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16 Milyon Sterlini 23 ankırıda Zelzele 
Senede ödeyeceğiz Binalar Çatladı Şehirde Panik 
ilaç 
Bekliyen 
iki Yara 

Alamet Emin YALMAN 

Ankaradan gelen haberlere 

göre Kamutay, Basın ve 
Ceza Kanunlarile alakası olan 

'-zı maddeleri bugünlerde mü
zakere mevzuu yapacalf.tır. Bu 

tna.ddelerin neler olduğu hakkın
da henüz elimizde mallimat yok
hır. Fakat rejim bakımmdan bü
Yük bir ehemmiyeti olan iki 
ınaddenin mutlaka bu arada ol
ınumı gönül istiyor. 

Bunlardan birisi, tavsiye mektubu 
~e himaye usullerinin memleketin 
bünyesinde açtığı derin içtimai ya
ralann tedavisine imkan verecek ka 

ııuni tedbirlerdir. 
Memur tayininde ve memurlann 

fierlemesine, nakline ve layık oldu· 
ğu cezai hükümlerden masun kal -
ınasına taalluku olan diğer muame -
lelerde tavsiye mektı.ıbunun ve hi
maye usullerinin muhitimizde ne 
dereceye kadar hüküm sürdüğünü 
kestirmek göçtür. Muhakkak olan 
bir nokta varsa o da, işe geçme ve iş 

Londra Anlaşmasının Manası 

Mali istikrar ve lktısadi İnkişaf 
lstidatlarımız Londrada Muvaffa
kıyetli imtihanlardan Geçmiştir 

C. Bayar, Muammer Erişle birlikte D olmabahçe sarayından çıkarlarken 

İş Bankası genel direktörü Muam· 
mer Eriş ve Etibank genel direktörü 
İlhami Nafiz Pamir dünkü ekspresle 
Londradan döndüler. Kendilerini bu 
rada sevgi, takdir ve ütihar dolu bir 

hava karşıladı. Londra muhabirimi· 
mizin aşağıya geçirdiğimiz mektu
bunda pek gi.izel iz.ah edildiği gibi, 
Londradaki muvaffakıyet büyüktür. 

[Arkası: Sayla 4, sütun 4 de] 
;.:.=. .......... ...::-~---=-==--=-<-==----=:=-C~~ı-o=:~· te ilerlemenin mutlaka arkası ol • J .... s;;:;..;,____ ______ _ 

Ziraat KongreSinde 
- . ~' _, 

dutu hakkında memlekette umumf 
bir kanaat hüküm sürmekte olması -
dır. Bu kanaatin büyiik bir kısmı yan 
hş ve mübalagalıdır. Fakat ister yan 
lış olsun, ister doğru olsun. böyle bir 
zan hem vardır, hem de çok zararlı 
tesirler uyandırmaktadır. 

Mekteplerin imtihanlannda gö 
rülen umumi seviye çok düş

kündür. Derslere bir Türk gencinden 
beklenecek aliıka gösterilmiyor. Bu. 
nun sebebi sorulunca şu cevap alını
yor: "İşe geçme ve işte ilerleme hep 
arkası olanlara mahsus bir imtiyaz. 
dır. Bilgi ve meziyete ihtiyaç yok -
tur." 

Bu düşüncenin umuınl hayatın her 

sahasında açtığı yaralar derindir. Bu 
te18kkiyi kökünden kesmek, rejim 
bakımından bir ihtiyaçtır. Herkese 
fU kanaat gelmelidir ki, Türk umu
mi hayatında her fırsat, her imkan, 
her hak Türk vatandaşlarından her 
birine müsavi surette açıktır. Fırsat 
ve imkanda istisna yoktur, tam bir 
müsavat vardır. İleriye gitmenin ye
gane yolu, §ahsi meziyet, hizmet, a· 
laka ve çalışmadır. 

Bu kanaatin herkesin ruhunda 
kök tutabilmesi; tnm mektep sırala
nndan başlıyarak memleketimizde. 
ki emek ve gayretin kalitesini yük -
11eltmek, miktarını çoğaltmak, ruh· 
lara ferah ve hoşnutluk serpmek 
bakımından çok mühim bir içtimai 
hedeftir. 

Meselenin esaslı tetkiklere de
ğer tarafları vardır. Fakat 

ilk hamlede hiç olmazsa şu prensip 
konulmalıdır: 

"Tavsiye mektubu yazmak. tah -
ıilinde veya işinde görünür bir ÜS· 

Uinliik göstermiven ve meziyeti sa-
bit olmıyan bir • vatandaşa .hima~·e 
yolile istisnai fırsatlar hazırlamak 

Teklif Edilecek Plinın 
ihtiva Ettiği Esaslar 

Beı Senede Sarfedilmek ve Memleketin Muhtelif 
Yerlerinde Müesseseler Vücude Getirmek için 

8,877,930 Lirahk Tahsisat istenecek 
Birinciteşrindc toplanacak olan bü • 

yük ziraat kongresi için toplanan ra
porlarla Ziraat Umum Müdürlüğü 

tarafından hazırlanan raporların ba
sılması bitmiş ve kısun kısım Anka
raya gönderilmiştir. 

Bu raporlar Ziraat Kongresine iş
tirak edecek murahhaslara dağıtıla
caktır. Murahhaslar da, kongrede 
Ziraat Vekaletinin beş senelik ziraat 
kalkınması hakkındaki projesini tet
kik ve münakaşa edeceklerdir. Kon
grede kabul edilecek olan proje e
saslarına göre Ziraat Vekaletince 
beş senelik bir ziraat kalkınma pro
jesi hazırlanarak hükumete takdim 
edilecektir. Ziraat Vekaletinde top
lanan komisyonun kongre için hazır
ladığı projeye göre Ziraatin muhte
lif şubelerinde tatbik edilecek prog· 
ramın esasları tesbit edilmiştir. Zi· 
raat şubelerinden meyvacılık, bağ-

[Arkası: Sayfa 4, sütun 3 de] Ziraat Vekili Faik Kurdoğlu 

Cümhurreisliği için Alınan · Yat Geliyor 

ve gönderilen tavsiye mektubunun te 
siri altında bir adama meziyet ve ç~ ~ 
lışma bakımından hakkı obnıya..ı.:ı.:ı ... · 

~,u._.. ' f 'o 

fırsat ve imkinı vermek bir s~~'l"· · 
B '-* • ~t •"$' 

ir dairenin suali üzerine ~jr 'te"rdi , 
tezkiyede bulunmak caizdir. Fekat 
böyle bir tezkiye açıktan açığa do~ya için satın alınan yat 

Çıktı Nü/ usca Zayiat Yok 
Başvekil Bu Akşam 

Ankaraya Dönüyor 

Celcil Bayar Dün Atatürke 
Son Vaziyet Etrafında 

izahat Verdi 

IHapishane Yıkılmak Tehlikesini 
Gösterdiğinden Boşaltıldı, 

ZelzeleKazalarda da Hissedildi 

Heyeti Vekilenin evvelki giin
kü toplantısına riycuet etmiı o

lan Bakıvelıil Celôl Bayar, dün 
sabahki Ankara ekspruile lstan
bula gelmiftİT. 

Haydarpafa istasyonunda ls
tanbul Valiıi, lstanbul Kuman
danı ve birçok resmi ve husuıi 
zevat taralından karfılanan BQf· 
vekilimiz., doğruca Dolmabahçe 
Sarayına giderek Heyeti Vekile 
konuımcJarı ve son vaziyet etra
lında Büyük Şelimiz.e i:r.ahat 
vermi,tir. 

8Qfveltil bu akfam Ankara 
ekspreıine bağlanacak humsi 
vagonla Anlıaraya avdet ede
cektir. . 

Memurlar Yazın 
Saat 2 ye Kadar 
Çalışacaklar 

Kıt Mesai Saatlerinde 
de Değitiklik Yapıldı 
Ankara, 31 (Tan muhabirin -

den) - Hükumet devlet memur· 
larının çalışma ~aatlerini tes • 
bit eden yeni hir kanun layihası 

(Arkası: Sayla 7, sütun 5 de] 

Çankırı, 31 (TAN Muhabirinden) - Bu aktam biri aaat 7.56 
da dig"" eri 8 5 da olmak üzere tehrimizde tiddetli iki zelzele ol· , ' 
muftur. 

Zelzele neticesinde birçok binalar çatlamıf, bazı yerler ~ökmüt 
ve halk panik halinde sokağa dökülmüttür. Bir anda tehir fer
yatlar içinde kalmıf, ıtıklar aönmüt ve tam mi.nuile bir felaket 
havuı hiul olmuttur. Zelzelenin tiddetinden Cezaevi de ada
makıllı huara uğradığından ve yıkılmak tehlikesini gösterdiğin
den, zabıta kuvvetlerinin nezareti altında tahliye edilmit ve mah

kumlar batka bir yere nakledilmitlerdir. 
llk heyecanı mütealup yaptığım tahkikatta maddi hasar çok 

mühim olmakla beraber nüfusça bir zıya teshil edemedim. Civar 
kaza ve nahiyelerden bu dakikaya kadar gelen malumat, zelze

lenin her tarafta kuvvetle hissedildiği, fakat mühim bir ziyan 
olmadığı şeklindedir. 

Halk geceyi bahçelerde ve kırlarda geçirınittir. 

Hatayda Dün de 
4 Kişi öldürüldü 
Bir Heyet T .. rklere Yapılan Zulmü 
Anlatmak için Ankaraya Geliyor 
Adana, 31 (TAN Muhabirin- raya doğru yoluna devam et

den) - Halayda Türk unsuruna miştir. 
kartı tatbik edilen zulmü bizzat Uç gün evvel Antakyada tecavü-
anlatmak üzere Eti Türklerin- 7.e uğrıyarak yaralanan on kadar 
d Abd""lh ·ı H · Türk, Antakyadaki Fransızların ida 

en • u a~ı . . a~amm rı- resinde bulunan hastaneye kabul e-
yuetinde bet kıtıhk hır heyet bu ı dilmediklerinden şehrimize gönderil-
gün tehrimizden geçerek Anka- [Arknsı: Sny!a 7, sütun~ de) 

Af Kanununun Esasları 
Af Proiesi Yalnız Bir istisna ile 
Bütün Siyasi Suçlara Şamildir 

• 
istisna Sadece,' Bir Zümrenin Diğer Zümreye 

Tahakkümüne Taalluk Eden Suçlar Hakkındadır 

Af Kanununun 
Ankara, 31 (Telefonla) - Adliye 

Encümeninde bulunan büyük af pro
jesinin, hedefi, bütün bir maziyi tas
fiye yolundadır . Bir nokta istisna e
dilmek şartile muayyen bir dakikaya 
kadar şlenen bütün siyasi suçlar pro
jenin şümulüne dahildir. 

Tutulan esas böyle umumi olduğu
na göre affa dahil olan siyasi suçla
n madde madde saymakta fayda yok 
tur. Asıl mesele, istisna teşkil eden 
suçları ayırmaktadır. 

Affa dahil edilmiyen siyasi SUÇ• 

lar, hir ziimrt•nin diğer bir ziimrcye 
tahakkiimünii temin etmek hedelile 
işlenen suçlardır. Milli birliği sars· 
mak ve sınıf ve,o zümre düşmanlıit 
yaratmak maksadilc hariçten memle
kete ideoloji cereyanları sokmıya ve 
bunlan yaymıya çalışmak, bu nevi 

Mucip Sebepler Layihası 
lanmakta ve neticeleri tasfiyeye uğ
ratılmaktadır. Fakat yabancı ideolo
ji cereyanlarına alet olmak ve Türk 
milleti içinde zümre tefrikalan uyan
dırarak bir zümreyi diğer bfr zümre-
ye tahakküm ettirmek yolundaki e
mel ve ihtiraslar. maziye karışmış 

bir mesele sayılmamakta ve bu yolda 
suçlar işlemiş olanlar siyasi af ve mti
snmaha hududunun haricinde bıra

kılmaktadır. 

ya gire.r ve yazanın hesabinıı 
\re mlnevf bir kefalet mahi .... vi için Almanyadan Ye~köy · açıklarında demirliyecek 

bu sabah limanımı- burada bir defa daha muayeneden ge 

suçlardandır ve affa dahil dejildir. Adliye Vekili Şükrü Saracoğlu 
Neşredilen mucip sebepler layiha-

sından da anlaşılacağı üzere şimdi bi- mamile başka şartlar karşısında işle
ze çok uzak gelen bir mazide ve ta- nen suçlar, af ve müsamaha ile ka!'fl 

Aaftan istifade edenler. memuriye 
te tayin hakkındaki müddet kavdı 

hariç olmak üzere normal vatandaş 
muamelesi görecekler ve her Türk 
vatandaşı gibi harekt etmekte serbest 
olacaklardır Ancak bu normal vazi
yet, vatandaşlık vazifelerini normal 
surette gördükle:-ı ve yurdun kendi
lerine karşı gösterdikleri af ve mü
samahaya layık kaldıkları müddetc;e 
devam edecektir. Bunların içinden 
devlet ve memleket aleyhine yeni 

(Arkası: Sayfa 8, sQ çirilerek tesellüm edilecektir. (Arkaın; Sayfa 7, ı!lltun ı de) 



z 

••. 11 1 aıaa : M. SIFIR 

Sahte Bır Ali Osman 
Anyoruz v Buluyoruz 

BFJ.EQIYEDE : 

Pantlkyan Efendiye tefekkür e
elmü odadan çıktım. BeklettJilm 
•mobil ile kwnadanlıla ıeldkn. 
Eaat Beye malUınat verecetım sı
rada: 

- Zahmet *ne elm••, a.
dl. Patlkym tellıfonla bam hel'f9 
71 6stü örtülü enlath. .Ali C)anag 

Hrinclndea '9ercle zap aıp tap ıi 
w OJ'DUJW, ,_mc1e duıaa1cr. 
Sana çok teşekkür ederim. bu gün 
leni .. yCJl'dum. 

Üf8Dla kimi götüreceksin?. 
- Henüz bir ku-arım J'Ok. Mü

BaBtp bhini bu!acatım. 
- Aman ltir fallO Y•nıamaya 

çok dikkat et. Bu ciheti Pantik-
yaıı da rica etti. Asıl işin §imdi can 
alacak noktasındayız, değil mi?. 

- )(eraJı: etmeJtniz. eladim
AJI o.m.. ~ bulunciviu o

daya Seçtim. Biraz da ben üzdü& 
Birkaç dakika IGnra beraberce ku
mandanlıktan çıktık. Mydana ıe
Bnce: 

- YaJU nu gtdeeettz. dedi. Şu 
radan bir arabaya binelim. 

- &yır. Uabpmu J01i71e y&
ra,.ıtm. Böyle daha m.i•nuip_ 
Hem senin de oturmaktan ayakla
nn uyupnuştur, açılır. 
llablıdun, Repingtona gitiiril

lecek adamı düşünüp bulmak için 
vakit kazanmakta. SüJeıymaniye
dea Unlrapenı, Köprü ,.,tiyle A
rapcamisinde Ali Omıaa Alanın 
erille f81dik. A,rıbrUn: 

- Aimrı dedim. Ba -. raha 
tına bak. Ben gelmeden dı§8n çık
mqa kalklfllla bi. Belki ana ge
ee ujranm. 

Galataya dolna gidiyor ve zilt
ntmde akşama götürecek btr adam 
anyordum. Düıüne dilfilne Sirbcl 
79 ieldim. YuMilla -

- Çok mutausıp adamdır. Um 
llWll ki gitsin. Dur benim aklıma 
biri ıeidi- Bizim MlpavriU lbrahl-
mtn lrilyük kudetf ftı'. Hem illmi 
de Ali. .• Adına bir Osman ekler, 
Ü&' ...... 

- Ben tanımıyorum. Nerede bu 
adam?. 

- Bm 1llıbç llha nvel !lwa
lalmln ,-anuıda ıölıdüm ve '6rilt
f0m. Çoky tatlı 4RH ft 11' kalpli 
Wr Adam .. Kurnuca ela. .. Ben tim 
dl lider, onu mııclaJewlum bhye-

• ... ahar .. lfrlm. 
.. - claldb IDftra Mlpamıt 

bldefler YUIUfla beraber yanıma 
,.wıı.r. Görüftük. Gerçi llWa ka
pkç:ıhla hakkında Ml'Uhıcak riaJ. 
lere cevap verecek kadar uçıot 
bilgisi vardı. Kurnazca da bir a
dama benziyordu. Fakat Ali Os
man Ala rolünü oynayabilecek bir 
adam cletlldl. Bununla beraber, 
nktin darlıiı yüz(lnden buna gö 
tGrmek brannı verdik. Ortalık b 
nnrlrm yola çıktık. 2kl arkmdq 
JOp.mU Aliye rolfln(l 611.Uycır 
w ... letiyoıdut. 8irbcldea Oa 
~ bdar 1IJı"qbk ... 
Jlipaftili AUJt Bi8tJl AU Omana 
1leuetut. 
~ peetahlnenfn !

_... lmakbm. Gnıp dainllne 
t*tma. il. A. ,.. Replqtoaa 

-.,. 'ft AB Ownıpı ert.l 

ilk Okullar 
Dünden itibaren 
Tatil Edildi 
İUDDJuıJlann ilk clöri ....narım. 

kt talebelere dGa karneleri verllmlf 
v• bu .11nıfler tatil edilmitur. 

Bıffml •n ....... --vnl,.t lm-

tlblnlarma '=C:.:l7:'k· qın 14 ine .... 

Topla 
LIMmle mualHm olmDanm1I mu

aııtnı •nlil..,. dOD topıa,..11 w bu 
meldepleriD .... llDlflanDdald ta
W»eJe buat not1an 'ftl'Umlplr. 

'f A N 1 

MOTEFERRIK : 

1-8-938 

An karadan 

Türk · Yunan 
Dost luk Anlaımasa 

1 TAKViM ve HAVA 1 
1 Haziran 1938 
ÇARŞAMBA 

• mcı.,. 
Arabi· 1157 
ReblOJAhır: 1 

GOn: 10 

GOnet: 4,31 - Ölle: 
tktn41: 18.10 - Akşam: 
Yata : !Ut - tmsftk: 

Bızır: 17 
Rumt lll!'t4 
llQU: 19 

12.11 
19.33 
2,18 
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~UGON_I ;l"CLEK 
Fidan Gibi 

Yazan: B. FELEK 
Sivil Halkın 
Bombardımanı 
l'~: Omer Rım DOCRUL 

Bır taraftan Uzak Şarkın Çin 
«- iilkelerinde, dijer taraftan 
~denizin garbindeki İspanyol ~ 
~ ilde, sivil halk tüyler ilrperten 
~kilde gök yüztinden yağan ıül
lert le imha ediliyor. Kantonda bin-

1 d Y 
e B b d Bir güzel bahçedeyiz. Meraklı bir 

a a a eni Om ar iman sahibi var· Yaşlıca bir bahçİ\"an bah s p n y :y::;~~::. k::t::ı~:· ~;,h~:·b:; 
1 

var. Orası da dikkatlice 'bakıldığı an 

F • J 'apon Ordusu ı.,ııacak kadar muntazam. a C 1 a a r 1 J 1
•• .. •• Dikkat ettim. Bahçıvan ve bahçe 

Dorduncu De·"a sahibi, kart ağaçlardan ziyade kör-
'J 1 pe fidanlara bakıyorlar. 

e halk bu mUthit sağanak altında :::re aeriliyorken ,.UZ binlerce 
~~Yerini yurdunu, işini gücünü 
~rak bombardıman lfetinden 
~1or. 

~yada ise sivil halkın bombardı 
ıt edilmesi günün en idi hadisele 
~lirasına girmiıtir. Hemen her gün 

r- 400 den fazla Olü T esbii Edildi, Daha 
r Enkaz Altında Bir Yığın Ceset Vardır 

11 ""' [ A o ld Enditelerini anlıyorum. Bir kör .; 
ırl ag up u pe fidanı sertçe bir yel kırabilir, ve-

.. 
21 Bin Mevcutlu Bir 

Japon Fırkası imha Edlldl 
Çinliler Yine ilerliyor 

• ya çarpıtabilir. Bir fena böcek kuru 
tabilir. Çünkü henüz sürmüştür. Ha 
vanın ve tabiatin sertlik ve pislik
lerine daha göğüs geremez. Birkaç 
sene ona böyle bakmak lazımdır ki; 
havanın, iklimin ve tabiatin şiddet

}Uz, bet yüz erkek, kadın ve çn
~ gök yüzünden atılan güllele
L ~ban gittiğini iıitiyoruz. Sebebi 
~ya CUmhuriyetini devirmek js 
i:~ Frankistlerin bu maksadı ta
~ ettirmek yolunda her vasıta 
L..~etru görmeleri ve hük6met cep 
~ yıkmak için cömhuriyetçile -
L.. ırılneviyatllll ve mukavemetini 
~ istemeleridir. 

1 Grandlen, 31 (A.A.) - Havas ajansı bildiriyor: Bu sabah saat 
dokuzda bet Franko tayyaresi tehir üzerinden uçarak yirmi ka
dar bomba attı. 

Nevyork, 31 (Hususi) - Uzak lerine ve huysuzluklanna karşı da-
Şarktan gelen en son haberlere göre yanabilsin. 
Japon tayyareleri Kantonu dördün- Bağda da başka bir rejim var: A· 

Taarrlz o kadar ani olmuttur ki, hiç kimse sığınaklara gitmiye 
vakit bulamamıttır. Balık halinin bulunduğu belediye dairesinin 
önünde ha& toplanmıt alıtverit ediyordu. Yüzlerce kadın ve ço
cuk balık sabnakla metgullü. Bombalardan biri, tam halin üzeri
ne düfIDÜf ve orada bulunan bütün insanlar havaya uçmuftur. 
Halin diğer bir kı9DU da yıkılmıt ve oradaki inaanlar da enkaz 

l.panya cumhuriyeti birkaç gün 
~el İnglitereye bir nota göndere • 
·~ ıivil halkın bombardıman edil -
~esi Jçin Fransa ile vukubulan 
"'ll1l§malarınm hakiki mahiyetini 
~ '~ddiyetinin derecesini anlamak is 
""lllf, fakat henüz bu noktayı teba
fta ettirecek bir cevap alamamıştır. 
L l'aınız Mister Çemberlayn medis 
• ~ bombardıman hadiselerini tees 
~e karpladığanı söylemiş bulunu
>tt. Bu teessüftin umumi olduğu 

Valinsiyanın harap manzarası altında kalmıflrr. 

Südetlerin 
Dilekleri 

Şehrin en büyük yoluna da bir gemilerden birisi 700 teknisyen, tay
ı bomba isabet etmiş ve on beş bü - yareci ve makinist nakledecek, diğeri 
yük bina yıkılmıştır. de bir çok malzeme ile diğer teknis-

he götiirmez. Fakat ne yazık ki, 
teessüfe son verecek hiç bir ~Y 

~amıyor. , 
~iatin oe Sariye : 

F ilistindeki kanpkhklarm de -
vamı Londra gazetelerini 

~ ediyor • Tayınise göre bir ta
~ tahkik komisyonu vaziyeti tet 

ediyorken askeri kuvvetlerle u-
sftk6netl temin ~- tal~ta

~. Londra .ı;petesliie ıröre: 
ueçen ayın Datıııaııırmoaren altı 

4rap polisi öldilrillmtlf ve her gtiıı 
~til, kaçırma, soygmıculuk ve türlü 
~16 tethif hicliseleri vuku bulmak
tadır. Samaria Te Celil dağlan bu 
llldiselerin en belli batlı sahnesi idi. 
ltudtistin civarındaki Yahudiler taar 
1'1lzlara uframış ise de çetelerin en 
hem batlı hedefi hüktimete hizmet 
'den köy muhtarlan, Yahudilere a
tazi satan e,raf, çetelere yardım et· 
lbiyen zenginler, ve Kudüs müftüsil
llle kup gelen mUhaliflerdir. Askeri 
~uvvetlerle zabıta, çeteleri §iddetle 

'-kip etmektedir. Geçen perşembe 
tGııa bir İngilis polisi maktul düpnfit 
~ çeteler imha edilmi1t daha sonra 
~ bir çete ;pkalanarak ortadan 
'-İclırılmq, her yere askerler gönde
tllırı1t ve yol inpatına bö7tik bir e
~ınmiyet nrilmiftir.,, 

Prag, 31 (Hususi) - Çekoslovak
ya hüklımeti hududu tecavüz eden 
tayyarecileri cezalandırdığını bildi
riyor. On gün evvel silah altına çağı
nlan askerler içinden mühim işleri 
olanlara mezuniyetler verilmektedir. 

Hükumet, son seçimden evvel vuku
bulan karışıklıklar dolayısile tevkif 
olunan yetmiş beş kişiyi isticvaplan 
nı yaptıktan sonra serbest bırakmış
tır. Yaralı Henlayn taraftarlannm 
vaziyeti gittikçe iyileşiyor. Südetler 
hükumetten istediklerini 14 madde i
le hülasa etmişlerdir. En mühimleri 
şunlardır. 

1 - Südetlere aid arazinin kano-
nen tanınması, 

2 - Çek devletinin ve Etnik hu -
dutlann yeniden tensiki, (her Etnik 
grupun kt:ndisine his bir hükiımeti 
bulunacaktır.) 

3 - Merkezi ıaare, bü ün Etnik 
gr:uplar arasında tevzi edileoaktir_ 

4 - Südet grupu, mutlak bir ma
li muhtariyete malik ve kullanacağı 
parayı intihapta serbest olacaktır, 

5 - Etnik bütün akalliyetlerin ih
tiyaçları nazarı itibara alınmak sure 
tile bütün münakalat sisteminin ye
niden tensiki, 

6 - Zabıta ve adliye işleri de da
hil olmak üzere tam bir idari muhta-
riyet. •• .,. ..... ...,. .._. •• -

RUMANYA 

Yeni Bir Kanun 
'l'ayınia, kantık vaziyeti bu tekil-

«e anlattıktan sonra bu tedbirlerle Bükreş, 31 (A.A.) - Rador ajansı 
~lenin halledilemiyeceğini, her I bildiriyor: Resmi gazetede çıkan bir 
hyden evvel Suriye hududundan ya Kanun mucibince 31-3-1938 tarihinde 
-.ıan kaçakçılığı kaldırmak lhım lağvedilen eski partilerin mallan, 
~ldiiini söylüyor ve Suriyedeki adliye nezaretinin idaresi altına alın 
_.tanau makamatınm İngilis komf11· maktadır. 31-3-1938 tarihinden son
~le tefriki mesaiye muvaffak ol- ta bu gibi parti mallan üzerinde ya
~dıklarını anlattıktan sonra, İııgi- pılmış olan alım satım muameleleri 
liı makamatının Filistinln pmal ve hükümsüzdür. Eski partililer otuz 
tlınali prk hududunda möthiı tel- gün zarfında gelirleri ve mallannı 
~l'göleri kurduklarını izah ediyor ve gösterir bir beyanname verecekler
"' dikkate değer mUJahHayı ileri sü dir. 
l1l1or: BREZiLYA 
•Alınan tedbirler kaçakçılann hu

«ttttan geçmelerini güç leftirecektir. 
tlkat Fransız gazetelerinin İngiliz -
transız tetriki mesaisinin faydalann
lla11 bu kadar çok bahsettikleri bu 
'ırada hali Fransız mandası altında 
~lunan yerlerden vuku bulan teca
~ılere kup İnciliz makamatmın bu 
it.dar masrafı ihtiyar etmiye mecbur 
ltaıma1arı minuız sayılacak bir teY· ... .... ,, 

'l'ayınis'in bu mUlahazuı, Fransa-
111111 Suriye hududunu korumakta gös 
~l'diği gevşekliğin İngiltereyi hiç te 
lıoşnut etmediğini apaçık gösteriyor. 

Serbest Bırakllanlar 
Riyo - dö - Janeyro, 31 ( A.A) -

Entegralist'lerin bir hareketi yüzün 
den 437 si asker olmak üzere 1604 
ki§i tevkif edilmi§ti. Bunlardan 522 
sivil ve 52 asker serbest bırakılmıı
tır. 

ALMANYA 

Viyanada Tevkifat 

la111ır Enternasyonal Fuarı 
h En ucuz alış veriş, bol eğlence ve 
~l'çok yeniliklerin doğduğu yerdir. 
}.ı~tlaka iştirak ve ziyaret ediniz. 
li ılyonlarca müşteri, mallannızı bek 

Yor. 

Viyana, 31 (A.A - Röyter muha
biri bildiriyor.: Son günler içinde 
burada yapılmakta olan tevkifat hak 
kında resmt rakamlar zikredilme
mekle beraber iyi malumat alan ma
hafile göre iki bine varmaktadır. 

Tevkif edilenlerin bir çoğu para ka
nununa muhalif harekette bulunduk 
tarından dolayı yakalandıklan ileri 
sürülüyor. 20 Ağustos - 20 EylQJ 1938 

Bombalardan biri mektebe isabet yenleri götürecektir. 
etmiştir. Fakat tesadüf eseri olarak Franko, kati yeni bir darbe indir
çocuklar daha henüz mektebe gelme mek için her nevi takviye kuvvetleri 
miş bulunuyorlardı. 12 çocuk öl- ve malzeme istemiştir. 
müştür. Figaro gazetesi ise şöyle yazıyor: 

Öğleden biraz sonl'B yapılan ara§· "Duçenin ademi müdahale komi-
tınnada 400 den fazla ölü tesbit e- 'tesindeki mümeslilinin vadinden nü
dilmiştir. Yaralılann sayısı malum kul etmeyi hiç de arzu etmediği zan 
değildir. Henüz sayısı bilinmiyen bir nolunmaktadır.,, 
yığın insan cesedi de enkaz altında Romadan verilen bir habere göre, 
yatmaktadır. Frankist general Millanın riyasetinde 

Harp vaziyeti ki İspanyol heyeti Mussolini tarafın
dan kabul edilmiştir. 

Teruel cephesinde muharebe şid
detle devam etmektedir. Malzemele
rinin noksanlığı aşikar olan cümhu
riyetçiler, büyük bir kahramanlık 
göstererek kaybettikleri her kilomet 
reyi Frankistlere pahalıya mal et -
mektedirler. 

ltalyaJan Franlıoya yeni 
yardımlar 

Paris, 31 (A.A.) - Madam Tabui, 
ÖVr gazetesinde yazıyor: 

İtalyanlar, Romaya muvasalat et
miş olan Frankist generallerden Mil
lan Astrayın Franko tarafından Du
çeye gönderilen çok mühim bir me
sajı hamil olduğunu söylemektedir
ler. 

Dün akşam Cenevadan gelmiş o
lan haberler, bu mesaın mahiyeti hak 
kında bizi tenvir etmiştir. İki gemi, Z 
haziranda fecir vakti Kadiks'e git
mek üzere yola çıkmıya hazırdır. Bu 

AJemi Mütlalaalenin 
toplantr.ı 

Londra, 31 (A.A)- Ademi Müda

hale tali komitesi bugün toplanarak 
lspanyadaki gönüllülerin geri alın
m8.S1 için icap ede<:e~ masraflar me
selesini tetkik eylemiştir. Bu mas
rafların iki milyon 250 bin sterling 
lirasına baliğ olacağı tahmin edilmiş 
tir. 

Sovyet delegesi hükumetinin bu 
masraflara katiyen iştirak etmiyece
ğini söylemiştir. Oteki murahhaslar 
meseleyi hükumetlerine arzedecekle
rfn! beyan etmişlerdir. 

* Valensiya, 31 (A.A) - Dün Fran
ko tayyareleri tarafından bombardı
man edilerek hasara uğrıyan Fransız 
Cem vapuru bu sabah plajda batmış 
tır. 

Bir Bakışta Dünga Haberleri 

ARJANTiN 

Bolivyanın Cevabı 
Buenoa - Aires, 31 ( A.A) - Zanne 

dildiğine göre Şako .rulh konferansı
nın teklifine Paraguay tarafından 

verilen ve dün ak§am Buenos - Ai
res'e gelen cevap teklif edilen Şako 
hududunun tahdidine müsait değil
dir. Bolivya teklifi ihtirazi kayıtlarla 
kabul etmektedir. 

.. 

HOLANDA 

Yüksek Para Vaadi 
Lahay, 31 (A.A.) - Hollanda mat

'l;ıuat bürosu, Roterdamda Ukranyh 
mukabil ihtilal hareketi reisi Kono
•ıaleke suikastte bulunarak öldüren 
Sovyet ajanı Valbukun tevkifi için 
ffollanda hükıimetinin çok yüksek 
bir para vadetmekte olduğunu ilan 
'!ylemektedir. 

cü defa bombardıman etmişlerdir. rada bir pnnga ve kükürt. 
Zayiatın miktarı henüz tesbit olun- Şu veya bu mikropları öldürm~k 
mamıştır. Çin kaynakları, Çin akın- için. Bunlar yapılmazsa bağ harap 
cılarının Nankinden 15 kilometre oluyormu'° 
mesafede olduklarını ve burada şid- Ve yine bağan daha verimli ol • 
detli bir muharebe cereyan ettiğini ması için filizlerini kınp beyhude ye 
bildiriyorlar. Ayni kaynaklar Şansi re şahlanmasına mani oluyorlar. 
ve Akjoc'un garbındaki mıntakalar- Bir bahçeye bakmak, bir bağ ye -
da vaziyetin Çin ordusu lehine inki- tiştirmek diyjp geçmiyelim. Uzun 
şaf ettiğini haber veriyorlar. 14 üncü ve dertli şey. 
Japon fırkası 21 bin mevcudu ile Adamlar da byöledir. Eğer ilk ye
Yenşiken ile Lontangan arasında ta- tiştikleri zaman itina edilmezse, yn
mamiyle imha olunmuştur, Fırka nına bir sırık dikip sert rüzgarlara 
kumandanı General Doihara kaçmı- göğüı1 gerebilmesi temin edilmezse 
ya muvaffak olmuş ise de Japon or- ve nihayet asma çubuğuna hakar gi
dusu dördüncü defa hezimete uğra- bi türlü mikroplara karşı dezenfek
mıştır. General Doihara, Uzak Şar- te edilmezse, hatta lüzumsuz ·şah -
kın Lavrensi diye şöhret bulan zat- lanmasın diye de filizleri kırılmazsa 

tır. 

Lanhang'taki dört bin Japonun 
üç bini imha olunmuştur. Daha baş
ka yerlerde de Çin kıtaları Japonları 
imhaya muvaffak olmuştur. 

Lanfin şehri tamamıyle Japon -
lann elinden kurtarılmıştır. 

Japonların salahiyettar bir şahsi
yeti Kantonun bombardımanına de
vam olunacağını söylemiştir. 

Sullonun Moıkova ziyaretine 

ehemmiyet veriliyor 
Moskova, 31 (A.A) - Havas Ajan 

sının muhabiri bildiriyor: 
Bluher ile Sunfo'nun ayni zaman

da Moskovada bulunmaları keyfiye 
ti hakkında tefsirlerde bulunan iyi 
haber alan mahfeller, bu hadisenin 
bir tesadüf eseri olmadığını tahmin 
etmekte ve Çin devlet adamının, Av 
rupaya yaptığı seyahatten sonra Av 
rupa devletlerinin büyük bir kısmı
nın Çin'e karşı vaziyetlerini Sovyet 
liderlerile birlikte tetkik etmek üze
re Moskovaya gelmiş olması muhte
mel olduğunu beyan etmektedirler. 

Sunfo'nun Sovyetler Birliğinin 

Çinde daha büyük bir askeri yardım 

FRANSA 

Nazırlar Meclsi 
Pam, 31 (A.A) - Hatxı.8 bildiri

yor: Bu aabah Rebicümhurun riya
ıetinde toplanan nazırlar mecliri, 
parldmentonun tatilinden 10?ıra ya
pacağı içtima devresinin ruznamesi 
ile i§tigal eylemiftir. 

Hariciye Nazın Bonne, dlf politi
ka hakkında izahat vermiftir. 

Daha sonra tatil devresini bitiren 
parl<imento tekrar toplanmı§tır. Mec 
lis Per§enıbeye tekrar toplanacak
tır. 

Menuhln daha 
1-9 yaıında iken 

harlkullde ke • 
man çaıııı ile bO· 

yUk bir flhret 
kaunmıftı. Me • 

nuhln timdi 21 

yaıındadır. Artist 
19 yaıında bir ; 

kızla evlenmek U· 
zeredir. \ 

~ 

günün birinde ya bir fitneye kurban 
gider, ya bir sert rüzgarın önüne 

de\·rilir. 
Yetiştirmek istediğimiz insanlara 

bir fidan itinası yapmazsak yetişe -
mediklerinden dolayı onları nasıl a
zarlıyabiliriz. 

da bulunmasını istemiş olması müm 
kün olduğu gibi Sovyet liderlerinin 
de Çin ordusuna daha çok miktarda 
malzeme göndermeyi kabul etmiş ol
ma1an muhtemeldir. Fakat bu yar
dım herhalde Sovyetler Birliğini U
zak Şarkta bir harbe sürüklemek teh 
likesine maruz bırakacak miktarda 
olmıyacaktır. 

Japonya Çim/eki kıtalannı 
kuvveti enJ İri yor 

Hankov, 31 (A.A.) - Japon hüku
meti, fevkalade mücehhez 60 bin ki
şilik yeni bir kuvvet daha Çine gön
dermiştir. Diğer taraftan Mançukov
da bulunan Japon ordusunun bir kıs
mı da Çin harekat sahasına nakledil
miştir. Japonlar Çin kıtaatının Şan
sinin cenubundan şimale doğru bir 
ileri harekette bulunmasından kor
kuyorlar. 

Amelgameded Union 

Konferansı Toplandı 
Londra, 31 (A.A.) - Amelgame

ded Union,, konferansı bugün topla
narak milli hükumete iktidar mev

kiinde kaldığı müddetçe silahlanma 
programına iştirtlki katiyen reddeden 
bir çok hatibi dinlemiştir. 

Genel sekreter Smithlve reis Litle 
kati bir karar ittihaz edilmemesini 
ve gerek birliğin siyasi prensiplerini 
gerek azanın menfaatlerini korumak 
hususunda icra kamitesi delegelerin
den bir kısmı tredünyonlar konseyi
nin hükumet ve patronlarla yapılan 

müzakerelerde !lldıklan vaziyeti şid 
detle tenkit etmiştir. 

Hükumetin silahlanma programına 
her türlü yardımı kati olarak redd~ 
den Temkins karar suretini konfe
rans 14 muhalif~ karşı 23 reyle red
deylemiştir. 

KISA HABERLER 
* 24 üncü Enternasyonal iş kongresi 

bu gün Cenevrede toplRnmıştır. * Bug{ln Papa doğumunun seksen hf 
rinci yıldönilmün(l kutlamıştır. Bu mrı
nasebetle Vatikanda bilyuk merasim ya 

pılmıştır. 

* Pazar günü çıkan Sunday grnfık tn 
gil!z gazetesinın neşrettıf,?f Hitler mu1A
katının tamamlle yalan oldugunu bil _ 
dirmektedir. 

* Amerikan tayyareci Kari Ortman. 
byenelmllel büyuk Okyanus yarışınrla 
kapalı dairede bir sürat rekoru kırmlli
tır. 

* Yugoslavya gazetecileri Zaih"epte se 
nelik kongrelerini akdetmişlerdir. 



-- TAN 1 - 6 - 938 ~ 
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Ankara Ziraat 
Kongresinde 
Hazırlık 

BEYOGLU HALKEVINDE Ki SERGi: Cirit Müminli. KöyiiY1' . . . 
~Nl. .a h keme ı er ele 

Amerikah Dostll . . 

Suad1ye Cinayetinin Muhakemesi Ut B. Streyt adında bir Arner 
gazetecinin Cirit Müminli kÖYu~ıı 

.. ıÇ 

Kardeş Katili Hasan 
Suçunu inkar Ediyor 

(Devamı var) 
cılık, sebzecilik, çay ziraati, tavuk
çuluk, sığırcılık, ağaçlandırma, süt
çülük, pepynircllik, koyunculuk, zi
raat mücadelesi, tohum ilaçlanması, 
tohumların ıslahı, pamukçuluk, tif
tik, yapak, yün istihsaliıtının artırıl
ması, konservecilik, gibi yekunu el· 
liyi bulan raporlara dayanan bu ppro 
je hakkında Ankaradan .aldığımız 

ma!Umatı veriyoruz: 

merakını çektiğini ve bu koY 

matbaamıza on dolar yolladığıll1 

çenlerde yazmıştık. 
.. ~ rnııt 

Keskinde Cirit Müminli koyu 
tarı Niyazi Erduracan adıyla 

Cifi mektup aldık. Bu mektupta 

Annesi Şuurunu Kaybetmiş, 
Mahkemede Bir Şey Söyliyemedi 

Beş senelik program için lüzum 
görülen tahsisat her ziraat şubesi 

için ayrı ayrı gösterilmiştir. Meyva
cılık için beş seneye taksim edilmiş 
olarak 5,283,720 lira, baçcılık şubesi 
için 1, 708, 760 lira, sebzecilik için 
308,118 lira ve müteferrik olarak 
311,100 lira ve çay yetiştirmek için 
de tesis ve işletme masrafı olarak 
1,266,242 lira ki ceman 8,877,930 li
ralık tahsisat istenilecektir. Bu tah
sisat ile yeni yapılacak müesseseler 
şunlardır: 

:Müminli köyünün zelzeleden zB s.!ı 
gördüğü anlaşılıyor ve Amerilt 

gazetecinin yolladığı on doları ııs; 
gi adrese göndermemiz lazım gel 

Kardeşini öldüren Hcuan dün mahkeme huzurunda 

İki ay evvel Suadiyede büyük kar
deşi Enveri öldüren Arap Hasan Ya
seminin muhakemesine dün ağır ce
zada başlanmıştır. 

Dün, mahkemede, Hasan hadiseyi 
şöyle anlatmıştır: 

giderek yattım. Sabah polisler geldi
ler: 

- Sen ağabeyini öldürmüşsün, di
yerek beni yakaladılar. 

Bundan sonra Hasanın ilk ifadesi 
okundu. İlk ifadesinde Hasan: 

" Bana küfredip üzerime hücum 
etti. Boğulacak gibi oldum. Canımı 
kurtarmak için cebimdeki bıçağı ka
ranlıkta rastgele sapladım. Meğer a
ğabeyim boynundan yaralanmış ve 
ölmüş. Kardeşimin öldüğunü bilse i
dim, orada bırakır gitmezdim, diyor
du. 

Reis: 

Ziraat Enstitüsü bağ - bahçe zira
ati enstitüsünde meyva üzüm ve seb 
ze çeşitleri üzerinde çalışacak bir 
çeşit tesbit ve kayıt şubesinin tesisi. 

Bilhassa Arifiye, Kütahya, Kasta
monu, Niğde, Malatya, Erzincan, An 
talya meyvacılık istasyonlarında ve 
meyva örnek bahçelerinde çeşit kol 
leksiyon bahçelerinin başlanması. · 

Türkiye yabani mcyva zenginliği
ni muhafaza etmek gayesiyle yabani 
meyva korulukları olarak seçilecek 
mıntakaların sistematik bir tarzda 
tcsbiti. , 
Bahçıvan yetiştirme, bahçıvan çı

ra[,rı yetiştirmek. Bahçıvan yetiştir

mek üzere Kastamonu meyvacılık 

istasyonunda ilk öğretme teşkilatı

nın kurulması. 

Aşağıdaki mcyvacılık istasyonla
rının, meyva fidanlıklannın ve ör
nek bahçelerinin tesisleri. 

Elma için Kastamonu, Arifiye, 
Niğde. 

Beyoğlu Halkevi biçki, dikiş, şap
kacılık şubeleri talebeleri tarafın-

dan yapılan eserlerden mürekkep bir 
sergi açıldı. Yukarıdaki resim, dün 
sergide bulunanlardan bir grupu gös
teriyor. 

Bir Sergi Açıldı 
Beyoğlu halkevinin biçki dersane-

lerine devam eden talebe bir sergı 
açmıştır. SergidP talebe tarafından 

yapılmış, şapka, elbise, çiçek ve sai
re teşhir edilmektedir. Dün bir çok 
meraklılar tarafmdan ziyaret edilmiş 
olan sergi bir hafta açık bulunacak
tır. Teşhir edilen şeyler arasında bil
hassa plaj şapkaları, yapma çiçekler 
nazarı dikkati celbetmiştir. 

16 Milyon Sterlini 23 
Senede ödeyeceğiz 

(Başı 1 incide) ı 960 senesine kadar taksitler devam 
ve bankacılarımız bu neticeye var- edecektir. Yani aşağı yukarı 23 sene
mak için büyük bir himmet ve gay- lik bir ödeme müddetimiz vardır. 
retle çalışmışlardır. İngilterede gördüğümüz muamele 

Muammer Eriş, bir muharririmize 
verdiği beyanatta, İngilizler tarafın
dan gösterilen dostluk, samimiyet ve 
yakınlık üzerinde büyük bir hassasi
yetle durmuştur. Müzakerelerde Bü
yük elçimiz Fethi Okyar tarafından 
gösterilen büyük yardımdan bahse
derek demiştir ki: 

"- Bay Fethi, Londrada çok mü
kemmel bir mevki yapmıştır. Müza
kerelerde cidden büyük bir faaliyet 
ve gayret göstermiştir.,, 

Muammer Eriş, varılan neticeler 
hakkında kısaca ~u malumatı vermiş
tir: 

tasavvurun fevkindedir. Bizi fevka-
Iade mütehassis etmiştir. 

Londra mali aleminin titizlikle 
ve çok mahdut milletlere açtığı kapı
sını Türkiyeye açmış olması muhak
kak ki, çok ehemmiyetli bir hadise
dir ve bizi pek mlitehassis etmiştir.,, 

B. Muammer Eriş ve B. İlhami Na
fiz Pamir bu akşamki ekspresle An
karaya döneceklerdir. Son tetkike gö 
re Muammer Erişin mebus sıfatile 

tahlifi için son mühlet 3 haziran, ya
ni cuma günüdür. 

Varılan anlaşmanın ruhu 
Londra müzakereleri hakkında 

ği bildiriliyor. •'' 
Müminli köyü muhtarının ıınl 

tığına göre B. Steryt ile köy ara~ 
da dostluk 1922 senesinde başlıırı'l 
tır. O zaman bugünkü muhtarın ~ 
bası B. Mustafa köyde muhtarrtıt'. 
Amerikalı gazeteci 7 Şub~~ 192\pı. 
rihinde köye uğramış. Koy aba ııı· 
bir istiklal mücadelesi içind~. bılıyt 
nan bir milleti yakından gor~ bil' 
gelen bir Amerikalıyı kıymetlı <' 
misafir diye karşılamışlar, çok s:ı~ 
gı göstermişler. Amerikalı da ıneJıB' 
nun kalmış. Senelerce köyle ın~yU~ 
beresini devam ettirmiş ve kO l)it 
mukadderatına alaka beslemiş. ~ 

ifltlh 
aralık köye en son sistemde ~ bıl 
sapan da hediye etmiş. Köylu, bit 
dostu hiçbir zaman unutmamış. şl· 

kaç senedir kendisinden haber ·t 
mayınca ne oldu diye merak etrııl~ 
başlamış. Işte şimdi Cirit Müınl tı' 
köyünün civarında bir felaket olıl 

tJ1ılf ca B. Streyt derhal bu acıyı duY 

ve elinden g°elen yardım ve alaıtıı1' 
göstermiş. ~ 

B. Klarens Streyt bugün NevY0 

Taymis gazetesinin Milletler Ce~ 
yeti muhabiridir. Kıymetli bir rur1' 
dostudur. Bir Türk köyü ile kurdıl' 
ğu dostluğun samimi ve sürekli şe:; 
li. Türk münevverleri tarafından bl 

örnek diye karşılanmıya liıyıktır. 

Müessif Ölüm ·ır 
Mülga Darülfünun prq~esörlcrı 

-..,., llaoan Tllhein A..,...inin rcfikıısJı 

-O gece ben arkadaşlarımla kahve 

de otururken ağabeyim Enver sarhoş 

bir halde kahveye geldi ve yanımda
ki arkadaşlara küfretmiye başladı. 

Arkadaşlanm aldırış etmediler. Kar
deşimi eve götürmek istedim. Yolda 
bana küfretti, Dövmek istedi, kaç
tım, bir müddet sokaklarda dolaş
tım. Çünkü ağabeyim daha evvel bir 

gece ben uykuda iken bıçakla barsak

Narenciye için Antalya. 
Aydın: Incir için. 
Izmir: e_,ytin için. 

- İlk \fadend b ik.a c.ı-.ıı --V! e, Kıraz !'çin: XUtahya. 
mişsin .. Bu ifadelerin hangisi doğru? Kayısı için: Mersin, Malatya. 
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T ~ondr.ıı rr\lıhııhirh'V\;,... on ...ı;1.1rnt" ...ı-

ğer satırları yazıyor: 
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si, Cümhuriyet Merkez Bnn$ası ~~t!'I 
re meclisi azasından Mahmut Ne 1 

, 

Sinaplı'nın hemşiresi Fatma Hııtt' 
lanmı deşmişti. 

İki saat kadar sokaklarda dolaştık
tan sonra ve ağabeyimin uyuduğuna 
kanaat getirdikten sonra eve doğru 
yürümiye başladım. Tam eve yakla
şacağım sırada ağabeyimi bir kavak 
ağacına dayanmış, elinde taşla beni 
beklediğini gördüm. O da beni göri.ın 
ce şimşek gibi üzerime atıldı. Elinde
ki taşla beni yaraladı. Elinden kurtul 
dum ve kaçtım. Biraz sonra da eve 

diye sordu. Şarktaki kuru meyva için: Erzin-
Hasan: can - Hahköy. 

10 milyon liralık kısmı Türkiyede ya 
pılacak olan yeni sanayie, altı milyon 
İngiliz liralık kısmı sipariş edilecek 
kara, hava ve deniz silahlarına ait
tir. Fakat bütün bu kredi, bize muay 
yen mabomo vermek seklind değil

dir. Biz istediğimiz şeyi, istediğimiz 
zamanda, istediğimiz miktarda peşin 
o:lrP ııe mühı:ıv'.lıt rdehilecel!iz. 10 Mil 

yon fngiliz lirrlı 1• kr~clinin ödeme za
manı 939 senesi nihayetinde başlıya
cak, 951 senesine kadar muayyen tak 
sitlerle ödenecektir. G milyonk.k kre 
dinin müddeti, 951 den başlıyarak 

"Londra müzakereleri hakkında 
İstanbul ga7.etelcrinde yazılan yazı
ları dikkatle takio ctiiın. Görüyorum 
ki, esasa taalluk eden birkaç nokta 
iyi kavranmamıştır. 

HIRSIZLIK: 

2 Bin Sarı Altın 
Görmeden Kaç
mağa Başlamış 
Bundan bir buçuk sene evvel to

pal Münir isminde biri Sirkecide Bo

lu otelinde Ram:ızan isminde birinin 

oturduğu odaya girmiş, ve duvarda 
asılı duran Ramazanın yeleği cebin

den 9 altın lirasını çalmış, kaçarken 

yakalanmıştı. 

Münir, karyolanın altında bulunan 

iki bin altını görememiş, onlara iliş

memiştir. Hırsız yakalandıktan bir 

kaç dakika sonra bir kolayını bula
rak kaçmıştı. Münir evvelki gün tek

rar yakalanmış, ve birinci sulh ceza 
mahkemesine sevkedilmişti. Hakim, 

Müniri sorguya çektikten sonra tev
küine karar vermiştir. 

TEHDiT: 

Mektupla 200 
Lira Para 
istemiş 

- Şimdi söylediklerim doğrudur, 
dedi. 

Bundan sonra maktulün ve katilin 
annesi şahit olarak dinlenecekti. Fa
kat, kadın, başına gelen felaketler
den sonra şuurunu kaybetmiş bir va
ziyette idi ve bir şey söyliyemedi. 

Muhakeme, bazı şahitlerin dinlen
mesi için başka güne kladı. 

iCRADA: 

Annes·n!n 
Alacağını 
Çevirmiş 
Beyoğlunda oturan Yorgi oğlu Hris 

topulo isminde bir genç, annesi Tefsi 
poliye ait ilam ile icra dairesine mii
racaat etmiş, annesinin alacağını 
kendi üzerine çevirmek isterken, an
nesi ile ortak olan biri tarafından gö 
rülerek yakalanmıştır. Hristopulo bi
rinci sulh cezada sorguya çekilmiş
tir. 

Hristopulo annesinin vekili oldu
ğunu söylemiştir. Hakim, mahkeme
nin gayri mevkuf olarak yapılması
na karar vermiştir. 

ŞEHiRDE 

Neler Olacak 7 
KONFERANSLAR: 

Bugiln saat 21 de Uskildar Halkevi 
salonunda Haydarpaşa numune hns
tnnesi doktorlarından Zcld Tektaş ta 
rafından "memleketimizde kadın has 
talıklarmın neticesi ve kısırlık, mev
zulu bir konCcrans verilecektir. Kon 
fernnstnn sonra Halkcvl üyeleri ta
rafından bir de konser tcrUp olun -
muştur. 

ZiYARETLER: 
Fatih kazası, Kız.ılny &Ubcsl ve bu 

şubeye bağlı nah!yclcrdcn hareket e
decek sekiz kamyonun iştirakile 4 
haziran 938 cumartesi gunU saat 16,30 
da Taksim Atatürk tlbid<.'sl ziyaret 
cdılccck, Kızılay üyeleri tarafından 
söylevler vcrılccek ve kaza adına 
Abideye bir çelenk konulacaktır. 

Fıstık için: G. Antep. 
Fındık için: Giresun. 
Çay ve manderin için: Rize. 
Meyvacılık istasyonları meyva fi-

danlıkları ve örnek bahçeleri tesisle 
ri için: 

Badem Çanakkalede. 
Şeftali için: Bursa. 
Orta Anadolu meyva mıntakası 

için: Ankara - Irmak istasyonu. 
Garp narenciye istihsal mıntakası 

için: Alanya - Obaköy. 
Şark narenciye istihsal merkezi 

için: Dörtyol - Mersin. 
Trakya istihsal merkezi için: Lü

leburgaz .. 
Şimaldeki elma istihsal mıntakası 

için: Amasya (Turhal), Tokat. 
Cenubu Şarki istihsal merkezi 

için: Diyarbakır, Urfa. 
Şark için: Ahlat, Kağızman. 
Ege zeytin mıntakası için: Gem

lik, Milôs. 
Edirne ve Afyonkarahisar vilayet 

fidanlıklannın genişletilmeleri. 

Kastamonu, Niğde, Sapanca, Ma
latya, Inebolu, Dörtyol, Mersin, A
lanya, Antalyada yaşlı ağaçların a
şılanması, ağaç bakımı ve meyva de
rim, tasnif ve ambalajı üzerinde 
ilk kursların tertibi. 

Kastamonu, Niğde, Sapanca, Ma
latya iktısadi meyva istihsal mınta
kalrındaa ağaç bakımı, yaşlı ağaçla

' rın aşılanması, mevye hasadı için tek 

1 
nik alat ve malzeme (Rafya elyafı, a
ğaç macunu, ardıç katranı, mücadele 
vasıtaları, meyve hasat merdivenle
ri, sandıklaıa, sepetleri ve çantaları) 
depolarının vücude getirilmesi. 

Meyve ihraç mıntakalarında mü
cadele teşkilatının organize edilmesi. 

1 Kastamonu, İnebolu, Niğde, Dört
yolda meyve (kısmen de sebze için) 
tasnif ve ambalaj yerlerinin tesisi. 

Kastamonu, Pazar, Malatyada mey 
ve kurutma tesisatının hazırlanması 
ve kurulması. 

Ankara civarında Orta Anadolu 
bağcılığı için bir Orta Anadolu bağ
cılık istasyonu tesisi. 
j En mühim bağcılık mıntakalannda 
mücadele vasıtaları, depoları vücude 
getirilmesi. 

ken bir (mücadele maksadile) istid
lal ve ihbar servisinin kurulması. 

Ankara Orman çiftliğindeki Ame
rika asma fidanlığının afinite mese
leleri üzerinde çalışacak bir tecrübe 
asma fidanlığı haline kalbi. 

Ziraat mekteplerinde bağcılık is
tasyonlarında ve asma fidanlıkların
da, iktısadi bağcılığın inkişafını te
min için bağcılık kursları tertip edil
mesi. 

Lüleburgazda Trakya son turfanda 
ve konserve sebzeciliği için bir sebze
cilik istasyonu tesisi. 

Arifiye meyvecilik istasyonunda, 
Kocaeli ~ilayetinde bir sebzecilik is
tasyonunun tesisi. 

Turfanda soğan. turfanda patates, 
enginar yetiştirilmesi. 

Kocaeli mıntakasında sebze tohu
mu ıslah ve teksıri için seleksiyon ya 
pılması. 

Ayni tarzda Aydın incir istasyo
nunda turfanda sebze ziraati işlerinin 
başlanması. 

Dörtyolda tesis edilmekte olan na-
renciye fidanlık ve örnek bahçelerile 
irtibat tesis edilmek suretile ihraç 
maksadile turfanda sebzecilik üze
rinde çalışacak bir sebzecilik istasyo 
nunun tesisi. 

Evvela _şurası v::ır· D.ıima banka di
rektörlerinin Londrada yaptıkları te
mas ve müzakerelerden bahsedilmiş
tir. Halbuki Londrada filan ve falan 
bankanın direktörü değil, devleti 
emsil eden bir heyet, başından so
ıuna kadar olan müzakereleri idare 
:tmiştir. Heyetin reisi, Londra Bü
yük elçimiz Bay Fethi Okyar, reis ve
kili B. Muammer Eriş, azaları İlha
mi Nafiz Pamir ve Halit Nazmi ile 
varılan güzel netice, hiç şüphe yok 
ki, Türkiye ile İngiltere arasında si
yasi dostluğun ve karşılıklı emniye
tin bir ifadesidir. Fakat yapılan kre
di anlaşmasında yalnız siyasi mnna
lar arıyanlar işin :ısıl ruhunu kavrıya 
mazlar. 

·•· " 1 babC rem'in vefat ettıgı tecssur e 
38 alınmıştır. Cenazesi .. 2 .~aziran 9 l3e 

yarınki Perşembe gunu lstanbul . 
ledi vesi civarında, Piyer Loti sol<9

1 • t 1 
ğında 43 numaralı haneden san 
de kaldırılarak namazı öğleyin Be)·: 
zıt camiinde kılınacak ve Merlte 
Efendi hatiresinde ailesi efradı ye: 
nına defnolunacaktır. 

~\~~T 
biçaklar1 

ve J 1 LE T 
traş makine
leri iki ayrı par-

çadu. Bunlar 
birleşmeyince 

mükemmeliyet 
temin oluna· 

maz 11 

İngiltere ile olan dostluk ve emni
yet, İngilizlerin bize karşı iyi niyet
ler beslemelerine ve müzakerelere 
başlamalarına amil olmuştur. Fakat 
işin siyasi dostluk tar:ıfı burada dur 

1 muştur. = 
! . b d t ·1 'kt ~)~!<§$?' şın un an sonrası amamı e ı ı- ı ~-.. -· 

sadi bir alış veriş mahiyetinde devam ;;;;;;iiiiiiiiiil~~~tl;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;a 
etmiştir. Yalnız ve yalnız şu nokta 
üzerinde durulmuştur: Türkiyenin 
mali istikrarı, iktısadi kabiliyeti ve 
inkişafı böyle bir borcu vaktinde ö
demiye müsait midir, değil midir? 

Bu noktalarda İngilizler borç veren 
ve parasını vaktinde alacağına emin 
olmak istiyen mali müesseselere mah 
sus zihniyetle hareket etmişler ve 
her şeyi sıkı ölçülerden geçirmişler
dir. 

tihanın tam muvaffakıyetle geçiril• 
mesinin bir neticesidir. 

·ı· Londrada bize açılan on altı m1 

yon İngiliz liralık kredinin altı rni1' 
yonu milli müdafaamıza ait maksat· 

·ı· lara ayrılacaktır. Geri kalan on mı 

Hamit Akbudak isminde biri, ka
yın biraderi Zülfikara, bir tehdit 

mektubu göndererek 200 lira para is 1 

temiştir. Zulfikarın müracaatı üzeri-1 
ne yakalanan Hamit dün birinci sulh 

cezada sorguya çekildikten sonra gny 

ri mevkuf olarak mahkemesine ka-1 

ıp-------------------rar verilmiştir. 
Bağcılıkta zararlılarla mücadele için 

Meteoroloji istasyonlarile müştere-

Mersin, Alanya, Antalyada turfan
da sebzecilik ve turfanda sebze to
humculuğu üzerinde çalışacak sebze
cilik istasyonu şu9elerinin tesisi, An
kara civarında bir Orta Anadolu seb
zecilik istasyonunun kurulması, Bur
nuva Orta ziraat mektebinin bahçesi 
bir ziraat mektebi haline getirilmesi, 
Çanakkale, Aydın, İzmir istasyonu, 
Gaziantep, Giresun, meyvacılık istas 
yonlarında ve örnek bahçelerinde çe
şit koleksiyon bahçeleri kurulması, 
büyük projenin bir kısmını teşkil et
mektedir. 

Geniş tecrübeli Londra mali ale
minin bu imtihanını muvaffakıyetle 
geçirmek, memleketimizdeki inkişaf 
istidatları bakımından çok memnu
niyet verecek bir imtihandır. Benim 
gibi çoktanberi Londrada bulunan ve 
İngilterenin dünkü görüşlerile bu
günkü anlayışları arasında farkı öl
çcbile{l bir vatandaşın bu netice kar
şısında derin bir ferah ve sevinç duy
mamasına ihtimal yoktur. Evet. Tür
kiyenin inkişaf istidatları, taahhütle
rini günü gününe tutmasına imkan 
verecek yoldadır. Bu bir hakikattir 
ve İngilizler esaslı tetkikleri netice
sinde bu hakikati kavramışlar ve tes 
lim etmişlerdir. Londra mali anlaş
ması, siyasi dostlukla beraber bu im-

yonluk krediyi daha ziyade yaratıC~ 
verimli işlere hasretmek niyetinde 0• 

duğumuzu söyledik. Fakat 9u kred
1 

ile alacağımız malzeme ve teşebbiiS' 
leri seçmek hususunda tamamile set· 
best bulunuyoruz Ankarada bu hıl' 
susa ait her tlirhi kararlar verilecelt' 
tir. Bundan sonrıı sıra, malzeme sa' 
tın almıya gelince İngiliz mütcahhi~' 
leri ve fabrikalar. arasında istediği' 
miz usullerle münakasalar açacağıı 
müzakerelerde bulunacağız. Fiyatlll' 
n anlaşma yoluyla tayin edeceğiz. 11' 
gilterede normal fiyatlara tedarik ii1' 
kanını görmediğimiz malzemeyi haf 
ka yerlerden almakta tamamile set' 
bestiz. Mesele şuradadır· İngiltere' 
de istediğimiz malzeme ve hizmeti si 
tın almak için oıı altı milyonluk bit 
kredimiz vardır. Bu krediye ait öde' 
me taksitleri 1939 senesinde başlıyot 
1960 senesinde bitiyor ... 
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Gündelik Gaze~e 
İAN'ın hedefi: Haberde, fikirde, her
ICYdc temi?, dilrUst, samimf olmak, 
karlln gazetesi olmıya çalışmaktır. 

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, 

Mılletıerarası posta ittihadına dahil ol
rnıyan memleketler için 30, 16, 9, 3,5 lira 
dır. Abone bedeli peliindir: Adres değiş
tirmek 25 kuruştuı·. Cevap için mektup 
lara ıo kuru~luk pul ilavesi lazımdır. 

GONON 

---· 
Balkanlarda Münakaleyi 

Kolaylaştırmak Lôzım 

Yazan: M. ZEKERIY A 

Atinada iken İstanbulla muhabere
de güçlük çektik. Pire ile İstanbul 
arasında işliyen ne bir Türk ve ne 
de bir Yunan yolcu vapuru var. İki 
dost ve müttefik memleketi biribiri-
ne denizden yabancı memleketlerin 
~apurlan bağlıyor. Bunlar da hafta-
da ancak iki defa posta yapıyorlar. 

Karadan Atina ile İstanbul ara
smda işliyen trende yolculuk yap
mak bir işkence. Yolda iki defa, o da 
.gece yansı aktaTma yapmak mecbu
riyeti var. 

Halbuki Yunanistanla hem dost, 
hem müttefik bulunuyoruz. İki mem
leketi biribirine bağlıyan daha seri 
ve daha muntazam nakil vasıtalarına 
ihtiyaç var. 

Rumanya ile de vaziyet aynidir. 
Bükreşle İstanbul biribirine ancak 
haftada bir iki de:fa işliyen posta va
purlarile bağlıdır. Rumanya ile de da 
ha sıkı temasa ihtiyacımız vardır. 

Bu bakımdan Prens Bibesko ile ya
pılan anlaşmayı memnuniyetle kar
şılamamak mümkün değildir. Bu an
laşmıya göre Bükreşle İstanbul ara
sında muntazam tayyare seferleri ter 
tip edilecektir. Tedricen bu seferler 
bütün Balkan memleketlerine teşmil 
edilecektir. O vakit birkaç saat içinde 
Atina veya Biikre~e gitmek, bir gün 
içinde muhabere etmek mümkün ola-

caWstıu~ ancak sıkı temas ile artar. 
Balkan merkezlerini biribirine hava 
yoluyla bağlamak mevcut olan dost
luk bağlarını kuv\"etlendirmiye yarı
yacaktır. 

Alman Propagandası 

Geçen giin Balkanlardaki Alman 
propaganda faaliyetine dair yazdığım 
fıkra üzerine okuyucularımdan birin
den bir mektup uldım, diyor ki: 

"İstanbulda bulunan bir Alman 
miiessesesi vasıtasile Türkiyeye bir
takım fenni filmler getiriliyor. Bu 
filmler bütün sinemalarda, hatta 
mekteplerde gösteriliyor. Buna bir 
diyeceğimz yok. Fakat bu filmle be
raber Alman gençlik teşkilatına ait 
filmlerin de gösterilmesine · ne di
yelim?,, 

Mekteplerimizde böyle bir film gös 
terilip gösterilmediğini bilmiyorum. 
Fakat Yunanistanda Almanların 

gençlik teşkilatı ile pek meşgul ol
duklarını gördüm. Hatta bir mayıs 
münasebetile Almanyadan Yunan 
gençlik teşkilatına mühim ~tarda 
hediyeler gönderildiğini söylemişler
di. 
Eğer bizde de hakikaten Alman 

gençlik teşkilatına ait filmler mek
teplere kadar girmişse, bunu ehem
miyetle nazarı dikkate almak lazım 
geldiği kanaatindeyim. 

Ka ranhkta n Hoşlana nl ıarr 

Aydınhktan Hoşlananlar 

Almanlar Avusturyayı işgal ettik
ten sonra, Viyananın meşhur büyük 
umumi kütüpanesinde bulunan, fa
kat ari prensiplerine uygun olmıyan 
bütiin eserlerin yakılmasına karar 
vermişler. Bu kitapları toplamış

lar, sokaklarda biiyük ateşler yaka
rak imha etmişler. 

Bu kararı tatbikten evvel öğrenen 
Am~rika i.inivcrsitelerinden biri ve 
Boston iiniversitesi talebeleri telgraf 
Ja müracaat ederek bu kitapları satın 
almıya hazır bulunduklarını bildir
mişler. Fakat maalesef birkaç neslin 
irfan hayatını bugünkü nesle nakle
den bu eserleri kurtarmıya muvaffak 
olamamışlardır. 

Biri karanlıktan, diğeri aydınlık

tan hoşlanan, biri dar görüşlü, eski 
ve ihtiyar medeniyetin, ötekisi geniş 
Ye genç bir medeniyetin ifadesi. 

TAN 

Moskovalı Sovyet genç kızları, bir gençlik bayramında geçit resmi yaparlarken 
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S•!i#fimJ 
Sanat Mektepleri 

Sergisi -1 . ~ • l g 
Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

Sanat mekteplerinin mü.~terek 

Sovyet Güzelleri 

meydana getirdikleri sergi, Ankara· 
da teshir edildi. Gazetelere akseden 
ufak ·tefek havadislere, sergiyi ziya
ret ~denlerin mütaleasına göre sergi 
fevkalade muvaffak olmuştur. Sanat 
mektepleri gibi, memleketin kiilt~r 
hayatına inkişaf veren mekteplerın 
meydana getirdiği eserler yalnız An
karayı değil, bütün memleketi alaka
dar eder. Herkes bu sergileri gör
mek için Ankaraya gidemez. Fakat, 
dağ peygambere gitmezse, peygam
ber dağa gider. Bu gibi sergileri, bun 
ların nakli mümkün olanlarını, sey· 
yar sergiler halinde memlekette do
laştırmanın faydası, tasavvur edile
miyecek kadar büyüktür. Bugün pro
pagandanın, tenvir ve terbiyenin en 
bliyük vasıtaları radyo, sinema, ve 
kitap neşriyatı kadar, seyyar sergi
lerdir. Seyyar sergiler memleketin 
daha geri kalmış köşelerine kültür 
ve irfan götürdüğü gibi, memleketi
mizin her noktasına gizlenen sanat e
serlerini biribirimize tanıtarak ara
mızdaki rabıtayı kuv\·etlendirir. Kü
tahyanın çinilerini görmek için her
kes Klitabyaya gidemez, fakat Kütah 
yanın çinileri memleketin dört tara
fına götüriilebilir. 

a a 
Sovyet Rusya, telakkileri itibarile dünyanın içinde ayrı bir dünya gibidir. 
Bundan dolayı oradaki hayat. oradaki düşünceler herkeste tabii bir tecessüs 
doğurmaktadJr. Aıağıdaki yazıda bu alemin aşk ve güzellik telc1kkileri gibi 
sizi çok alakadar edecek bir mevzuu bulacaksınız. Yazı, tanınmış ln9iliz 

Seyyar sergiler, sulh aleminde kuv 
\'etli bir kültür yayınuna vasıta ol
duğu gibi, bugün batta harp sahala
rında bile propaganda için kullanılan 
en kuvvetli vasıtadır. Bu seyyar sa
nat sergilerini Avrupada dolaştırma
nın temin edeceği fayda ise, ne~rede-

B ir seyyah, Rusyanın hangi 
tarafında gezip dolaşsa gü

zel ve zeki kızlarla karşılaşıyor ve 
bunlar limanlarda, istasyonlarda in 
sanı karşılıyor, lokantalarda hiz
met ediyor'Iar. Bu itibarla bunlar, 
Rus propagandasının ilk safında ça 
lışan bir orduya benzemektedirler. 
Leningrada vardığımız zaman. dün 
y::ının hiı; hiı- ntplinde tesadüf et
mediğim en güzel, en şık ve en iyi 
kızlarla karşılaştık. Bunlar, bizi 
gülümseye gülümseye uğurladıla!'. 
Yolcu arkadaşlarımdan bir Ame
rikalı bunlara Kollarını sallarken 
bana döndü: 

- Burası cennet! dedi. 
Ertesi gün ayni adam asık bir 

suratla yanıma gelerek: 

_Meğer. dedi, burası cennet de 
ğilmiş, başka bir yermiş. Bu kızlar 
hakkında yanlış fikirlere düşmü
şüm. Bu kızlar gülümsüyorlar, fa
kat kendilerile şakalaşmak istedi
niz mi, derhal susuyorlar. 

Rusyada yaptığım bütün seyahat 
lerde en becerikli propaganda kıs-

muharrirlerinden Sidney Mosley'ir:.dJr. 

üniversitede yanyana yetişen bir Sovyet kızıyle Sovyet genci 

mı bu idi. Rusların seyyahlar üze
rinde iyi bir tesir bırakmak için 
yaptıkları başka şeylerde becerik-

Gö NÜ L 

sizlik ve kabalık göze çarptığı hal
de otellerde ve lokantalarda gördü 
ğüm kızlar mükemmeldiler. 

İSLERİ 
1 

Yol arkadaşımın bu kızlarla 
şakalaşmaya imkan bulun

madığını söylemesi yanlıştı. Yapı
lamıyacak birşcy, bu kızlarla flört 
etmekti. 

Yeni ahlakın genç Rusyadaki 

mevkii çok sağlamdır. Buna ilkön

ce gemide dikkat ettim. Denizcile: 

arasında erkekler de, kadınlar da 

vardı. Fakat göze çarpmıyan bir

şey varsa, flörttü. Şayet bir yol-

cu, gemideki memur ktzlardan bi· 
rine laf atacak olursa kız anlama
mazlığa geliyor ve işine devam e
diyor. 

tlk önce kızların yolcu iltifatla
rından artık bıktıklarını sanmış

tım. Fakat sonradan işin daha de
rin sebepleri olduğuna inandım. 

Bu kızlar, tam manasile işçi sa
yılmak, havai aşklarla meşgul ol
mak istemediklerini, ayni zaman
da Rusyanın yüksek ahlaklı bir 
memleket olduğunu göstermek e
melindedirler. 

Bu yüzden aşk işleri tamamile 

ceğimiz yüzlerce kitaptan daha bii
yüktür. Avrupaya kendimizi tanıt
mak için kitap ve broşür yoluyla gi
dis biraz uzun bir yoldur. Bunun da 

"'' faydası biiyüktüı. fakat sahası dar-
dır. Avrupada Türkiye ile alakadar 
olanlar azdır. Bu kitapları okuyanla
rın miktarı da büyiik bir yekun te§kil 
etmez. Fakat seyyar sergi herkesin 
gözüne hıtap eder. Sokaktan siislü 
kaınyonlar içinde geçen harikulade 
Şark eserlerini görmeden geçecek bir 
tek Avrupalı yoktur. Elimizde bu ka
dar kuvvetli, bütün dünyayı alaka
dar edecek kıymetli eserlerimiz var
ken, bunları seyyar sergilerle A vru
paya tanıtmak hrsatmdan niçin is
tifade etmiyelinı. 

Avrupada, Amerikada aleyhimize 
yapılan propagandaları, kültür ve te
rakkinin en mükemmel delillerile tek 
zip edebiliriz. 

hususi ve dahili mahiyette kalıyor. 
Yabancılar için bu yolda hiç bir 
imkan yoktur. 

SEViYOR MUSUNUZ? 

B ugünkü Rusyayı bu bakım
dan dünyanın en temiz ah

laklı memleketi saymak icap eder. 
Gevşek evlilikler sırası tamamile 
geçmitşir. Daha birkaç sene evvel 
bir Rus delikanlısı ile bir Rus kı
zının üç beş kuruşluk masrafla ev 
lenip bedava ayrıldıkları söylemi
yordu. Bugün bundan eser kalma
mıştır. Mahkemeleri ziyaret ede
rek buna ayrıca kani oldum. Mah 
kemeye kendiliğimden gitmiş. mu
hakemleri dinlememe hiçbir kimse 
müdahale etmemişti. Moskova ve 
Leningradda, Londrada imiş gibi 
serbest serbest dolaşıyordum. Fa
kat burada gördüğüm mahkeme, 
İngilterede gördüğüm mahkemele
re benzemiyordu. Elli kadar sami-

İnsanlann en büyiik kusurları 
kendilerini bilmemeleri ve tanıma
malarldır. Sevgi işinde bir insa- \ 
nın kendi kendini tartması, imti
han etmesi ve tanıması zaruridir. 
Fakat çoğumuz bunu yapmayız ve 
yapmasını bilmeyiz. 

Aşağıya üç kısımdan mürekkep 
bir sual listesi koyuyorum. Bu sual 
leri okuyunuz ve her suale gayet 
samimi bir surette evet veya hayır 
şeklinde cevaplarını veriniz. Şu ve 
ya bu şekilde bir fikriniz olmadı
ğına samimi surette kani bulundu
ğunuz suallere cevap vermeyiniz, 
Fakat bu pek nadiren vaki olur. 

Bu sualler niçin tertip edilmiş
tir? Bu sualler sırf kızlara kadın
lara mahsus olmak üzere tertip e
dilmiştir ve her bir kısmın ayrı bir 
maksadi vardır. 

Kısım: 1 
Birinci kısım sualler kadının ca

zibesine aittir. Bu suallerin en az 
beşine hayır cevabını verebilirsi
niz. Erkeklerin çoğu cazip kadın
ları, okumuş kadınları tercih eder
ler. Eğer ikiden fazla suale evet 
cevabı verebiliyorsanız, kendi ca
zibenize inanıyorsunuz demektir. 
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KISIM: 1 KISIM: 2 KISIM: 3 
1 - Para meselelerinde 

müstakil misiniz? 
2 - Zilppellkten IOre. 

nlr misiniz? 
3 - Olduljunuzdan faz 

la masum ve basit görün 
mlye çalışır mısınız? 

4 - Herhangi bir sa
lıadakl celıllnlzl itiraf et 

mek size :ıor gelir mi? 
5 - Erkeklerle, ayni 

şekilde e!ilenmek, onların 
lçtl!llnl içmek, açık hi
klyeler anlatmak gibi hu 
ıuslarda onlar gibi lıare

ket ederek müsavi oldu
ğunuzu gösterm iye çalı -
şır m111nız? 

6 - Hediye ve iltifatı 

kolayca kabul eder mlal-
nlz7 

7 - Tamamen dürüst 
olmakta güçlük çeker mi 
siniz? 

1 - Kendisini verml
yen bir adama kartı hare 
ketlerlnlzde ihtiyatlı o

labl llr misiniz? 
2 - Geçici dikkat ve fi 

tlfatın sizi tatmin etme
dl!ilnl glSstereblllr misi
niz? 

3 - Clddf t>lr sevgiye 
tutuldu!lunuz halde bat • 
ka erkeklerle arkadafhl< 
etmekte devam eder mi
siniz?. 

4 - En samimi zaman 
ve mUnasebetlerlnlzde da 
hl size zarar verecek iti
raflarda bulunmaktan 
kendinizi alablllr misi -
nlz? 

5 - Lilzum yokken ku 
ıurlarınız üzerine dikka
ti çekmekten veya ku -
surlarınızdan bahsetmek 
ten çekinir misiniz? 

1 - Müphem ve ran
devularda intizamsız ol
manın iyi bir taktik ol 
duğunu zanneder misi -
nlz? 

2 - Sevgilinizi kıskan 
dırmıya çalışır mısınız? 

3 - Şu veya bu suret
le ıevglllnlze ılze ten
dilf ettiğinden dolayı ta
lihli olduğunu ıl:lyler mi
siniz? 

4 - Nüfuzunuzu artır 

mak için kUçUk yalanlar 
uydurur musunuz? 

5 - Sevgi, sizi daha 
iyi glylnmlye, daha çok 

tuvalet yapmıya sevke -

der mi? Yoksa, bu hu

susta hiçbir hususi ted

bir almak lüzumunu his 

eetmez mlılnlz? 

Dörtten fazla evet cevabı vermiş
seniz aşk münasebetleriniz flört
ten ileri gidemez. 

güzelliklerini meydana vurmaktan 
ve güzellikleri ilt- övünmekten zevk 

duyarlar. Bunlar da erkeklerin ho
şuna gitmez. Şimdi birinci kısım
daki sualleri okuyunuz ve cevap
larınızı veriniz. 

Gösterişli, cakalı, olduğundan 

fazla görünen kızda, erkek için cin
si cazibe yoktur. Bazı kadınlar da 

Kısım: 2 
Bu kısımdaki suallere evet ce

vabı verebilmek liızundır. 
Bazı kızlar, evlenmek maksadi

le sevişirler ve daha ikinci görüş
mede evlenme teklifi yaparlar. Ba
zıları da alçak gönüllü olurlar, er
keğin her iltifatını bir sevgi ala
meti sayar ve çabuk inanırlar. Bu 
iki tip kadın da erkeği kaçırır. Sev 
gide hem dürüst, hem de kurnaz 
olmak lazımdır. Erkek ilk hamle
de kadını fcthcdeceğine kani ol • 
mamalıdır. 

Kısım : 3 
Bu kısmın ilk dört sualine hayır 

cevabı verebilmelidir. O da kazanı
lan nüfuz, yahut suni kıskançlık aş 
kı öldürebilir. Devamlı bir sevgi i
çin doğrudan ayrılmamak lazım

dır. Kıyafetinize itina sizin için bir 
kuvvet olabilir. Bunu suiistimal e
dip ifrata varırsanız, hakkınızda 
fena hüküm verilmesine sebep o
labilirsiniz. 

Şimdi, sualleri okuyunuz ve ce
vaplarını veriniz. 
Yarın da erkeklere ait sual lis· 

fesini neşredeceğim. 

Gönül Doktoru 

in kimi oturmuş, kimi ayakta idi. 

Kimi konuşuyordu. Hakimin yak:ı 

lığı ve boyunbağı vardı. Fakat iki 

yardımcısı bunları takmaya lüzum 

görmemişti. Üçüncü yardımcı bir 

kadındı ve hepsi de yüksekçe bir 
masanın etrafında oturmuşlardı. 

Suçlu içeri getirildiği zaman her 
kes sustu. Dinleyicilerin hepsi de 
oturdular ve soluk almadan dinle
diler. 

Suçlu. başını eğmiş, duruyordu. 
Karşısında bir asker vaziyet almış
tı. Ortalığı kaplayan sükut o kadar 
derindi ki, bir idam hükmü ile kar
şılaşacağımı .sandım. Meğer suçlu 
nun suçu karısının nafakasını ver
memekmiş Bu ise. Rusyada kor
kunç bir cürümdür. 

s uçlu, karısını terkettiği za
man eşyasının yansını o

na verdiğini ve karı~ının bütün 
[Arkası: Sayfa G, sütun 4 te] 
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ilaç 
Pera, Tamşvarı 

3 • 2 Ma.glüp Etti 
Oyun Çok 

Tar.af da 
Zevkli ve 

Enerpk Bir 
Oldu. iki 

Maçtan evvel iki taraf tutbolcüleri bir arada 

Pazar günü Fenerbahçe ile ilk ma
çını yapan Rumanya Kral kupası fi
nalisti Tamşvar dün Taksim Stadın 
da ikinci karşılaşmasını gayrifede
relerin en kuvvetlilerinden Pera ile 
yaptı. Ve bu defa da 3 - 2 yenildi. 

Saat 18 de çoktanberi sahalarımlz 
da görmediğimiz Şazi Tezcanın ha
kemliği ile oyuna başlandı. 

Bütün Avrupa takımları gibi, ta
kını halinde daha düzgün oynıyan 
Rumenler, topu yıldırım gibi süratli 
bir şekilde sürerek iki üç pasta Pe
ra kalesinin önünü buldular. Ve sağ
açıklarının bomba gibi bir şütü üst 
direğin alt tarafına vurarak Peralı
lara ilk tehlikeli anı geçirtti. 

Buna Peralılar sağ taraftan yap
tıkları iki akınla cevap verdiler. 

le girdi. Bu sıralarda gerek Peralılar 
gerek Rumenler zevkle seyredilen ve 
futbol klası itibarile yüksek bir oyun 
gösterdiler. 

Büyük bir süratle kaleden kaleye 
giden top, seyircileri heyecandan he 

yecana garkediyordu. 
Bu sıralarda Rumenler müteaddit 

fırsatlar yakaladılar ise de muhacim 
lerinin kale önünde betaeti netice al
malarına mani oluyordu. 

Son dakikalar Rumenlerin tazyiki 
altında geçti ise de enerjilerinin son 
katrasına kadar çırpınan Peralılar ga 
libiyetlerini ellerinden kaçırmadılar 

ve oyunu pek haklı olarak 3-2 kazan
dılar. 

Ankaraya Gideceli 
lstanbul Güreş Takımı Oyun uzun müddet mütevazin bir -

safha arzetti ise de Rumenlerin akın 
ları daha tehlikeli oluyor ve Pera mü 
dafaasının fazla çalışmasını icap et
tiriyordu. 

T. s. K. Istanbul Bölgesi Güreş A
janlığından: 

ı - 22 ve 23 Mayıs günlerinde ya 
pılan Istanbul Bölgesi serbest güreş 
lerde birinci olan 56 kiloda Kasımpa 
şadan Ahmet Yenen, 6~ kiloda ~Tü
neş Halil Yüzer, 66 kıloda D~gan 
spordan Hüseyin Karaca, 72 kiloda 
Galatasaraydan F~lk Gö'k .. n, "lQ;.'1o.'-'o 

Rumenlerin hafif üstünlüğüne 

rağmen bugün cidden güzel bir oyun 
çıkaran Peralılar ilk golü yapmıya 

muvaffak oldular. 16 ıncı dakikada 
Fenerbahçe takımının oyuncuların

dan olup bugün Perada oynıyan ~ 
gelidis solaçığa uzun bir p~s .. verdı. 
Solaçığın çizgiye kadar goturerek 
ortaladığı topa iki Peralı birden se
ri bir çıkış yaparak kalecinin müda
halesine rağmen içeri atarak takım
larını galip vaziyete geçirdiler. 

Bu golden sonra top bir müddet 
daha ortalarda dolaştı .Ve 27 inci da 
kikada çok seri olan Rumen sağaçı
ğının sıkı bir şütünü Pera kalecisi 
ancak karşılıyabildi. Göğsüne çarpa
rak geriye gelen topa sağiçleri yeti
şerek içeri attı ve takımını beraber 
liğe kavuşturdu. Ve ilk devre Ru
menlerin hafif üstünlüğü altında 1-
1 berabere nihayetlendL 

İkinci devreye Perahlann hüeumi-
1e başlandı. Soldan inkişaf eden bu a
kın Rumenler tarafından ancak kor
;nerle kurtarıldı. 

Sol açığın çok nefis bir şekilde or-

da Güneşten Hasan Koç, 87 kiloda 
Beşiktaştan Şevki Akalın, Ağırda 
Beşiktandan Samsunlu Ahmet .. Yıl
maz 4 ve 5 Haziran 1938 tarıhınde 
Ank~rada yapılacak olan Türkiye 
birinciliklerine iştirak edeceklerdir. 

2 _Yukarda ismi yazılı güreşçi

ler 2 Haziran 1938 Perşembe günü 
saat dokuz trenile Ankaraya hareket 
edeceklerdir. 

3 - Takım Başkanlığına Güneş 
Klübünden Saim Arıkan tayin olun-

muştur. 

4 _ Güreşçiler 2 Haziran 1938 
Perşembe günü güreş levazım~arile 
birlikte saat 8 de Haydarpaşa ıstas
yonunda hazır bulunmalıdırlar. 

5 - Takım Başkanı Saim Arıkanm 
hemen Ajanlığa müracaatı tebliğ o-

lunur. ~·~· .... •• 

taladığı korner atışı Rumen kalesi- ERZINCANDA: 
min önünü karıştırdı. Ve bu sırada 
.ark.adan seri bir çıkış yapan Bambi
:no gayet güzel ve hesaplı bir şiitle 
takımının ikinci sayısını yapmıya mu 
vaffak oldu. 

Hapisane 
Binası Çok 
Tehlikeli Halde 

Bekliyen 
iki Yara 

(BG.§' 1 bıcide) 

l kinci mühim bir nokta, basın 
ve ceza kanunlarının hakaret 

diye tel8.kki edilecek neşriyat hak
kındaki hükümleridir. 

Bir gazetenin en mühim ve fayda
lı rolü umumi hayatın bir keşif ko
lu sıfatile ve umumi menfaat kastile 
bir yolsuzluğu ortaya koymaktır. 
Bugünkü kanuna göre bir dairenin 
veya bir memurun muayyen bir yol 
suzluğundan bahseden bir gazeteci
ye söylediğini isbat imkanı verilir. 
isbat edemezse müfteri mevkiine dü
şer ve ona göre ceza görür. 

Halbuki umumi hayata ait yolsuz 
luklarda bas rolü ovnıyanlar memur 
lar değildir~ Kendi. menfaatleri na · 
mına memurları bastan çıkaran, fe
satlı rollerin her nevini oynıyan, 

memleketin itibannı ve umumi ha
yatın ahengini bozan bir takım tu -
feyliler ve mutavassıtlardır. 

Kanunun maksadı umumi hayata 

ait yolsuzlukların ortaya çıkması ve 

temizle~esidir. Memurlar hakkın
daki isnatlar isbat edildiği takdirde, 

suç sayılmamasının hikmeti bundan 

ibarettir. 

Ayni isbat imkanının milli banka
ların, belediyelerin, vergi daireleri
nin, diğer hiikitmet teşkilatının yo~
suduklarında rolü olan tiiccar, komıs 
yoncu, dellal, mutavassıt hakkında 

da açık bırakılması mutlaka lazım • 
dır. Böyle yapılmazsa umumi men
faati çiğniyenler. memurları ifsat e
denler, umuma ait hakları hususi 
menfaatleri namına bir çiftlik gi1'i 
kullananlar hiç farkına varılmadRn 
himaye görmüş. umumi menfaat na
mına temiz maksatlarla mücadele e
denler ise ezilmiş, suçlu mevkiine 
düşürülmüş olur. 

D ünya~ın her tarafında varılan 
netice şudur: Böyle yolsuzluk 
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dir. Bir yolsuzluğu ortaya koymak 
cesaret ve külfetine giren ve sözü -
nü tamamı tamamına isbat mesuli
yetini alan bir gazetecinin eli ve dili 
bağlanmamalıdır. Kanunumuzdaki 
"hakaret isbat edilemez,. hükmü yan 
lış bir düşüncenin mahsulüdür. İs
bat imkanını kapamaktan maksat, 
umumi menfaati çiğniyen bir tufey
liyi himaye değildir ve olamaz. İsbat 
fırsatı verilmiyen hakaret ve teşhir
ler, ancak bir adamın hususi hayatı
na ait olan, ammenin hukukuna ta
allıik etmiyen noktalar olabilir. Me
sela bir adamın aile namusuna taal
luku olan bir nokta, doğru bile olsa 
teşhir edilemez. Bu teşhirin o aile 
ye de, umumiyetle aile hayatının a
hengine de zararı vardır, buna mu
kabil umuma faydası yoktur. Ne mak 
satla olursa olsun, bu yolda bir teş
hir, cezaya layık bir suçtur. 

Vaziyetin tehlikeye girdiğini hisse 
.den Rumenler bütün enerjilerini kul
lanarak oyun üzerinde tam bir ha· 
kimiyet tesisine muvaffak oldular 

ve çember içine aldıkları Pera kale
.sini sağlı sollu şütlerle adamakıllı 

tehdide başadılar. 

Erzincan, (TAN) - Hapisane ya
pılan eski bir cami ~e ın_:~esenin 
yıkılmak tehlikesi gosterdigı anla
şılmaktadır. 

Kamutayın, ceza ve basın kanun
larına taallılk eden diğer maddeler 
arasında bu çok mühim noktayı tet
kik ve nasılsa gözden kaçan büyük 
bir kusuru tashih etmesi, umumi ha
yatın temizliği ve umumi menfaatle
rin şehir ve kasaba şakilerine karşı 
korunması bakımından çok mühim 
ve çok esaslı bir meseledir. 

Ahmet Emin YALMAN 

Erzuruma Gidecek 
Tetkik Heyeti Bu sırada sağ içleri Pera müdafi-

1erini üstüne çekerek demarke vazi
yette bulunan sol içlerine topu geçir 
di ve sol içleri de 18 çizgisi üstünden 
bomba gibi bir şütle takımını tekrar 
i>eraberliğe ulaştırdı. 

Bütün enerjilerini sarfettikleri hal 
de tekrar berabere bir vaziyete giren 
Peralılar oyundan muhakkak galip 
çıkmak arzusile tekrar hücumlarına 
kuvvet verdiler. 

Kudretlerinin haricine çıkan bir 
varlık göstererek bütün kuvvetlerile 
Rumen kalesine yüklenmiye başladı
lar. Bu fazla enerjinin mükafatını 28 
inci dakikada gördüler. 

Sağ taraftan yaptıklan yeni bir 
hücumda demarke vaziyette topu ya 
kahyan Pera merkez muhacimi, uzak 
tan çektiği şütle Rumen kalecisini de 
aldatarak bacaklarının arasından ta
kımının üçüncü golünü yaptı. 

Bu sayıdan sonra oyun gayet güzel 
ve heyecanlı safhalar arzeden bir şek 

Burada asri bir hapisane inşası 
kararlaşmıştır. Fakat, Adliye Ve~a
letinden henüz tahsisat gelmemış
tir. Bir an evvel gönderilmesi için 
al8.kadarların teşebbüsler yaptığı ha 
her verilmektedir. 

Bekçi Adedi Artırılmah . 
E . can (TAN) _ Çoktanberı rzın , .. 

hırsızlık unutulmuş olan şehrimıı-
de son günlerde üstüste hırsızlık va
kaları olmuştur. Bir ay kadar evvel, 
Gazi caddesinde Kantariye tacı.ı:i ~h 
met Kolat'ın dükkAnına geceliym 
hırsız girmiş, kasayı delmiş, fa:;~ 
açamamıştır. Masada bulunan 
lirayı çalmıştır. Birkaç ge~e son:a, 
ayni civarda Acip Şirlere aıt .. n:ag~
zayı soymak istiyen hırsız gorüldu
ğünden kaçmıştır. Birkaç gece son
ra da, toptan Petrolc:ıı Uğurlunun 
mağazasına hırsız girmiş, fakat ne
dense beş yüz kuru§ ufaklık al· 
makla iktifa etmiştir. Zabıta, faille
ri aramaktadır. Refik isminde bir 

Ankara, 31 (Tan muhabirinden) -
Erzurumda kurulacak olan iplik ve 
bez fabrikası ve yeniden yapılacak 
elektrik tesisab için İktısat Vekaleti 
elektrik işleri servisi, Silmerbank E
tibank ve maden arama enstitüsü mii 
hendis ve mütehassıslanndan mürek 
kep bir heyet haziranda Erzuruma 
gidecektil'. 

sabıkalı maznun olarak yakalanmış
tır. 

Hırsızların böyle faaliyete başla
maları sebepsiz değildir. Evvelce 36 
mahalleden ibaret olan koca şehri

mizde mahalleler birleştirilip adet· 
leri 9 a indirilirken on beş bekçi kal 
mıştu'. Bunlar ve tek bir polis dev
riyesi vaziyeti güçlükle idare etmek 
tedirler. Bu sebeple, hiç olmazsa 
bekçi adedinin artırılması ve ücret
lerinin de tezyidi behemehal Lizım
dır. 

(Bqı 5 incideJ 

bunlan sattığını anlattı. Ben de za 
vallı suçlu hesabına merhamet his
settim. Hakimlerin her biri de suç 
luya birçok sualler sordu. Niha
yet nikirn: 

_ Suçlusunuz! dedi ve ilave et-
t' · 
ı._ Neden suçlu olduğunuzu bili 

yor musunuz? 
Suçlu başını eğerek hakimin söy

lediklerini dinledikten sonra altı 
ay hapse mahkıim olduğunu anlı
yarak gitti. --------

Zabıta mahkemelerindeki dava
ların çoğu kan koca kavgalanna 
aittir. Yeni ahlak havası bütün da
valara hakimdir ve yeni ahlak ka- : 
ideleri Kraliçe Viktorya devrinde- : 
ki İngiliz ahlakından daha serttir. 5 

Gerçi Rus kanunu, İngilterede- : 
ki şartlara nisbetle daha kolay şart E 
lar içinde talaka müsaade ediyor, : 
fakat iki defa boşanan Rus, hem E 
komşularının, hem hükumetin nef- : 
retini kazanıyor. Yolunu sapan kız : 
lara gelince bunların "memleketi : 
alçalttıklarına dair umumi bir ka 
naat" hüküm sürmektedir. Bunu 
genç ve güzel bir kadınla konuşa

Akraba Dediğin 
Böyle Olur ! 

----
iı 1111111'1111'1'11111IJ111 •• • rak anladım. 

Bundan görüyorsunuz ki, genç 
ve güzel kadınlarla ciddi olmak, ve 
ilmi maksatla hareket etmek saye
sinde konuşmak mümkündür. 

A yni kadından "yeni ahlak" 
hakkında malumat almak 

istedim ve bir kahvede oturup ko
nuştuk. Sordum: 

- Rusyada sevilen kadınlar yok 
mu? Ben böyle birşey görmedim. 
Bütün gördüğüm, genç ve güzel 
kızların genç erkeklerle vakitleri
ni boşu boşuna geçirmek isteme
dikleridir. 

Cevap verdi: 
- Siz henüz Rusyayı görmemiş 

siniz, gençlerin toplandıkları Park 
lara, Kültür kamplarına ve daha 
başka yerlere gidiniz. Gençler şüp
he yok ki sevişiyorlar. Fakat biz ar
tık sevişmeyi çok ciddi bir iş te
lakki ediyoruz. 

Evlenmek için sivil merasimden 
geçmek şarttır. Gençlerin birço
ğu kilisı:>~o de nikah kıyarlar. Ay
nI_kadına, Rusyada dinın ilerleyıp 
ilerilemediğini sordum. Tam cevap 
vereceği sırada genç bir erkek ile 
genç bir kadın geldiler ve masamı
za oturdular. Bu suale genç erkek 
cevap verdi: 

- ŞUpho yok ki Rusyada din 
ilerlemiyor. Kiliseye ancalC ilitıyar 
lar gitmektedirler. Gençlerse ilmi 
bir terbiye görüyorlar. 

- Fakat, dedim, kiliselerde ev
lenenler de ihtiyar değil a .. Genç
ler buna ne lüzum görüyorlar'?. 

Buna da erkekle birlikte gelen 
genç kız cevap verdi: 

- Ben Allaha inanıyorum. İn
sanın bir şeye inanması lazımdır. 

Fakat genç erkek itiraz etti: 
- Bu, dedi, uzun bir ömür de

vam eden ve kolay kolay bırakıl:ı
mıyan alışkanlığın neticesidir. 

Bu erkek ile kadının da evvela 
sivil merasimden geçerek bir kili
sede evleneceklerini sanıyorum. 

Hatta bunun için bahse de girebi
lirim. Benim anlayışıma göre din 
Rusya halkının yaşayışında hala 
mühim bir rol oynamaktadır. 

Her mezhebe ait kiliseler açık
tır. Ve pazar günleri dolmaktadır. 
Kiliseye gidenlerin birçoğu da ih
tilal devrinde doğanlardandır. 

L eningradın civarında Rusya 
da insanların hala sevişe

bildiklerini anlayabildim. Burada 
erkeklerle kızlar, işlerini bitirdik
ten sonra toplanıyor ve kolkola gi
rip sevişiyorlar. 

Bir akşam Amerikalı bir dostum 
la birlikte bir kültür parkına gide
rek Çaykovskinin bir operasını din 
lemek istedim. Her yerde, dans sa 
!onlarında, açık havadaki oturma 
yerlerinde ve her tarafta gençler 
görüyordum. Hepsi de kolkola gi
rerek oturuyor ve fısıldaşıyorlar
dı. Fısıltılar o kadar yüksekti ki 
operayı dinleyemiyordum. 
Rusyanın "yeni ahlakı" garip bir 

hadise teşkil ediyor. Çünkü Rusya 
da bulunduğum müddetçe bir ka
dının herkes ortasında bir sigara 
içtiğini görmedim. Sebebini bir kı 
za sordum, bana bu hareketin mü
nasebetsiz sayıldığını söyledi. Fa
kat zannederim ki sigara azlığının 
da tesiri vardır. Çünkü· koca bir 
caddeyi geçtiğimiz halde bir erke
ğin de sigara içtiğini görmedim. 

Timofey Vasilyeviç, yeğeni Ser
gey Vla8ovu iki gündenberi hiç 
durmadan aramakta idi. Nihayet 
üçüncü günü, tam şehirden aynla 
cağı esnada, ona tramvayda rast
ladı. 

Timofey Vasilyeviç yeğenini bul 
maktan ümidini kesmişti. Köyüne 
dönmek üzere tramvaya bindi. Bi· 
let almak üzere cebinden on ka
piklik gümüş bir para çıkardı. Bi
letçiye uzattı. Bu esnada biletçi ile 
gözgöze geldi. Tuhaf şey ... Kondok 
törün yüzü bir bildiğe benziyor
du ... Timofey Vasilyeviç bir defa 
daha, hem de dikkatle, kondoktö
rün yüzüne baktı Evet ... Yanılma: 
mıştı. Karşısında, üç gündenberı 
aramakta olduğu yeğeni duruyor
du. Timofey Vasilyeviç kendini tu 
tamadı; haykırdı: .. ., 

- Sereja, yavrum. sen mıSln. 
Kondoktör, dayısının bu bağırı

şından utandı. Hiç te lüzumu ol
madığı halde bilet kutusuna bir ~e 
ki düzen verdi. 

'iJl"'l.&1.&.a.,1. s~.1&. l..t..1.a ..:aa., .. , '1~.l,. ;ı:u 

biletleri vereyim de... '"' .. 
Dayı, yeğenini bulmaktan dog

ma büvük bir sevinçle: 
_ Olur, olur, dedi, ben bekle-

rim. 
Timofey Vasilyeviç keyifli ke

yüli güldü ve meeeleyl yolculara 
anlatmaya başladı: 

_Bu benim öz yeğenimdir. Ya
ni kız kardeşimin oğlu ... Sereja Vla 
sov ... İt oğlu iti, yedi senedir gör
medim. 

Timofey Vasilyeviç yeğenine dö 
nerek sevinçli bir eda ile: 

- Sereja, seni bulmak için iki 
gündenberi bütün şehrin altını üs 
tüne getirdim .. . Halbuki sen bura
da kondoktörlük yapıyormuşsun. 

Evvelce oturduğun yerde de seni 
aradım · Yok, dediler ... Buradan çık 
tı, dediler ... Velhasıl seni nereden 
sorduysam hep yok, dediler ... Hal
buki bak sen nerede imişsin!.. Kon
doktörlük yapıp duruyormuşsun". 
Yeğen, yavaş bir sesle: 
_ Evet, dedi, kondoktörlük ya-

pıyorum. 

Yolcular merakla dayıya bak
maya başladılar ... Dayı da, keyifli 
keyifli gülüyor ve muhabbetli ba
kış1arla yeğenini süzüyordu. Ye
ğen ise, işbaşında böyle bir vazi
yetle karşılaşmaktan doğma derin 
bir utangaçlık duyuyordu. 

Dayı kendini tutamadı: 
• 

- Demek kondoktörlük yapıyor 
sun, ha? .. diye söylendi. Yani tram 
vay kondoktörlüğü ... 

- Evet, kondoktörlük ... 

- Ne iyi tesadüf yahu!.. Tram
vaya biniyorum. Bilet parasını u
zatırken kondoktörle gözgöze geli
yorum ... Bakıyorum, bildik bir çe'.Lı 
re ... Meğer senmişsin!.. Ne kadar 
sevindim bilsen!.. 

Kondoktör ensesini kaş1dı. Biraz 
düşündü. Sonra birdenbire: 

- Dayı, dedi, bilet almak lazım. 
Bilet parasını veriniz! Gideceğiniz 
yer uzak mı? .. 
Dayı yine keyifli keyüll güldü. 

Yeğeninin boynunda asılı duran 
para çantasına vurarak: 

- Hakikaten az daha parayı 
toslayacaktık! Hani bir başka va
gona binseydim, zavallı paracıkla 
nmı cayır cayır alacaklardı. Me
sela bu senin vagonu kaçırsaydım 
da bundan sonrakine binseydim, bi 

zim on kapik gitmişti. Ben Sereja 
şimendifer istasyonuna kadar gide 
ceğim ... 

Kondoktör dayısının yüzüne bak 
mamaya çalışarak yavaş bir sesle: 

_ Yani iki kıta gideceksin de-
..--ı-r.ı..1· uu• 

"D<lJ ı UaJ u:uc; Ad~!cU . .un A.cU 

dı: . . 
_ Dur yani, ne demek ıstıyor· 

sun sen? .. 
_ Yeğen, yine ayni yavaş ses

le: 
_ Bilet almak 18.zım dayı, dedi. 

Malum a, bedava gidilmez!.. 

Timofey Vasilyeviç öfke ile du 
daklarını ısırdı. Sert sert yeğeni
ne baktı: 

_ Sen öz dayını soymak mı isti
yorsun, dedi?. Maksadını anlaya
mıyorum?. 

Kondoktör can sıkıntısiyle pen
cereye baktı. 

Dayı öfkeli öfkeli söylenmesine 
devam etti: 

- 1t oğlu it, ben seni yedi se
nedir görmemiştim; halbuki sen 
sıkılmadan beni soymaya kalkıyor 
sun... Şu kadarcık bir yere götü
rüyorsun, bir de utanmadan para 
alacaksın. Hem de kimden?. Öz da 
yından. Hiç ellerini sallama, el s~l 
lamakla beni korkutamazsın. Hıç 
olmazsa bu yolculardan utan!. 

Timofey Vasilyeviç elindeki on 
kapiği birkaç defa parmaklarının 

arasında çevirdikten sonra cebine 
attı. Ve yolculara dönerek: 

- Kardeşler bu rezaleti görüyor 
musunuz?. Öz dayısından para al 
maya kalkıyor. iki kıta için para 
vereceksin, diyor. ha? .. 

Kondoktör, adeta ağlar bir ses

le: 

- Parayı vermek lazım, dedi. 

Hiç gücenmeyiniz!.. Çünkü bu 

tramvay benim değil ki. Bu dev

letin tramvayıdır. Milletin tram
vayıdır. 

- Milletin tramvayı imiş, yok 
devletin tramvayı imiş?. Bana ne? 
Burası beni alakadar etmez. Sen is 
tersen it oğlu it. beni pekala beda
va götürebilirsin! Öz dayını be ' 
Mesela diyebilirdin ki: Sevgili da
yıcığım, on kapiğin sende kalsın, 
safayı hatırla bedava git! Ben be
dava gidersem tramvay aşınacak 
değil ki.. Geçenlerde trene bin
miştim ... Kondoktör akrabam fa
lan olmadığı halde: 

- Timofey Vasilyeviç, dedi. 
Senden para alacak değiliz! .. İste
diğin yere kadar git!.. Evet evet, 

[Arkm: Sayfa 8, sütun 5 te] 
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Af Kanununun Esasları 
·Af PrGiesi Yalnız Bir istisna ile 
Bütün Siyasi Suçlara Şamildir 

(Ba§\ 1 incide) 
baştan suçlar işliyenler olursa hak
larında tedbir almak üzere hükume
te salahiyetler verilecektir. Hükıi
ınet, harp zamanında neşredilen bir 
kanun mucibince bunları milli hudut 
haricine çıkarmak, temerküz kampla 
tında nezaret altına almak gibi ted
birlere müracaat cdebile~ektir. Fakat 
\>atan hasretinin acısını çok derinden 
duymuş olan bu yeni vatandaşların 
Ölü sandıkları yurt yerine canlan
nıış ,inkişaf etmiş bir Türkiyeye ka
\ruşunca bunun ferahını duyacakları 
\>e devlet otoritesine karşı tam saygı 
göstererek ihtiyat şeklinde hükume
te verilen salihiyetlerin tatbikine lü 
ıum bırakmıyacakları umulmakta
dır. 

saltanatla hilafet makamını devlet 
otoritesini temsil edenleri emeline 
hadim sefil birer vasıta haline getir
mişti. Bunların muzur ve menfi tesir 
leri memleketin en temiz ve saf kal 
ması lazım gelen asli unsurlarına bj
le muhtelif ve muğfil propaganda v2 
vasıtalarla sirayet etmiş ve etmekte 
idi. 

Düşmanlorın gayelerine 
hizmet edenler 

olmuş ve bir kısmına da kendi ter
tip ve teşekkülü dahilinde cepheler
de ve yurt içinde muhtelli hizmetler
le tavzif edilmişlerdi. Bunların bir 
çokları vatan vazifelerini feragat ve 
fedakarıkla yapmışlar, milletin mem 
nuniyetini celbedecek işler görmüş

ler ve adları savaş tarihimizin şanlı 
sayfalarına geçmiştir. Bugün şan ve 
şereflerile aramızda yaşıyan böyle 
birçok kahramanlarımız vardır. 

Bir taraftan, memlekette vatanı 

kurtarmak, istiklali korumak için 
düşmanlarla çarpışılırken diğer ta -
raftan da içeride diişmanların gayesi 
ne bilerek, bilmiyerek hizmet eden 
menfi amillerin tcnkiliyle uğraşılı -
yordu. Çarpışma ve çalışma her saf
hada ve her sahada bir takım radi-

Af Projesi Bugün de kal tdebirlerin alınmasını icabettir -
Müzakere Edildi mişti. Büyük Millet Meclisi kuruldu, 

Ankara, 31 (Tan muhabirinden) - ordu tensik edildi, kanunsuzluğun a
Meclis adliye encümeni bugün topla- sırlarca cari olduğu bu diyarda milli 
narak 150 liklerin affı projesini mü- hakimiyetin iradesi olan kanunlar ha 

Fakat mhduta bir zümrede cehil, 
gaflet, kötü itiyat ve hainane telkin
ler ve daha bin türlü menfi ve mu
zur amiller saikasile, askeri nizam ve 
disiplin altında zaferi istihsale yar
dım edecek yerde başı boş ve başı bo
buk kalmayı hususi emel ve menfaat 
!erine daha uygun bularak serkeşçe 
hareketlere tasaddi etmişler ve yapı
lan öğütlerle doğru yola da geleme
diklerinden tenkil edilmişler ve düş
man saflarına firar ettirilmişlerdir. 

Düşmana hizm et edenler 
ıakere etmiştir. kim kılındı. 

A l kanunu layihasının Kanunların hükümlerini infaza ve 
memleketi istihlas gayesi etrafında mucip •ebepleri 

_ . . . ~ • birleşmiye en müessir tedbirlerden 
Turk mılletının beşer varlıgına ha- b" · ı ak u··ze · t"k1·1 hk ı • .. .. ırı o m re ıs ı a ma eme e 

kim olan tarihı seyri arasında gordu ı . k ldu . rı uru . 
ğü ve geçirdiği muhtelü inkılaphr l·t"kl Al M hk l • 
· · d" · l · 1) ı a a me erı ıçınde en ağır ba ıresıne osman ı ım 

İstiklal mahkr.meleri, milli mücaparatorluğunun son devirlerinde te-
sadüf etmişti. İmparatorlukla bera- dele sırasında ve cümhuriyetin ilk te-
ber Türk milletinin tarihi de kapan- essüs devrinde milleti inhilalden kur

taran yüksek bir müessese oldu. Adil 
ve kati kararlarile ihtilal ve isyanla
rın önüne geçmekle kalmadı. Mille
tin sinesini, milletin bünyesini inhi
liıl ve isyan tohumlarından korudu 
ve kurtardı. 

Bunlardan başka cidali millinin 
başlangıcından itibaren milli emelle
re silahla muhalefet eden, cephelerde 
düşmana öncülük veya cephe gerile
rinde soygunculuk ve şakavet yapa
rak düşmana yardım eden diğer şerir 
ler vardı. Bunlar da kısmen imha e
dilmiş ve bazıları da hududu milli dı
şına kaçmışlardı Düşmanın emeline 
yardım edenlerin başında gelen Vah 

mak için ..her türlü menfi ve muzur 
amiller muttarit ve daimi bir tesir
le bu harabiyi tacile saik oluyordu. 
Milletin maddi ve manevi bünyesine 
taslit edilen kötü telakki ve itiyatlar 
devletin varlığına ve yaşayışına ha
kim olan cehil ve taassup, biribiri -
nin eser ve müessiri olarak tarihin 
başlangıcındanberi devam eden 
Türk istiklıilini yıkacak bir mahiyet 
almıştı. Eski ve milli nizamların ye
ni şeraite tevfik edilmemesi röne -
sans hare'ket ve cereyanlannaan is
tifade olunamaması cihanda zuhur e
den millet ve devlet hayatının hc:
safhasında büyük değişiklikler geti
ren siyasi ve içtimai ihtilallerden te
gafül edilmesi, maarifte, askerlikte. 
sanayide ve Ull\Umi hayatta pek bii
yük değişiklikler ve yenilikler tat -
bikini icabettiren fizik ve mekanik 
icatların memlekete tatbikinde tev<ıh 
huş edilmesi ve nihayet 19 uncu asu 
sonlarındanber1 milletin hayat ve fa
aliyetlerinde bir vasıta ve bir gaye 
olarak kullanılan millicilik akidesin
den tecahül ve tevakki olunması gi
bi bilgisizlikler yüzünden memleket 
kudret ve kuvvetini kaybederek dı -
şarda ve içerde bu bilgilerle ve o bil 
gilerden elde edilen vasıta1arla mü -
cehhez istila veya istihliıs arayan ya
bancı millet ve kavimlerin emelleri
ni tatmin ve tatbik edecek kolay bır 
sahahalini almıştır. 

Kaynarca muahedesini harici mu
harebeler ve dahili isyan ve ihtilalle
rin mütevali neticeleri memleketin 
dışardnn paylaşı1ma~ını ve it:erden 
dağılmasını mucip olacak talisiz mu 
harebcler takip etti. 

Bunların en zararlısı ve fecii Bal
kan harbi oldu. Hazırlıksız, karşılık
sız olan akılsızca girilen cihan harbi 
de tabiatiyle Cccaatte bundan geri kal 
madı ve kalamazdı. 

l•tiklô.l SavQfı başlarken 
Türkiyeye küçük bir arazi, malı -

dut bir istiklal, nisbi bir sükün geti
receği tahmin edilen mütareke ve mu 
ahede Türkiyenin büsbütün harita -
dan silinmesine ve Türk milletinin 
istiklalinin mahvedilmesine yeni bir 
vesile ve bir mebde oldu. Milli cidal 
denilen istiklfıl savaşı böyle bir hen
gamede ve bu kadar ağır şerait için
de başladı. 

Bunun başlangıçtaki zorluklarını, 

devamı anındaki ıstırap ve güçlükleri 
ni anlamak için Atatürkün büyük 
nutkunu okumak ltızım ve kafidir. 

O günü, yaşıyanlann insanları dai
ma unutturucu tesellile avutan ha -
tıralarını tazelemek ve o günleri b•J 
günleri ölçmek için tavsiye olunabi
lecek en sağlam vasıta ve menba mil 
li cidalin en hakiki tarihi olan yine 
o kitaptır. 

Filhakika düşman1ar, memleketin 
en güzel kısımlarını zaptetmiş, ka -
!anlarını yıkmış, silihlannı almış ve 

Zaferle tctevvüç ve milli hudutları 
nı ve gayelerini istihsal eden savaş, 
kurduğu ciimhuriyet rejimile tarih
ten miras kalmış ve milletin bünye
sinde asli olarak yer almış zannedi
len bütün kötii ·aik ve itiyatları or
tadan kaldırarak yepyeni bir nizam 
kurdu. 

Hakka, adalete bahusus medeniyet 
ve terakkiye, müsbet bilgilere daya
nan nizam Türk milletinin asli ka
rakterile tamamile tetabuk etti ve 
onun içindir ki, memlekette ve mil
lette bugün bütün cihanı hayret ve 
takdire sevkcden müsbet eserler vü
cuda geldi. 

Cümhuriyet rejimi, Türk milleti
nin esas bünyesine istinat ettiği için 
on beş senelik kısa bir müddet zar
fında sarsılmaz temellere ve yıkıl
maz prensiplere sahip oldu. 

Bu nizamın tesisi kadar, bakası da 
elzem, hatta bakası tesisinden daha 
çok güç olduğuna şüphe yoktur. Bir 
taraftan cümhuriyet rejiminin tesisi 
için kanunlar ve müesseseler yarat\
lırken bu kanuni müesseselerin ko
runması için icap eden kanuni, idari 
tedbirler de alınmak yaluna gidildi. 
Bir inkılabın en büyük müeyyidesi 
milletin o inkılaba olan itikat ve iti
madıdır. Türk milleti bu itimat ve 
itikadını cidali millinin başından bu 
güne kadar fili eserlerile isbat ve iz
har etmiştir. Milletin idealine ve ka
rakterine en uygun olan ve gaye ve 
ihtiyaçlarına en doğru cevap veren 
halkçı cümhuriyeti herkesin bildiği 
ve söylediği adile söylenmesi lazım 
gelirse Kemalist rejimi sevmesiı ko
runması kadar tabii ve daimi bir his 
olamaz. 

Bu kadar kaviğ esaslara istinat e
den rejimin bin bir bedbaht saik ve 
sebeplerle kendisine bidayettenberi 
muhalefet veya ihanet etmiş olanlar
dan artık bir endişesi kalmaması icap 
eder. Haksızlıklara karşı çetin ve ka
hir bir çehre gösteren Cümhuriyetin 
zavallı ve biçarelere karşı da merha
meti yüksek olur. 

Cümhuriyet muhtelif zamanlarda 
bu merhamet eserlerini müteaddit af 
kanunlarile göstermiştir. 

Biiyükharp sonunda düşmanların 
memleketimizi istila eylcd ikleri ilk 
günlerde vatanın muhtelü noktaların 
da silahla mukavemete hazırlanan ve 
düşman saflarına kahram anca saldı

rarak istilayı durdurmıya çalışan bü
yük ve küçük milli müfrezelr teşek
kül etmişti. Muntazam askeri kıtalar 
teşkil olunup da emir ve kumanda 
askeri kuvvetlere tevdi olunduğu va 
kit bunların bir kısmı orduya ilhak 

dettinin siyaset ve neşriyat yardım
cısı daha bir takım gafiller ve bed
bahtlar da vard •. Bunlardan içerde 
kalanlar cürümlerine göre cezalarını 
görmüşler ve hududu milli dışına çı-

karılanlardan yüz elli kişi de Lozan
da musalehayı mütcakıp ilan edilen 
affı umumiden istifade ettirilmemiş
lerdi. Bunlar vatan dışında ve yad el
lerde kusur ve hatalarının töhmetleri 
ni vicdanlarJndan taşıyarak Türk mil 
!elinin z ferini ve her sahadaki te
rakki ve inkişafını hasret ve hicapla 
görerek muztarip bir ömür sürmek
tedirler. 

Halbuki bunların çocukları ve ak
rabaları aramızda ya~amakta memle
ket ve milletle beraber ve farksız ola 
rak vatanın nimetlerinden istifade et 
mekte ve külfetlerine katlanmakta
dırlar. Fakat şu farkla ki bunların da 
ima vicdanlarınde< şu veya buna kara 
beti olmak şaibesini taşımakta ve hi
cabını duymaktadırlar. Bu vaziyette 
bulunan vatandaşlarımız bu kadar a
ğır mr.ıevi ıstıraptan kurtulmayı 

cümhu~iyetin şefkatinden bekledikle 

ri gibi Kemalist rejiminin on beş se
nedenberi affı umumi harici olarak 
hakkında merhametini esirgemesi 
memleket dışında kalan yüz.ellilikler 
için hiçbir mani ve mahzur kalmamış 
tır. Affolunup da içeriye geldikten 
sonra Kemalist rejimin Türk kanun
larının her vatandaşa temin ettiği 
hürriyet, refahtan istifadeye yalnız 
kendi irade ve hareketleri hakim o-
lacaktır. 

Bu kanun lıiyihası yukarda arzolu
nan sebep ve saiklerle tanzim edil
miştir. 

Bedava Muayene Yapıhyor 
Beşiktaş llalkcvi sosyal yardım ~rn 

mitesi hayırlı bir teşebbüse gir.işmiş 
tir. 

Bir kısım kadın ve çocuk müteh:ıs
sıslarile anlaşan komite, himayeye 
muhtaç kimsesiz, fakir kadın ve ço
cukların parasız muayene ve tedavi
lerini temin etmektedir. Bu gibilerm 
her çarşamba, ve perşembe günleri, 
saat 18 de Beşiktaş Halkevine müra
caat etmeleri kafidir. * Maliye vekaleti pul satanlar için 
yeni satış levhaları yaptırmıştır. Bu 
levhalar yarından itibaren eskileri . 
le değiştirilecektir. 

iki Senede Tamamlanacak 
Yarım milyon liradan fazla para 

sarfedilerek beş senede yaptırılması 
kararlaştırılan asfalt yolların iki se
nede tamamlanması için yeni bir ka
rar verilmiştir. 

Asfalta çevrilmesi tesbit edilen 
yollardan meyilli olanlara mozayik, 
düzlerine asfalt döşenecek ve inşaa
ta yeni belediye bütçesi tasdik edilir 
edilmez başlanacaktır. 
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Türkiyede 
İki Nesil 

(Beyoğlu) arkadaşımızın Başmu

harriri B. Primi, bir ecnebi ol
makla beraber memleketimize her 
vesile ile yakınlık ve dostluk gös
terir. Bunu ecnebi gazetelere 
memleketimiz işleri hakkında ya
zılar yazmakla da ispat eder. 

Halayda Dün de 
4 Kişi öldürüldü 

(Ba11 I incide) ı ciler intikamlarını muhtelü hallerde 
mişlerdir. Bunlar yarın buraya vası ayni zamanda jandarma gözü önün
olaeaklar ve memleket hastanesine de beş Türkü silahla yaralamak su
yatırılacacaklardır. retile almışlardır. Dörtayak mıntaka 

Pariste çıkan (Aj Nuvo) mec
muasının Nisan sayısında B. Pri
minin (Türkiyenin inkişafı) adlı 

bir yazısı çıkmıştır. 

Hatayda yapılan bütün tedhişe sı derhal kıtaat tarafından işgal edil 
rağmen intihap Türk ekseriyetini ba miş ve Eti türklerin süngü himaya 
riz bir şekilde meydana çıkaracak sinde sandık başına gönderilmesbe 
surette devam etmektedir. başlanmıştır. Çarşı tamamen kapalı· 

Bu yazıda ileri sürülen düşün
celerin hulasası şudur: 

Süveydiye ve Harbiyede Fransız- dır. 

"Eski ve yeni nesiller arasında 
her memlekette her zaman bir mü
cadele vaziyeti vardır. Fakat bu 
mücadele hiç bir yerde ve hiç bir 
zaman Türkiyede olduğu kadar 
şiddetli bir manzara göstermemi~ 
tir. 

Türkiyede eski nesil, tamamile 
teokratik bir hükumetin ve Şarklı 
bir sistemin muhitinde yetişmiştir. 
Yeni Türk nesli ise bir Cümhuri
yet idaresinin. son hadde kadar 
inkılapçı bir rejimin ve Garp usul
lerinin bir mahsulüdür. 

ların tazyiki büsbütün fazlalaşmış

tır. Fransız askerleri burada siperler 
vücude getirmişler ve makineli tü
fekler yerleştirmişlerdir. Gecenin 
geç vakitlerinde Türkleri korkut
mak için yaylım ateş açmaktadırlar. 
Halepten, Şamdan Hataya Arap ve 
Ermeni akını da hala devam etmek
tedir. 

lki nesil arasında tabii bir boş
luk hasıl olmuştur. Yazının ve li
sanın süratli bir surette değişmesi 
yüzünden aradaki uzaklık bir kat 
daha artmıştır. 

Arap yazısı kısa bir zamanda 
kalkmış, yerine Latin harfleri geç 
miştir. Bugün yetişen bütün bir 
genç neslin gözünde eski harfler 
bir nevi hiyerogliften başka birşey 
değildir. 

Hiç şüphe yok ki eski güzel eser 
lerin yeni harflerle tekrar basılma
sı mümkündür. Fakat bu noktada 
lisan farkı işe karışıyor. Eski y~zı
larla yazılan kitapların çoğu Os
manlıcadır. Osmanlıca üç dilden 
keyfi bir surette yapılmış bir bula
maçtır. Hem öyle garip bir bula
maç ki iki yabancı dile kapitütas
yon imtiyazları veriyor ve Türk 
dili içinde kendi gramer ve nahiv
lerini muhnfnza etmelerine müsaa
de ediyordu. Böyle bir dili yazıp o
kumak gi.içtü. Harpten evvelki 
Türkiye halkının yiizde doksanı
nın okuyup yazmak bilmeme
sini tabii görmf"k lazımdır. 

Türk dili başka dillerin çok u
zun zamanlarda kestirebildiği yo
lu, son on senelik kısa zamanda 
gitmiştir. Dilin kendine mahsus di 
siplinleri ve kaideleri kurulmuş, li
san basitleşmiştir. Dil encümenle
rinin faaliyetleri sayesinde dil zen 
ginleşmiş, Dolmabahçede Dil Ku
rultayları da tertip edilmiştir. 

Yeni nesil, eski neslin yazdıkla
rını kavramak imkanından maddi 
bakımdan uzak kaldığı gibi bunun 
için manevi imkiınlar da yoktur. 
Çünkii eski zaman ediplerinin ru
hu, bugünkü nesil için yabancı ka
lıyor. Tanzimat zamanında Türk 
edebiyatı canlı bir devir geçirmek 
le beraber yeni nesil, bu edebiya
tın dilini anlıyamaz. Zaten yeni 
neslin idealleri ve hedefleri büsbü
tiin başkadır. Yarınki edebiyat ta 
bu yeni ideallere göre şekil alacak 
tır. 

Tiirkiyenin bugünkü ihtiyaç ve 
zevklerine uygun ve tamamile ye
ni bir dili vardır. Garn rribi bilmPl< 
ve'düşünmek, hattn Garbı geçmek 
hususunda yeni nesilde derin ar
zular uyanmıştır. Tiirk edebiyatı 
büyük adamlarını bekliyor.,, 

Kraltn Seyahati 
Tobruk, 31 (A.A) - Italya Kralı, 

Şarki Libyadaki seyahatine devam 
ederek Trablustan tayyare ile Mısır 
hududuna kadar bir gezinti yapmış
tır. 

Kralın Libya seyahati Tobrukta 
bitmiş ve bu akşam saat 18,30 da Sa 
vaya yatma binerek ltalyaya dön
mek üzere hareket etmiştir. Kral iki 
Haziranda Brendlzide olacaktır. 

Süveyş Kumpanyası 
Londra, 31 ( A.A) - lngiltere hü

kt1meti, Sifreyş kumpanyası Admi
nistratörliiğiine Sör Ilankey'in nam
zetliğini koym1ı~ur. Bu namzetlik 
4 Temmtızda toplanacak olan idare 
meclisine bildirilecektir. 

Alman Ekalliyeti 
Londra, 31 (Hususi) - Bugün Da 

nimarkadaki Alman ekalliyeti Şel

zovigdeki 30,000 Almanın Almanya
ya avdetini pek tabii bulduklarını 
ıöy lem i§ti,., 

Dün akşam, Cenevre komisybnu 
şerefine verdiği bir baloya Garo, 
baş konsolosumuzla Halkevi reisini 
ve diğer ileri gelen Türk azalarını da 
çalnrmıştır. Fakat bu zatlar, daveti
yelerin arkalarına: 

"Türk milletinin kanını döken bir 
milletin balosunda bizim işimiz yok 
tur,, cümlesini yazarak bunları iade 
etmişler ve baloya gitmemişlerdir. 

Yeni kanlı vakalar 
Londra, 31 (Radyo) - Röyterin 

Iskcnderundan aldığı malumata gö
re Sancakta kanlı hadiseler bugün 
de tekerrür etmiş, 4 kişi maktul düş 
müş ve 4 kişi yaralanmıshr. Fransız 
makamatı askeri barikatlar yapmış 
ve akşamları 9 dan sonra motörlü 
vasıtaların hareketini yasak etmiştir. 

Reyhaniyede bir hadise 
Antakya, 31 (A.A.) - Anadolu A

jansının husıısi muhabiri bildiriyor. 
Bu sabah Reyhaniyede kayıt büro

su açılır açılmaz Usbeciler Türk lis
tesine rey vermek için ısrar eden Eti 
Türkleri dövmüşler, bunlar da şik;l
yette bulunmak iizere konsoloshane
ye gitmişlerdir. Dörtayak biirosun · 
dan hareket ederken 15 kişiden mÜ· 
rekkep olıın fakat yolda muazzam 
bir alay halini alan grup konsolosha 
ne önünde tôplannıış ve Türkiye hü
kumetinin himayesini istemiştir. Baş 
konsolos halkı teskin ederek iş ve 
güçle· ile mesgul olmalarını tavsiye 
etmiş, halk dağılmıştır. 

Dağılan halk sokakta tabii olarak 
bir izdiham husule getirmiş, bu sıra 
da kasten oraya geldiği zannedilen 
bir Usbeci otomobili kalabalığı yara 
rak gecmek istemiştir. Esasen zorluk 
la dağılmış ve heyecan içinde olan 
halk otomohilin içindeki iki Usbeci
yi dövmüş, fakat yaralamalarına mıı 
hal kalmadan otomobilin uzaklastırl 
masına imkan hasıl olmuştur. Usbe-

r.~._._..,,,____......., 

J~emurlar Yazın 
Saat 2 ye Kadar 
Çahşacaklar 

Kıı Mesai Saatlerinde 
de Değişiklik Yapıldı 

(Başı 1 mcide) 

hazırlamı ve Ba vekalete gön
dcrmi~tir. Yeni kanun, mecJisin 
bu devresinde çıkarılarak hazi
ranın 15 inden itibaren meriyet 
mevkiinc girecektir. Yeni kamı 
na göre 15 hazirandan 15 e~·Hilc 
kadar iiç aylık ynz mevsiminde 
mesai, · ahah saat sekizde ba~lı 
yacak ve bilıi fa~nla ikiye kadaı· ı 
de, ·am ederek, ikide daireler krı 
panacaktır. Senenin diğer ayla-
n için de nte!-aiye ha lama saati 
sabah saat 8.5 olarak tesh it ed il 
miş ve günliik çalışma ikiye a.f 
rılmı ·tı r. Birincisi 8,5 tan 12 ye 

kadar devam edecektir. Günün 
ikinci yarı:.mdn mcsa'i 1,5 ta ha~ 
lıyncak 5,5 tn bitecektir. 

Bu su retle öğle tat ili. bir saat 
ten 1 ,5 saa te çıkarılmaktadır. 

Bu knnunıın mucip sebepler 
Hiyihnsında, bilha sa kiiçük me
murların lıir saatlik kıı.a bir ta 
til m fiddet i içinde evlerine gide 
mcdikleri ve yemeklerini dışar 

da ycm t-k ımretile fazla masufa 
girdikleri yazılmakta ve tatilin 
bu suretle 1,5 saate çıkarılması 
suretile b u cihetin temini ciheti 
ne gidildiği anlaşılmaktadır. 

Reyhaniye civarındaki Türk köy
lerine Arap akınları devam etmekte 
dir. Yağma edilen mahsul mal ve 
hayvan değeri mühim bir yekun tu4 

tuyor. Kadınlara tecavüzler vuku • 
bulmuştur. 

Diğer hadiseler 
Antakya, 31 (A.A) - Bir müddet 

tenberi Usbccilerin büyük bir tedhiş 
faaliyeti gösterdikleri Dörtyakada 
askeri kıtaat intizanu temin etmiş
tir. Dünkü hadiselere sebep olan Ug. 
becilerden dördü tevkif edilmiştir. 

Amikta faaliyet gôsteren tedhlşçiler
den mahut Hasan Cebbarenin adamı 
ve hükumet memurlarından Yusuf 
Garipe kumandan Kole tarafından 
tevkif ettirilmiştir. Bu tedbirlere rağ 
men bu sabah hükümet caddesinde 
kahvelere buz tevzi eden bir Türk 
U sbcciler tarafından dövüldükten 
sonra başından bıçakla yaralanmış 

ve kendisini müdafaaya koşmak isti 
yen Türklere de milisler mani olmuş 
tam bu sırada Türklerin bulunduğu 
tarafta bir odun darbesile bir Eti 
Türk te ölmüştür. 

Reyhaniyede asayişin temin olun· 

duğu teyit olunmakta ise de Antakya 

ve civarı bürolarındaki Türk mümes 
silleri asayiş tamamen temin edilme 

diği için bürolara gitmek cesaretini 
bulamamışlardır. Amik ovasındaki 

Türk köylerinde asayişsizliğin ve 
yağmanın devam ettiği haber verili-
yor. 

Evvelce bildirdiğim beş köyden baş 
ka üç köy daha basılmıştır. Ovadaki 
çiftliklerin Antakyada bulunan sa
hip1eri ve civar Türk köylPrine ka
çan Türkler henüz köylerine döne
miyorlar. 

Hükumet, asayişin teminine kadar 
kayıt muamelesınin her tarafta beş 

gün tehirini komisyona teklif ve ko
misyon bu teklifi kabul etmiştir. 

Dün Türk mahallesinde Usbecilcr 
tarafından atılan bir bomba bir ka-
dının ağır surette yaralanmasına se

bep olmuştur. Şarki Ayrancı köyün
de birkaç gün evvel iki Arabın ölme
sine sebep olan cınayetin mahalli hü

kümet tarafından tertip ve hakkında 
tevkif müzekkeresi kesilmiş olduğu 
halde tevkif edilmiyen maruf Hay

dar Mico tarafından infaz edildiği ıs
rarla söylenmektedir, Buna rağmen 
Reyhaniyede bu yüzden tevkü edilen 

ve ağır muamelelere maruz kaldıkla
rı haber verilen Türklerin mevkufi
yeti devam etmektedir. 

Dün Düzeyir köyiindc bir Türk ve
annesi tethişçiler tarafından boğaz

lanmı~tır. Süveydiye Usbeci ve Er

meni çeteleri dün de sokaklarda si
lahlarile dolaşmışlar ve bürolardaki 

Türk mümessillerini dahi tehdide ce
saret etmişlerdir Vadii Cerap büro-

sundaki Türk mümessilleri büroyu 
terke mecbur kalmışlardır. 

Yat ana Hıyanet 

Berlin, 31 (A.A.) - Mahkeme tara 
tından verilen bir karara göre bun· 

dan böyle, vatana hainlikte bulun -
muş olmak için ecnebi bir hükuml't 

ljanına devlete ait gizli malumat ver 
tniş olmak şart değildir. Mezkür a
janla münasebette bulunmak için cı
na gizli mahiyette olmasa da haber
ler vermek vatana hainliktir. 

Cedillo isyanı 
San - Antonis - Tcksas, 31 ( A.AJ

Asi General Cedillo ahalisi kendisi-
ne son derecede sadık olan San Ltıis 
eyaletindedir. Ve bu hal kendisinin 
teukifini giiçlcştirmektedir. Diğer 

taraftan, Meksiko'da bii.tün mcmlc_>-

ketin siikün içinde bulunduğu söy
lenmesine ragmcn, birçok eyaletler
de Cedillo taraftarlarının yaptıkları 
söylenen bir çok haydutluk vakalan 
devmn eylemektedir. 
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ERBAADA 

Tütüncülere 
inhisar idaresi 
Yardım edecek 
Erbaa, (TAN) - Taf(>va mıntalca· 

am teşkil eden Erbaa, Niksar ve To 
katta tütün satıştan, bir ay evvelki 
durgun vaziyetine nisbeten fiyatlar
da yüzde yirmi yükselişle devam et 
mektedir. Erbaa ve havalisinde şim
diye kadar 3 bin çiftçi mahsulünü 
ambara koydurmuş ve oldukça za· 
rarsız bir şekilde satmıştır. Niksar 

AKSARAYDA Sl'OR CALISMALARI: 

TAN 

KARACASUDA : 

Okul ve Talebe 
Sayısı Çok 
Artıyor 

ve Tokatta satışların durgunluktan 
kurtulmadığı bildiriliyor. Mıntıtlca
mıw tütünlerin ambara konulma 
mQddeti Haziran sonunda bitmekte- • 

Abarav Ralkevi ıporculan iyi ralı"1. yorlar. Yukandaki resimde rençl~r 

Karacasu, TAN - Aydına bağlı 
olan kazamızda okmma çağında bu
lunan çocuklar, 661 i kız, 682 si er
kek olmak üzere 1543 tür. Okullara 
yazılı olan talebe 142 si kız, 303 ü 
erkek olarak 445 tir. Başöğretmen 
Mustafa Özel ve öğretmen arkadaş
ları, bu yavruları yetiştirmek için çok 
iyi çalışıyorlar. Yeni ilkokul bina~ı 
tamamlanınca, talebe sayısı artacak 
ve okuma çağındakilerin yansını bu
lacaktır. 

38 talebe, okul himaye heyeti ta· 
rafından bakılmaktadır. Bunların 
ders levazımı ve kitapları himaye he 

dir. Bu .sene müddet bir ay daha tem " :ıı 
dit edilR bile kili gelmiyeceAi, bu bir voleybol maçından sonra ıörülüyor. 
yüzden de miiatahall için zararlı bir =T=O=KA==Tr====~======,=İ=ZMİRD============ 
vaziyet hasıl olacağı tahmin edilmek A : E: 

yetince verilmiştir. Kendilerine haf 
tada dört gün sıcak yemek te veril
mektedir. Günler halk arasında tak
sim edilerek münavebe ile yemek 
verilmektedir. 

tedlr. Ztra yalnız Erbaada, tütünleri- Şehrı·n Mu··stak- Bı·r Kayıkçının 
nl ambara getirmeleri lazım olan da 

!:.!:0;:~av::~!:is~~~~: 1~:: bel imar Pjinı Cesedi Denizden 
tıflan lle daha yakından alakadar ol y ) k Ç k Jd 
ınuı çok lüzumludur. Çünkü bütün aptırı aca ' arı 1 
çiftçi mahsulünü ambara koyunca, Tokat, (TAN) - Belediye, her dük İzmir, (TAN) - Ahmet oğlu Yu· 

Karacasuyun beş köyünde de mek 
tep vardır. Bunlardan biri beş, di· 
ğerleri üçer sınıfiıdır. Bu beş köyde 
okuma çağında 385 kız ve 387 erkek 
çocuk vardır. Kızlardan 94 ü, erlCek· 
lerden 238 i okumaktadır. Çiftlik ve 
Eymir köylerinde yeni okul binala· 
n yapılmasına başlanmıştır. Karpt· 
nar köyünde mektep inşası bitmiş
tir, muallim beklenmektedir. 

malın ~kluğu kafJlıında, piyasada- klnın ön cephesine camekan konul- suf adında 33 yaşında bir kayıkçı· 
lri mahdut alıcılann aralannda an- i · .._. kil t nın cesedi konak fskel-i o··nu·'nde d""-muını emretm ştır. uı:ı ome re u- .,., .,-
laşmalan ihtimali kuvvetlidir. Bu zunluğundaki umumi caddeye parke nlzden çıkarılmıştır. Yusufun evveli 
takdirde fiyatlar düşecek ve müstah- t d'· kt k ld 1 0 

.• ldu··x.1; veya 0··ıdu··ru~ldu··guw .. , sonra d"'-aşı o~nme e, yaya a ırım arı 6 u ... -

•il çok zarar görecektir. Bu ff'beple, da üülerek betondan yapılmakta· nize atıldığı neticesine varılmıştır. 
inhiJar idaresinin tütün zürraını k~ d n-ledi t ı· i ı Tahkı·kat ·ıcra edı·1ı·yor. ır . .oe ye umum mec ıs n n son 
ruyacak şekilde hareket etmesi bek- toplantısında tahsiJatını kabul ettiğ Fazla Tütün Ahnacali 
leniyor. ı 
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AKSARAYDA: 

Zinciriye Medresesi 

Tamir Edilecek 
Konya Aksarayı, "TAN" - Kara

man oğlu İbrahim Bey zamanında 
7apıldığı zannedilen ve eşsiz bir sa
nat eseri olan Zinciriye medresesi e
pey "'!ilmandanberi hapbhane yapıl· 
mı§ bulunma1't& ya 
pishanenin başka bir yere kaldırıla
cağı ve bir zamanlar Orta Anadolu
nun en büyük ilim yuvası olan Zin
clıiye medresesinin tamiri kararlaş
ft\ıftır. 

ötede beride bulunup harabiye sü 
rllklenen tarih! kitabelerin Zinciriye 
medresesinde toplanması ve medre
senin bir miıze haline J[etirllmesi de 

beklenilmektedir. 

Ge11çlerln Spor Çallımelart 
Konya Akıarayı TAN - Halke\'i 

spor komitesi muntazam bir prog
ramla çalışıyor. Gençler her pavır 
günü egzersiz yapmaktadırlar. GUret 
dersleri verilmeğe de başlanılmıştır. 
Spor sahasının lnfası bitmek tllere
dir. 

ve Hazirandan itibaren yapı masına İzmir, "TAN" - Tütün limited BURSADA: 
başlanılacak baflıca itler şunlardır: umum müdürlüğü, bu sene mıntaka· 
İçme •uyu ıetirilmesi için tesisata mız mahsulünden daha çok mübaya· 
başlanılacaktır. Halkevi önündeki atta bulunmak için emir almıştır. 
sokaja postahaneye kadar parke taşı İnhisarlar idaresi; Mısır, Filistin, Su 
döşenecek, ordu evinin önünden Bil- riye, trak, İngiltere ve Amerikaya 
gin Kemal okuluna kadar Irmak ya lüks hazır sigaralar ihraç edeceği i
tafının içinde ve altında lağım yap- çin daha fazla tütUn alacağı gibi a· 
tırılacaktır. Meydan, mevkiindeki pa nason, şaraplık üzüm ve hurda in
zar yeri tanzim edilecektir. Köprü cir mlibayaasını da arttıracaktır. İn
başı ile Cümhuriyet meydanı arasın hisarlar umum müdürü Mithat Ye. 

Göçmen Olmadığı 

Halde Ev Almıı 
Bursa, TAN - On üç sene evvel 

muhacir sıfatile bura emlaki milli

yesinden kendisine bir ev ve bir dük 

kan verilen Girldin Hanya şehrin-
daki bulvarın noksan kalan kısımla-

a ,, 1. dahi 

lecek. önüne on metre eninde beton 
dan yaya kaldırımı yapılacaktır. 

Bakırcılar ve kalaycılar için bir 
yerde toplu olarak 32 dükkan yap
tırılacaktır. 

Hazirandan itibaren elektrik san· 
trali fasılasız İiliyecek ve her zaman 
cereyan verecektir. 

Aksu kanalının Geyras mevkiinde 
ki ahşap kısmı betondan yapılacak-

tır. Kasap dükkanları ıslah edilecek, 
seyyar bir etüv makinesi alınacaktır. 

Şehir mütehassısı getirtilecek, mÜS· 
takbel imar planı yaptırılacaktır. 

Bir Çocuk Boğuldu 
1'okat, (TAN) - Tepe mahallesf n

de oturan Ömer Gilrsesln altı yaşın
daki kızı Nebahat, elektrik santrali 
havuzuna dilşmüf, anne1i yetifiııce
ye kadar bolulmuıtur. 

nel, bu işleri tanzim için yakında şeh den Bayan Mevh'.idenin muhaceretle 
rimize gelecektir. Hurda incir milba-

caktır. İnhisar idaresinin verdiği fi- ne verilmiş olan emlakin geri alınma 
yatlar masrafı karşılamadığı için Çeş sı Dahiliye Vekaletinden Bursa Vi
me mıntakasında az anason yetiştiril !ayetine emredilmiştir. İskan kltibi 

d ·r.· ·· ··ı ·· t·· B U 1 d d Mithat ve evrak kalemi tevzi memu 
ı6ı gonı muş ur. u sene r a a a j 

anuon vetiştirilecektir. ru Naci, bu emirleri birkaç defa kay· 

t.h + Art bederek muameleyi sürüncemede bı 
raca . ıyor rakmışlardır. Kendilerine işten el 

İzmir TAN - Tıcaret odasında ha çektirilmiş, Devlet Şurasınca hakla· 
zırlanan istatistik, 937 yılında lima- nnda lüzumu muhakeme karan vc
nımızdan yapılan ihracatın arttığını rilmiştir. Mithat ve Naci yakında As 
göstermiştir. Bu ihracat, bir sene ev-

liye ceza mahkemesinde muhakeme 
velkinin 6 milyon lira fazlasile 53 edileceklerdir. 
milyon 641 bin liralık muhtelif me-
vaddan ibarettir. 

-0-

BOZÖYÜKTE: 
memur muavlnlerlmizden Mustafa 
Zeybek ve Söğüt Sandıkeminl Fethi 
Özkan becayiş edilmişlerdir. Varidat 

Memur Değlımelerl memur muavinlerimizden Mustafa 
Bozöyük "TAN" -Varidat memu- Ergün ve Söğüt varidat memur mu

rumuz Cavti Kutlu ve Osmanlli va- avini Tevfik Tunçer de becaylf olun 
ridat memuru Refik Alperle varidat mutlardır. 

-SZ-

(Hikayeden Mabaat). 

Akraba 
Dediğin 
Böyle Olur! 

(B<ıf\ 6 ncıda) 

herif akrabam falan olmadığı hal 
de beni bedavadan götürdü. Herif 
sadece hemşerimdi. Ya sen, it oğlu 
it, bir de akraba olacaksın. 

Kondoktör elinin tersile alnın
da1d terleri sildi. Ve zili çekerek, 
gayet resmi bir eda ile: 

- Dayı yolda§, dedi, liıtfen a
şağı ininiz! .. 

Timofey Vasilyeviç işin ciddi bir 
mahiyet aldığını görünce, ellerini 
biribirine çırptı. Ve yeniden on ka
piği cebinden çıkardı. Fakat ver· 
mekten vazgeçerek yine cebine 
soktu: 

- Hayır, diye söylendi, imkanı 
yok veremem. İyisi mi tramvay· 
dan inerim. 

Öfke ile yerinden kalktı. Kapıya 
doğru yollandı. Tam kapıya gelin· 
ce geri dönerek gayet öfkeli bir 
sesle: 

- Öz davını kovuyorsun, öyle 
mi?. dedi. Görürsün! ben sana gös 
teririm, it oğlu it!.. Benim birçok 
hemşerilerim var. 

Timofey Vas!lyeviç. yiyecekmiş 
gibi yeğenine baktı ve tramvayp
dan indi. 
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BARTINDA: 

Amasra 
Limanı 
Temizleniyor 
Bartm TAN - Karabilkle ka18bl'" 

1111% ve Amasra arasında demiryol11 

inp edileceği haberleri kuvvet bO 
mu~ur. Bu sene Amasra limanıııtJI 
temizlenmesine başlanacaktır. 

Motörün Tayfaları 
Kurtarıldı 

Bartın TAN -Petrol yükiyle Trıb 
zona gitmekte olan Sürmeneli Ati' 
lan kaptanın motörü Amasra açıkla
rında batmıttır. Amasra limaDlllf 
mensup "Mazharı Kader" motörd. 
yanan motörün sandala atlıyan 6 ~ 
şilik mürettebatını kurtarıp ZonP 
dağa götürmüttür. 

BALIKESİRDE: 

Yeni Heyet Seç ildi 
Balıkesir, (TAN) - Ticaret Oda• 

sında intihabat bitmi§ ve yeni ida
re heyeti şu şekilde teşekkül etınit' 
tir: Ismail Hakkı Varnalı Reis, Hil• 
mi Yarıcalı reis vektti, Ziraat Ban• 
kası müdürü Sadık hesap müfettişi. 
Şükrü Kayı8r muamelAt müfettifl. 
Aza da tunlardır: 

Hüseyin Şadi Keşkek, Ali Kırımb. 
Lutfü Kıral. 

yalnız bir tüb kullandıktan tonra aynaya bakınız r 

R A D Y O L 1 N 1 in 

Mükemmeliyeti hakkında en son ve 
en doğru sözü size o söylyecektlr. 

Bembeyaz, pırıl pml parlıyan ditler, tatlı bir nefes, pembe, 
sıhhatli dit etleri, temiz bir dil, mikropsuz bir aiız

ltte Radyolinin eseri! 

RADYOLiN 
ile sabah, öğle ve akpm her yemekten tonra muntaz•mav 

ditl«iniai fırçalayımz.. 

layınca, bizimle beraber mücadeleye karar ve~ 
ler. Bunlara yakında patlıyan ateşi gösterdim: 

- Fakat bugün faaliyete geçtiğimizi görmeli, he
sap ('tmelisiniz. dedim. Arkasında ölüm var. 

- Biz de bunu istiyoruz ... Hücum istiyoruz. Fa
ıistlen öldürmek için bu en iyi bir fırsattır. Bizim 79 
gane istediğimiz budur 

Bir diğeri ilive etti: 

Sabahın dört buçuğu idi. Artık uyumak için va
kit yoktu. Bir motosikletle taburların biriktiği mey
dana gittim. Saat altı buçukta, Barıas kiliMsinin 
kulesi üzerine ateş açmalarına karar vermiştik. Te
lef onumuz olmadığı için her feyi evvelden hazırla
mak, haber vermek mecburiyetinde idik. Eler bu 
karan ve emri nakzedecek bir hidise olmazsa, -
böyle bir hal vukuunda hu1Uıt haberciler ıönder -
mek zaruri idi - kilisenin kulesi üzerine elli defa 
fasılasız ateı edilecekti. Iı baımda olanlardan biri 
,Sordu. 

- Kulenin üzerine mi? 
ederek gayeyi temin edeceklerdi. Artık başlama 7.a- üç motosikletin makineleri işliyordu. Bizim ilk top 
maııı hemen de gelmlftL Gün yavq yavq ajarıyor- pathmazdan iki saniye evvel demiryolu hattı üzeri· 

- Eğer ölürsek bize yazık olur. Öldürmeden aıe
ceğiz. Yüzbaflm. 

Bunlara ıil8h verdim. Zaten bunlar orduya gidecek 
delillerdi. Cephe gerilinde çalıpcaklardı. Bunu ken
dilerine söylediğim zaman heyecanla bajırdılar ..• 

- Evet efendim, nereye isteneniz oraya gönde
rin. 

- Evet, eğer çan kulesine bir g(llle iaabet ettirir-
seniz mükemmel olur. Düşman bunu bizim alelide 
bir atıpmız sayarak, onlar da alelide bir cevap verir 
ler. Fakat onlann bu kule üzerinden yaptıklan i•tl'k· 
pfı ıtUcle§tirfr veya bu kuleyi tahrip edersek büyük 
bir f1nat kazanmış oluruz. Bizim onlan şaıırtan bu 
hücumumuz mütemadi olacaktır. Elli defa ateı 

ettikten ıonra tam yanm Hat beklemeye, sonra ka· 
1abanın arkasına fasıla11z yüz defa ateş etmeye ka
rar verdik. Onlann münakaleslne yardım eden tele
fon hatlarını tahrip decek, her19ye ratmen onların 
askerlerini nakil ve teksifierine mani olacaktık. 

Aynı zamanda hafif bataryalar da, dilfmanın kasa
banın methalinde yaptıjı siperlere insafıız bir ate7 
açacolctı. 

En nihayet te mezarlığa yerleftlrilen bir top (bu
nun ilk atefi dokuıdan evvel açılmıyacaktı) lşarot 
verdikten IOnta ötUUer d• kllileye hücum atefine 
ltÇeeeklffdt. Mezarlıktan ytrmt defa atat .W.Cek, 
dokm buçuktan IOnta bunlar yeni talimata göre ba
nket edeeelüerdl. 

Batarya ı\ibayı bütila bunları kaydettlo Bunda.il 
mnra hafif toplann 7erleftirildili noktaya aittim. Al 
baya bize zırhlı bir trenin yardımını temlıı edeoell· 
Dl hahrlatarak ft ta71arelerin uat yedide ıelecejl
nl tbnit ederek nperilne döndiim. Bu suretle hafif 
bataryalar, haritada işaret edilen kati hedeflere ateş 

du. ne jtlttik. Soğuktan titriyorduk. Bize gönderecekle-
Ben zırhlı trenin kumandanına verilecek emri tam rini nc\ettikleri kahve ıüiümleri gelmemişti. Bere-

yazmek üzere idim ki, bir topun patladıjını ve bir ket ver!in, arkadaşlan ümitsizliğe düfÜJ'IDernek için 
güllenin ılperin öteki tarafına düftüjüı\ü sördük. bunu evvelden kendilerine haber vermemiştik. 
Leonla birlbirlmize baktık. Dördümüz de dışarı Duzünelerle milis silahsız olarak "yolumuzdan gtJ-
fırLadık ve köprüye bakan bir tepeye tırmandık. öte- çiyor. biz! durduruyorlardı. Ben bunlan tanımadım. 
ki ~11~1M birinciyi takip ettıler. Dütınan, Barıaa'ın İçlerinden biri seslendi: 
dıfında, tren yolundan iki yüz elli metre bir fasılada _ Bizi tanımadın mı yüzbaşı? .. Biz gece gitmek 
kilçilk beyaı bir eve ateş ediyordu. Ateı gayet mun- isteyenleriz. 
taıamdı. Duınan dört bir tarafı kaplamıştı. Biz hali _ Ata ... Nasıl oldu bu böyle? 
biriblrtmize bakıyorduk. Gülleler evin damını uçur- Kayb~decek vaktim yoktu. Yürüdüm. 
muştu. Ben büyük blr azap lçlnde diltınanm blıim Bu dakikada Bargas taburları, korkmut ve alt üst 
bıtaryalna ateş açtıklarını zannediyordum. olmuş bir vaziyette demiryolunun üzerine, tam bizim 

Bizim kamplarda şüpheli birşey gördüler hareke!- önümüze ateş eltiler. Bu dakikada kahve güğümleri· 
ten sliphelendiler, fakat buna emin değillerdir, diyor nl tat!ıyan dekovil treni geliyordu, düpan treni dur-
dum. Toplar büyük fasılalarla küçük evin üzerine durmaya çahııyordu. 
düfüyordu. Bunun içindeki askerler treni §iddetle kofturuyor, 

- Bu evdı birşey yoktur, daiil mi?. dedim. tren hatlann üzerinde duman gibi uçuyordu. Tren 
- Hayır. geçtikçe askerler kasketlerini çıkanp aelim veriyor-
Bu gayet Jdlçük, kırmm damlı, i1d katlı bir evdi. lardı. On beş milia bu dakikada sualime cevap ver-

Hafif bataryalara, bir motosikletliyi ıöndererek, talı diler. 
kik ettik Bu eve batarya yerleştirmek için iki oto- - Gitmek istemedik, vazgeçtik. 
ın®ilJe aUbaylar geldiilni öğrendik. Düşman otomo Bunlara çocuklar gibi oyun mu oynadıklannı sor-
bl1lerln bu ne geldiğini görünce, erkanı harbiyenin dum. Hepai önce aöylemek için biribirlerinin önüne 
bunda oldutwıu zannetmişti. Bu binanın üzerine 7lls geçerek cevap vermeye çabftılar. Nihayet evveli ö-
den fazla kur§Ull sıktılar, gündüz sarfedecelderi kur çO., sonra ikisi, en son olarak ta o gece benimle ilk ko 
şunlan bu suretle israf ettiklerine seviııdik. Bizim n 

Bem Reis olarak kabul edip etmiyeceklerlni sor
dum. Büyük bir iftiyakla kabul ettiler. Bunlara de
miryolunu takip etmelerini, ikinci işaret kutusunun 
yanında beklemelerini, kendilerine emir verildiği za 
man hareket etmelerini söyledim. 

Hepıd gülerek, prkı aöyliyerek ilerlediler. 
Onlara bir gece evvel hain ve korkak dediğimi ha

tırlattım, fakat onlar bu sözleri tamamen unutmuş· 
lardı Sözlerimden incinmediklerinin en büyük deli
li, beni yalnız reis olarak değil. bir arkadaş. bir ağa· 
bey olarak tanıdıklarını söylemeleridir. Kaide ola
rak, mesleki bir liderin veya. burjuva bir milis su-
bayının bu sözlerini hakuet kabul ettiklerini, fakat 
benim sözlerim olduğu için nasihat telakki ettikle
rini ilave ettiler. 

Bunlanrı benim bir gece evvelki sözlerime ehem
miyet vermediklerini görünce, kendi kendime kız
dım. Yani bunlar üzerinde otorite yapamadığımı an
ladım. 

Lecm hAll merak içinde idi: 
- Bunlar asker arasında sabotaj yapmuınlar! .. : 

Yahut ta d.. ana ka ., · 
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Şamil, Ordusuna Topun 
Lüzumunu Anlamıştı 

-ser dokuz aile ise, o süvarinin 
~hizatını ve iaşesini temin ile 
le llk~llefti. Bu süvarinin atı ile bir 
ar llelık yiyeceği 25 çuval un, 10 

ilba ot, 10 ruble maaş olmak ü

~e hesap olunarak derhal veri
'l'dL 

• 'iiııni yaşında askere alınan bir 
~ari, altmış yaşına gelinceye ka
~ hizmete mecburdur. Bu süva
~r, harpte düşmana karşı atıldık 
~ gibi, harp olmıyan zamanlarda 
~~Yerlerde de zabıta vazüesi üa e
~rlerdi. 

Süvarilerin en güzideleri, e'n tec
t:uhelileri seçilir; Şamilin maiyeti
te \'erilirdi. Bunlara (İmamın, has 
~alayı) denilirdi. Başlıca vazüe
ltri, Şamili muhafaza etmekti. 

Çarlık siyaseti; her ne şekilde ~ 
~a olsun, Şamili imha etmek e
lasını takip ettiği için, muhtelif za 
lııa.nlarda birçok suikastler tertip 
'dilrnek istenilmişti. Onun için 
lııüritıer, Şamilin muhafazasın3 
~il derecede ehemmiyet verirler
'<- liarp zamanlannda kan ve ateş 
~nde yüzen Şamil, diğer vakitler
. rnütemadi bir muhafaza ç-embe
ti ile ihata edilirdi. İkametgfıhı da
~ tarassut altına alınır; girip çı
~lara son derecede ehemmiyet 
erilirdi. 

B u muhafızların hemen hepsi 
de birer (fedai) addedilebi

'4-di. Şamilin (Has mürit) leri ara
lına girenler, artık bütün dünya 
e alakalarını keserlerdi. Bekar
~. evlenmezlerdi. v i olanlar i
!e, senelerce ev, oarlC yüzü gör
~ezlerdi. Adeta hayatlannı, var
iıltlarını ve canlarını, kamilen Şa-· 
~ile vakfederlerdi. 

:Piyadelerin askere alınması - sü
ilrilere nazaran - daha ehven şart 
ra tabiydi. Fakat dağlı Türkler, 
lyade askerliğini bir türlü seveme 
işlerdi. Bunun sebebi ise, - dür 
an piyadelerine mukabele edebil 
ek için - orduya (süngülü tüfek) 
kabul edilmesi idi. 

dusuna bu teşkilatı da kabul et
mişti. 

Şamilin ilk topunu, (Hacı İbra
him) isminde bir mürit imal etmi~ 
ti... Evvelce bir münnsebetle ar
zetmiştik ki Şamil, top dökmeyi 
ve topçuluğu öğrenmek için İstan
bula ve Mısıra üç sanatkar mürit 
göndermisti. İşte bu Hacı İbrahim 
bunlardan biri idi. 

İlk topu dökmek için (Kccilik) 
muharebesinde ele geçirilmiş olan 
kırık bir top model ittihaz edilmiş 
ti. Hacı İbrahim, bu kırık topu:l 
parçalnrıru birlestirmiş... Bundan 
kalıp çıkarmış ... Sonra bıı parçalar 
la düşman tarafından atılmış olan 
gülleleri eriterek ilk topu böylece 
imal etmişti. 

Bu top. ilk tecrübe atışında , da
ğılıvermişti. Fakat, hu tecrübede 
hazır bulunan Şamil bu mu\'affa
kıyetsizlik karşısında meyus ol
mak şu tarafa dursun; bilakis bü
yük bir azim ve sebat göstermiş · 

- Artık bu işin arkasını bıra
kamayız. Düşmanlarımız böyle bir 
işe giriştiğimizi, lakin muvaffak ~ 
larnıyarak geri çekildiğimizi duyar 
larsa halimize gülerler ... Bizi, aciz 
ile itham ederler. Ne yapıp ya
parak, başladığımız işi bitirmeli
yiz. 

Demişti. 

Derhal harp yerlerindeki düş

man mermileri toplatılmış; yeni
den ise girişilmişti. Ve birkaç tec
rübeden sonra, muvaffakıyet ka
zanılarak topçu kıtası teşkil edil
mi i. 

Dökülen toplnrın demirleri. düş 
man tarafından atılan güllelerden 
tedarik ediliyordu. Lazım olan ba
rut ise, zaten yerliler tarafından 
yapılıyordu. 

bozuştuktan sonra, Şamile iltica et 
miş .. Bu seyyar kuvvetlerden biri 
nin başına geçmişti. Ve bu işte ha 
rikulade yararlıklar göstermek su
retile temayüz etmiş; Şamilin cid
den takdir ettiğ~ şahsiyetler arasına 
girmişti. 

Şamilin Nizam ordusu; 1843 se

nesinde, 6000 süvari ve piyadeyi 

geçmişti. Ve bu ordu ile kazandığı 

muvaffakıyetler arttıkça, bu mik

dar da gittikçe yükselmişti. Şamil; 

Çar ordusuna tamamile karşı koya 

cak kuvvet hazırlayıncaya kadar, 

yalnız bu küçük ordu ile iktifa et

memişti. Ehemmiyetli harplerde, 

yine halk kuvvetlerine müracaat 

eylemic:ti. 
Şamilin en <:ok ehemmiyet verdi

ği mesele, halkın tam bir adalet ve 

refah içinde yaşaması idi. Bu da 

ancak, (naip)lerin (kadılların, (mol 
la)ların hükCımet kanunlarını mü
savat dairesinde tatbik etmesile 
mümkün olabilirdi. Şamil, büyük 
saliı.hiyetlcre malik olan (naip)ler!e 

diğer memurların hareketlerini giz 
lice kontrol edebilmek için (Muh
tesib) namile müfettişler tayin et
tiği gibi, hükCımet idaresinin u
mumi ahengini tanzim etmek için 
de (müdür) lükler ihdas eylemiş
ti. Ve bu müdiirlüklerden birini 
de, kendisine yardımcı olarak ye
tiştirdiği sevgili oğlu (Gazi Mu
hammet) e vermişti. Babasının bü 
tün kıymetli meziyetlerine tevarüs 
etmiş olan (Gazi Muhammet), o ta 
rihte henüz pek genç olduğu hal
de, bu işte tam bir liyakat ve mu
vaffakıyet göstermişti. 

(Devamı var) 
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1 E K o N o M 1 1 
SANAYİ: 

Fabrikacılar 
Durmadan Mayo 
Dokuyorlar 
Yaz mevsimi girmiş olduğundan 

muhtelif sanayiden bazıları faali
yetlerini azaltmıya bazıları da artır
mıya başlamışlardır. Yünlü işliyen 
müesseselerle trikotaj, yün fanila, 
erkek çorabı yapan fabrika ve ima
lathaneler işlerini hafifletmişlerdir. 
Pamuklu işliyenler faaliyetlerine de 
vam etmektedirler. Banyo mevsimi 
girdiğinden mayocular fazla mal ye 
tiştirmiye çalışıyorlar. lnşaat işleri 
de arttığından tuğla harmanlarında 

çalışmalar başlamıştır. Tuğlacı ve 
çamurcu işçilerin gündelikleri de 
artırılmıştır. Gazöz fabrikaları da 
geceli gündüzlü çalışmıya koyul
muşlardır. Ticaret Odası Gazözcüle
rin mesaisini ve yaptıkları gazözle
rin mahiyetini tetkik ettirmekte
dir. 

Müstahzarat Yapmak 
istiyor 

Viyanada bir fabrika memleketi
mizde 'bazı sanayi maddeleri yap
mak arzusunda bulunduğunu Tica-
ret Odamıza bildirmi~tir. Bu mües
sesenin bilhassa mobilya cilası, ko-

Ziraat Bankasının muhtelif An:ı
dolu buğdaylarından 225 bin kilo r.ı 
muşak 5,28 kurustan satılmıstır. Tile 
car nfımına seksen bin kilo yumu -
şak 5,34-5,37,5 kuruştnn ve otu:ı: bin 
kilo sert buğday 5,21-5,32 kuruştan 

BUGDA YCILIK : 

Sert Buyğday 
Fi atları 
Biraz Yükseldi 

f ":~;:,. ~~mi çuval!• oln.a> •
1 

satılmak ü:ı:erc piyasamıza gelen on 
# dört bin kiloluk ufak kuru fasulye 

i 
kilosu 8,20 kuruştan satılmıştır. 

* Kütahya, Ilgın, Çakıllı mıntakala

rından gönderilmiş olan üç partide 
yetmiş beş bin kiloluk nrpa satılmış 
ve kilosu 4,21-4,24 kuru~ arasında ve 
rilmiştir. 

Ziraat Bankası Anadoludaki muh
telif silolarda bulunan yumuşak ve 
sert buğdaylarından her gün piyasa
mıza mal getirtip satmaktadır. Ban
kanın piyasada nazım bir rol oyna-

1
• ması fiyatların yükselmesinin önüne 

geçmiş olmakla beraber şehrin ihti
yacı olan buğdayların da kolaylıkla 

f 
temin edilmesine yardım etmektedir. 

* Diln piyasamıza getirilmiş olan iç 
fındıkların kilosu 49 kuruştan iç ba 
demler 88 kunıstan, bcyn:ı: peynir
ler 30-22-35,22 kuruştan, kaşerler 50 t 
kuruştan, ekstra zeytinyağı kilosu :• 
43-45 kuruş arasında satılmıştır. • ................................ 

ŞARK MINT AKASINDA : 

Yeni Şeker 
Fabrikasının 
Hazırlıkları 

Son günlere kadar sert buğdayları 

değirmencilere ve kırmacılara 5,20 

kuruşa veren banka, ayni zamanda 
i..>ir miktar buğdayı da tüccara satmı-

ya başlamış, bu suretle İstanbul ci-
varında bazı yerlere buğday gönde
rihnesini kolaylaştırmıştır. Ancak 

tüccara verilen sert buğdaylann dün 

her nedense fiyatları birdenbire yük 

selmiştir. 

Ziraat Bankası buğdaylarından al-
mak istiyenlcre banka, buğdayları 

5,33 kuruştan aşağı vermemiştir. 

Bu vaziyet karşısında tüccar 5 - 6 
çavdarlı Afyon buğdaylarından an
cak iki vagon almışlardır. 

kulu sabun, pudra ve diş macunu gi- Şark mıntakasında kurulacak yeni 
bi bazı müstahzaratı yapmak istedi- ZİRAAT·. 

şeker fabrikası için hazırlıklar başla ği anlaşılmıştır. Müessese, odadan 
bu maddelerin Türkiyedeki revacı- mıştır. Geçen sene Erzurum, Erzin-
nın derecesini sormuştur. can, Hasankale ve civarında pancar 

zJraati yapılıp yapılamıyacağı hak-Kaplamahk Tahta 
Satacaklar kında şeker şirketi mütehassısları ta-

Paris)C tahtalık ve kaplamalık ce- rafından yapılan tetkikler müsbet 

viz tahtalarını yapan bir fabrika Ti- netice vermiştir. Bu tetkikler neti
~aret Odamıza müracaatla bu gibi cesine göre bu sene bu mıntakalarda 

mamulatı Türkiyeye ithal etmek is- ilk defa olarak şeker pancan ziraati

tediğini bildirmiştir. Oda keyfiyeti ne başlanmıştır. Tecrübe ziraati ola
ala.kadarlara bildirmiştir. rak yapılan bu pancar ziraatinden 

Bir Mümessil Arıyor 
Film, kağıt, plak vesair fotoğraf 

malzemesi yapan mühim bir fabrika 
nın A.tinadak· müme ili Ticaret O
damıza müracaatla bu gibi malzeme
nin Türkiye ve Balkanlarda satışını 
temin için bir Türk mümessil ara
dığını bildirmiştir. 

alınacak mahsullerin tahlilleri yapı

lacak ve bu suretle Şarkın pancar 
mıntakaları da tesbit edilmiş buluna 
caktır. Şeker fabrikasının kurulması 
Erzurum şimcndifcrinin Erzuruma 
bağlanmasile birlikte baŞlamış ola
caktır. FabrikanınErzurum, Erzincan 
veya Hasankalede mi inşası henüz 
kati olarak kararlaşmış olmamakla 
beraber, bu üç mıntakanın en verim
li bir merkezinin tercih edileceği ta
bii görülmektedir. 

BORSA 
31 - 5 - 1938 

Trakyada 
Mahsul Vaziyeti 
Bu Yıl Çok iyi 
Trakyada mahsulatın vaziyeti çok 

iyidir. Bazı mıntakalarda ekinler ge
lişmiştir. Yazlık ekinler için yağmu

ra ihtiyaç görülmiye başlamıştır. 

Yazlık ekinlerin dahi kışlıklar gibi 

feyizli olması için bugünlerde yağ

mura ihtiY.aç vardır. Kışlık mahsu
latın durumu mükemmeldir. lstan
bul Vilayeti mıntakasınm her tara
fında ekinler çok iyi vaziyetini mu
hafaza etmektedir. Bu haftadan iti. 

haren bazı yerlerde arpalar kemale 

gelmiş bulunacaktır. Yazlık zeriya

tın vaziyeti de iyi gitmektedir. Mey 

valar kemale gelmiye başlamıştır. 

Bu sene, geçen seneye niı;betle daha 
fazla sebze ekilmiştir. 

TAHV1UT: bağlı Türkler, süngülü tüfekten 
'ç hoşlanmamışlar; piyade talim
erine de pek güç alışmışlardı. Ve 
apılan harplerde, düşmana karşı 
ılıç veyahut kama ile saldırmanın 

Bu askerlik te kilatmda, yaban
cılardan da çok fayda görülüyor
du. Evvelce de bir münasebetle ar 
zetmiştik ki; Çar ordusunda bulu
nan askerlerden, - bilhassa - Leh
liler ve Ukraynalılar sık sık kaçı
yorlar; Şamile iltica ediyorlardı. 
Bunlar, Şamilin ordusunda asker
lere iyi bakıldığını görür görmez 

derhal müracaat etmişler; kendile

rinin de ordu hizmetine kabulle

rini Şamilden rica eylemişlerdi. 

Şamil, bu ricayı reddetmemişti. 

Adetleri bir hayli fazla olan bu 

mültecilerden, taburlar teşkil et

mişti. Ve bilhassa topçulukta bun

lardan çok istifade edilmişti. 

Bayanlara Limonlu Banyo ÇEKLER 

Açıl .. ikramiyeli 
Tahviller 
Değiştiriliyor 

vkini, süngülü tüfekte bulama
ışladn. 

Ordu teşkilatında, (10 - 100 -
,OOO) esası kabul edilmişti. Her on 
eferc bir (onbaşı); her yüz nefe
e bir (yüzbaşı), her bin nefere de 
ir (binbaşı) kumanda ederdi. Çok 
aman, harp ile geçiyordu. Fakat 
arp olmıyan zamanlarda da, as-
eri hamlatmamak için talimlere? 
k ehemmiyet verilirdi. 

Harp ve talim haricinde kalan za 
anlarda katiyen israf edilmezdi. 
öyle boş vakitlerde de askere 
üritler t~'riki) nin umde ve esas
rına ait telkinler yapılır, vaızlıı:-

erilirdi. 

Şamil, teşkil ettiği hükumeti, 
din ve ahlak) esası üzerine kur
uğu için ordudaki efrat çok sıkı 
ir kontrol ve disipline tabiydi. 
e bu usul, bütün halka da teşmil 
dilmişti. Müritlerin başlıca vazi-
elerinden biri de, boş zamanlarda, 
uhiti gözden geçirmekti. Din, ah
k ve fazilet düsturlarının hari

ine çıkanlar, derhal tecziye edi
rdi. Bilhassa yabancılara ve şüp
eli adamlara son derecede ehem
iyet verilir; bunlardan düşman 
esabına çalıştıkları tesbit edilen
rin, hemen o ande kafası kesilir
i. Bu hususta en küçük bir ih
al ve müsamaha gösterilmez; ma 
ret ve merhamet, katiyen akıl-

lan geçirilmezdL 

. E vvelce topçuluğa ehemmi-
yet vermiyen Şamil, (Ahol

o) felaketi ile ona takaddüm ede:ı 
ildiselerde, toplann oynadığı mü
irn rolü nazan dikkate alarak or-

Şamil bir taraftan ordu teşkila

tına devam ederken diğer taraf

tan harp usullerinin tesbitine de 

ehemmiyet vermişti. Muhtelif yer 

lerde, istihkam ve müdafaa mev

kileri tesis etmişti. Harp başlar baş 
lamaz, derhal bu mevkller işgal e
dilir... Seyyar müfrezelerde, bu 

müstahkem mevkiler arasında düş 

manla mücadeleye girişirdi. Eğer 

düşman ilerlemeye başlarsa; kadın 

lar, çocuklar, ihtiyarlar, aliller; der 

hal hayvanları, eşyaları, ihtiyat er 

zaklarile; düşmanın bilmediği yer 

lere, ormanların kuytu köşelerine 

gönderilirdi. Nakledilemiyen er

zak ile tarlalara, derhal ateş veri
lirdi. 
Vakıa bu yüzden, harplerden 

sonra biraz sıkıntı çekilirdi. Fakat 

ayni zamanda, - işgal ettiği yerde 
ylyecek bulabileceğini ümit ede
rek erzak kafilelerini gerilerde ter 
keden - düşman da açlığa mahkum 
edilirdi. 

S eyyar kuvvetlerin vazifele
ri çok mühimdi. Bunlara 

eski Türk usulleri mucibince dai
ma akıncılık vazifesi verilirdi. 
(Honzah) ta (İkinci imam, Hamzat 
Bey) i katledenlerin en başında bu 
lunanlardan (Hacı Murat), Çarlıkla 

Büyücek ve çokça sulu limon
lardan şimdi çok bulunuyor. Onlar 
dan üç tanesini ak-ıamdan alır, dı
şardaki sarı kabuklarını soyduktan 
sonra parça parça kesersiniz. Çe
kirdeklerini de ayıklıyarak toprak 
tan bir çöm tek içinde kaynar suya 
atarsınız. Üzerini bezle örterek bü 
tün gc<'e öyle bırakırsınız. 

Sa hah leyin çöm tekte limonlu 
suyu sfü:dükten sonra ban)·onuzun 
suyuna karı~tırırsını7. Banyonun 
suyu ılık, iyi<'e ılık olınalıdır. 

Bu limonlu hanyo hir kere bii
tiin YÜcude gi.izel ·bir koku verir. 
En i~·i kolon)·a suları limon çiçek 
)erinin koku ile yapılantar,hr. Kol 
Jarın ve göğiislerin açık olduğu hu 
mevsimde viicudiin gii7el hir li
mon kokusu cıkarması o koku:vu a
lahilenteri - karanfil kokusu. gihi 
cıldırtmazsa da - pek hoşnut ede~. 
Kendinize de, daha ban~·o içindev
ken. limon kokusu serinlik '-"C fe
rahlık ycrir. Banyodan cıktıktan 
sonra da koku de"·am ettikçe o se
rinlik ve ferahlık cluygusu de"•am 
eder. J,imonlu banyonun biiyiik 
bir favdası daha: Ru han~·o insanı 
7avıflatır derler. Rh·nyet llnidis
ta~dan gelmi,.tir. Hintli g"iizcllerin 
şi'imnn olmadıklarına bakılırsa ri
vavete inanılabilir. Mutlaka zayıf
la~ak istcnilint'e ac gezerek zayıf 
Iamaktan, limonla hanvo yaparak 
zavıflamak - hattn zayıflamamak -
elbette daha iyidir. 

I.imon kokımınu 'ievmi~·en pek 
az olmakla beraber, a~·et o kokn 
dan hoc;lanma7.'iantz lavanta çiçeği 
nin kokusile d<' banyo ~·apmnk 
miimkiindiir. Fakat ona daha önce
den hazırlanmak lazımdır. Yarım 
kilo kadar levanta t'it'eğini havan
da ezdikten ~onra hir litre sirke 
içine koyarak iic giin ö:dc bırakır
sınız. Sonra c:iizer ve si"e icinde 
saklar .. ınız. Ban~·o ;vapat'8ğın11: za
man sn:nın İcf'ri<ıine hundan istf'di
ğiniz kadar karıştınrsınız ... Yine o 
kadar levanta ciçeğini çokça .. u i
cinde bir saat kaynatın sonra ban 

yonun suyuna knrıc:tırmak ta müm 
kündür amma, lavanta kokusu sir
ke içindeki kadar kuvvetli olmaz. 
Lavanta çic<'ği ile banyonun tesi
ri. zayıflatmak dc>ğil, hiitiin viicu
dü \'C deri~·i kuvvetlendirerek gii· 
zelleştirınck, hem de güzel koku 
vermektir. 

Yine deriyi kuvvetlendirerek gii 
:r.elle~tirmek için şu karışık terkip 
le hanyo yaparlar: Giilsuyu 100 
gram; teinture de m~·rrhe 50 gram, 
tcinture de benzoin 50 gram; li
mon essanıo;ı 3 gram, iki buçuk titre 
su içerisine karıştırılnrak banyo
nun suvuna katılır. Bu tiirlii bnn
)'Onun ·deri:ı·i g<'nı;,:l<''!tirdiği kabul 
edildiği için hanyo c:uyunun içine 
katılan karışık terkibe h<'kiıret sü
tii derler. Gerçekten gençlik ver
mese de deri:ı·i hiç: olmazsa bir 
giin taze göstermcc;İ, hem de ona 
giizel koku vermesi yine teselli ge 
tirir... ' · 

Kimisi de basit giizel kokulara 
kanaat etmez de, bu zamanın esans 
ları 'gibi, karısık ve keskin güzel 
koku saçmak ister. Onlara da: ke
kik otu, satır otu, ('İ)röğohı, ada
çayı, biberya :ı·aprakları hepsin
den yarım kilo, yine o kadar pirinç 
unu ve arpa unuyla karı~tırılarak. 

bir tutam da tuz atıldıktan sonra iki 
bu<'uk litre su it-inde kaynatılır, 
daha sonra siiziiler<'k banvo 'itt\•u
na karı-:tırılır. Bu kadar ç

0

ok k~ku 
bir ara:ı·a gelince İn'ianın burnu
na !\fısır ('arsısı kokusunu getirir
se de sinirleri teskin etmeğe çok 
yarar. 

Yaz mevsiminde gelen ka~ınmR
ya karşı: bir kilo nişastanın üze
rine iiç litre sıcak ~u dökiilerek 
hepsi birden banyonun suyuna ka
rıstırılır. Pek na7.İk deriler için ke 
pek banyosu: Bir kilo kepek bez
den bir torba kinde ban,,·o su:vu
na konulur ve forhn arada !'11T~d3 
elle sıkılır. Sert cildi yunmsatmak 
icin de: banyonun ımyuna bir litre 
gliserin karıstırılahilir. 

Paris 28.605 
New-York 0.79504 
MilAno 15.1012 
Brüksel 4.7046 
Atina 87.72 
Cenevre 3.4875 
Sof ya 65.008 
Amsterdam 1.439 
Prag 22.8925 
.l\tadrld 13.162 
Beri in 1.98 
Varşova 4.2182 
Buda peşte 4.0125 
Bükres 106.7415 
Belgrad 34.9518 
Yokohama 2.7454 
Stokholm 3.1132 
Londrıı 623.-
Moskova 23.725 

PARALAR 

Alfl 

Frank 

Dolar 
~ Liret .,. 

Belclka Fr. e 
QI 

Drahmf .§ 
fsvic-re Fr. ;::: 

QI 
I> 

Leva 
~ Florin f Kron Çek c:ı 
c. 

Mark c 
Zloti c:ı 

"CI 

Pengo ~ 

f 
Ley o 

a:ı 

Dinar 
Kron (...,~ 

SAV AŞTEPEDE : 

28.605 
0.7940 

15.1012 
4.7046 

87,72 
3.4875 

65.008 
1.439 

22.8925 
13.162 

1.98 
4.2182 
4.0125 

106.7415 
34.9518 

2.7454 
3.1132 

623.-
23.725 

Sa~ 

Bahkesirlilerin Gezintisi 
Savaştepe, "TAN" - Balıkesir şe 

hir klübü buraya bir tenezzüh ter
tip etmiş, husust bir tren misaf rle
ri getirmiştir. Pek meşhur olan çam
lığımızda akşama kadar dansedilmiş 
mahalli oyunlar oynanmış ve çok ne 
şeli vakit geçirilmiştir. 

3322 numaralı kanun hükümlerile 

Maliye Vekaleti ve Merkez Bankası 

arasında yapılan mukavele hükümle 
rine göre çıkarılacak ikramiyelil938 

tahvillerinin 1918 - 1934 dahili istik

raz tahvillerile mübadelesne bugün
den itibaren başlanacaktır. Bu müba
dele 1918 - 1334 dahili istikraza ait 
asli senetler üzerinden yapılacaktır. 
Bir adet 20 lira itibari kıymetinde 

birlik tahvile mukabil bir adet, bir a
det yüz lira itibari kıymetinde beşlik 
tahvile mukabil beş adet, bir adet beş 
yüz lira itibari kıymetinde 25 lik tah
vile mukabil 25 adet, beheri 20 lira 
itibad kıymetinde ikramiyeli 1938 
tahvillerini temsil eden muvakkat 
makbuzların verilmesine başlanacak 
tır. Mübadele işini bir temmuza ka
dar Merkez, Iş, Ziraat Bankaları, şu-
beıeri ve ajanları yapacaktır. Bu ta
rihten sonra bu ışi yalnız Cümhuri
yet Merkez bankası yapacaktır. Yeni 
tahvillerin ikramiyesi ikinci teşrinin 
birinci günü çekilecektir. 



TAN 
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KARAMANDA: 1------------------••1.,..~----• M O S KOVA DA 

F O T O M A G A Z 1 N 1 ~~~~38 d~~o!~~d~ mu~~~~!aat sergisi açılacak~ 
SERGiSi 

At Neslinin 
Islahı Teşvik 
Ediliyor 
Karaman TAN - Halkevinin ha

zırladığı ilkbahar at koşulannın bi
rincisi yapılmıştır. Koşuyu sekiz bin 
den fazla halk ve Konya valisi Ce
mal Bardakçı seyretmiştir. 

3 yaşındaki taylara mahsus olan 
birinci koşuda birinciliği Aşran kö
yünden Ömerin, ikinciliği Karasin!r 
köyünden Mustafanın, üçüncülüğü 
Beydili köyünden Mehmet Alinin at 
lan kazanmışlardır. Birinciye 80, i
kinciye 20, üçüncüye 10 lira ikrami
ye verilmiştir. 

Yerli hayvanlara mahsus olan 1-
kinci koşuda Kndınhanlı Seyidln a
tı birinci, Karamanlı Sadreddinin a
tı ikinci, Kasabaköylü Mustafanın a
tı üçüncü gelmişlerdir. Bunlar da. 
birinci koşudaki kadar ikramiye nİ
mışlardır. 

İki bin metre mesafe dahilinde va
pılan, dört yaşında ve daha yukarı 
yerli ynnmkan ve halis Arap at ve 
kısraklarına mahsus olan sürat ko
şusunda birinciliği ve ikinciliği Kon 
yalı Odabaşının, üçüncülüğü de Ak
şehirli yüzbaşı Rıza Şahinin atları 

kazanmıştır. Birinciye 140, ikinciye 
60, üçüncüye 20 lira ikramiye veril
miştir. 

İkramiyeleri vali Cemal Bardak
çı dağıtmıştır. 

AYDINDA: 

Göçmenler için 
Modern Evler 
Yaptırılıyor 
Aydın, {TAN) - Vilayetimiz için 

de muhacir işleri iyi idare edilmek
tedir. 936 yılında Soke kazasına yer
leştirilen 132 hane muhacir için yap 
:tırılan 132 ev bitirilmiş, muhacirler 
içine girmiştir. Damları Marsilya 
kiremidi ile örtülmüş olan bu evler
den her biri 500 - 1000 metrelik bir 
saha içine kurulmuştur. Bir oda ve 
hir on.trarl, bir nıut:!o.i9. bir tuvalet 
yeri ve bir ambarı vardır. 

Radyo-
lstanbul Radyosu 

ÖGLE NEŞRIVATI: 
12,30: Plfikla TDrk tnuılklıl. 12,50 : 

Havadis. 13,05: Pllkla TUrk musikisi. 
13,30: M uhtellf pllk neırlyatı. 14,00: 60N. 
AKŞAM NEŞRIVATI: 

18,30: Plikla danı muılklıl. 18.45: Kı
zılay hafta11: Konferanı: RUıtU DırktUrk 
(Kızılay azaaı) 19,00: PUlkla danı mu. 

ılklsl 19,16: Konferans: Doktor İbrahim 
Zati (Frengi ve kanserin umumt mUn•· 

ıebatı) 19.65: Borsa haberler!. 20: Ne· 
zlhe ve nrkada§ları tarafından Türk mu 
slklıl ve halk şarkıları. 20.45: Hava ra· 
poru. 20,48: Ömer Rıza tarafından a· 
rapça ıllylev. 21,00: KIAslk TUrk musl· 
klıl: Nuri Halli ve arkadaıları tarafın· 
dan (Sut Ayarı) 21,45: ORKESTRA : 
1 - Çaykovsky: Mart ıolnel. 2 - Llst: 
Rapsodi No. 14. 3 - Defoıe: Serenıd. 

4 - Arensky: Elejl. 22,1&: Ajans haber -
lerl. 22,30: Pllkla sololar, Opera ve ope 
ret parçaları. 22.50: Son haberler ve er· 
tesl gUnUn programı 23.00: SON. 

Ankara Radvosu 
ÖGLE NEŞRIVATI: 

12,30: Karı ık plilk neşriyatı 12,50: 
Pllıkla Türk mu ikisi ve hnlk şarkıları. 
13.15: Dahili ve hnrici h nbcrler. 
AKŞAM NEŞRİYAT!: 

18,30 Karı9ık plik neırlyatı. 19, 15 : 
Türk muılklıl ve halk tnrkıları (Nihal 
ve arkadatları) 20,00: Saat Ayarı ve A· 
rapça neşriyat. 20,15: TUrk musikisi ve 
halk ıarkıları (Servet Adnan ve arka
daıları) 21,00: Ulusal Arttırma Kurumu 
namına hukuk mUpvlrl M ünlp Hayri, 
21, 16: StUdyo Salon Orkestrası: 1 - Beet 
hoven: Celebre Menuet, 2 - Tschal· 
kovıky: Canzonetta. S - A. Gretschanl· 
no~ Berceuse. 4 - Alberto Cavarra: in 
vocezalone d'amoure. 6 - Martin Uh : 
An Aile. 22,00: Ajans haberleri, 22,15 : 
Yarınki program ve lıtlklfll marşı. 

SENFO~iLER: 
20.10 Viyana: Senfonik konser (Os

wald Kabasta'nın idaresinde). 
HAFİF KONSERLER: 

7.10 Berlln kısa dalgası: Popotcr kon
ser (8.15: Devamı). 13 Bertin kısa dal
gası: Eğlenceli konser (14.15' Devamı). 
13.25 Bilkreş: İtalyan musikisi. (14,30: 
Hafit musiki). 17 .45 Berlln kısa dalgası: 
İş sonu konseri. (18.50: Devamı). 19.15 
Bukrcş: Radyo salon orkestrası. 19.30 
Peşte: Çigan orkestrası. 20 Bilkreş: Rad
yo orkestrası. 20.45 Bcrlln kısa dnlg11S1: 
Yeni müntehap plılklıır. 22.45 Bilkrcş: 

Lokantadan konser nakli. 23.30 Peşte: 

Radyo orkestrası. 23.30 Bratlslava: Plftk 
konseri. 

12 Bcrtln kı a daı&ıa ı· PucM.nl'nln 
1 perl.ıSl. .3 :Scrlln kı-

937 senesinde gelen 301 hane mu
hacir için de Hazirandan sonra ayni 
sistemde 301 ev yaptırılacaktır. 

sa dalgası: EskJ ve yeni ppcretlerden 
parçalar. 20.30 Peşte: Operada ver11c
cek temsilin nnkll. 
RESİTALLER: 

Bu muhacirlere yiyecek, yakacak, 
lıayvan yemi dağıldıgı gibi incir bah 
çesi, badem ve meyva fidanları ve
rilmiştir. Bir kaç gün evvel de 1000 
çift hayvanı ve 450 şer kilo yazlık 
tohum tevzi edilmiştir. 

936 da gelenler, tamamen müs
tahsil vaziyetine geçmişlerdir. Bun
ların içinde yalnız sattıklan tütün
den bu sene 500 lira alanlar olmuş
-tur. 

937 de gelenler kışlıklarını ekmlŞr 
Jer, yazlık çiftlerine başlamışlardır. 

21 Belgrat· Halk şarkıları. 21.05 Bük
reş: Becthoven'in eserlerinden. 22.30 
Belgrat: Muhteli! şarkılar. 23.20 Viya
na: Şarkılar. 23.20 Belgrnt: Plyano kon
seri. 

DANS l\IUSİKİSİ: 
22.15: Berlin kısa dalgası. 

BULMACA 
Dlinkü Bulmacanın 
Halledilmiş Şekli 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ıo 
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( 108 sahife 100 resim ) 
Aylık san'at ve salon mecmuası 

Tanınmış muharrirlerin yazıları -nefis tablolar - renkli kapak. 

BUGÜN ÇIKTI 

Nafıa Vekaletinden: 
16 temmuz 938 cumartesi günü saat 11 de Ankarada Nafıa Vekaleti 

binasında malzeme eksiltme komisyonu odasında ceman 3375 lira mu
hammen bedelli Haydarpaşada Sü teslim şartile 21 ton lama demirinin 

açık eksiltmesi yapılacaktır. 
Muvakkat teminatı 253.13 liradır. 
Eksiltme şartnamesi ve teferruatı Ankarada Nafın Vekaleti malzeme 

müdürlüğünden parasız olarak alınabilir. . 
İsteklilerin muvakkat teminat ve şartnamesinde yazılı vesıkalarla 

birlikte ayni gün saat 11 de komisyonda hazır bulunmaları lazımdır. 
(3182) 

iHTiRA ILANI lr ihtira ilanı ' 
"Maden işlemesinde ıslahat" 

hakkında alınmış olan 1-8-
1934 günlü ve 1815 sayılı ihti
ra beratı bu defa mevkii fiile 
konmak üzere ahere devriıferağ 
veya icar edileceğinden talip 
olanların Galatada, Iktısat ha
nında, Robert Ferrl'ye müraca· 
atları ilim olunur. 

"Somunların tevkifi için elas
tiki halka,, hakkında alınmış o
lan 19-12-193:l günlü ve 1690 sa
yılı ihtira beratı bu defa mev
kii fiile konrnak üzere ahere 
devrüferağ veya icar edileceğ~n
dcn talip olanların Galatada, lk
tısat hanında Robert Ferrlye mü
racaatları ilan olunur. 

Köy Sandık Makbuzları 
İstanbul Vilayeti tarafından 

kiiv sandıkla.-ı için makbuz ba~
hr~lmıştar. Elli ~ift varaklı. tel 
rfiki,.li hir cildi 25 kuru tur. 
Taşraya postaparası ile (30) ku
ru tur. 

TAN l\tathaasmda satılmaktadır. 

Sahhk Makine 
Transmisyonları 

Kullanılmı' 6 5antim kahnh · 

ğında makine tran~misyon, ~aft. 

kn!lnRk ve yatakları Ut'U7 fiyatla 
satılıktır. TAN matbaa!'iına mil· 

Dr_ H!EILCEMAL 

Daktilo Aranıyor 
Ttirkçe Almanca iyi bilen ter
cümeye muktedir bir bayan a
ranıyor taliplerin Yeni Postane 
karşısında Mimar Vedat cadde
si No. 26 ya müracaat. 

Beyoğlu Birinci Sulh Hukuk Ha-
kimliğinden: \ 

Artinin Makruhi Serkis ve Beyoğ 

lunda Istikliı.l caddesinde eski Çi
çekçi sokak 3 No. lu Çiçek apartıma
nının 3 No. lu dairesinde Fulik aleyh 
lerine açtığı izalei şüyu davasının 
cari duruşmasında: Müddeialeyhler
den Fuliğin ikametgahının meçhuli-
yetine mebni mahkemece on beş 
gün müddetle ilanen tebligat icrası
na karar verilmiş olduğundan 20 -
6 - 38 saat 10 da mah-ıt:em ye ız-

Dahiliye Mütehassısı 
Pazardan maada "aat (14,30 

18) e kadar. Sah, Cumartesi 

zat veya bilvckiıle gelmeniz tebliğ 

dan makamına kaim olmak üzere ilan o-
(9,30 lunur. 

dan 12) ye kadar fıkaraya meccanen 
Divanyolu No. 104 

Telefon: 21044 - 22398 

4 .................. . 
ZUhrev1 ve cilt hastalıklan 

Dr. Hayri Ömer 
>ğleden sonra Beyoğlu Ağacam 

"l'IT"St!'lm(l;:ı ~O rn~ 1'P1Pfrın ·4~!'\Q 

KAYIP - Şofor vesikamı, Celp 
kağıdı ve nüfus tezkeremi kaybet
tim. Yenilerini alacağımdan hükmü 
yoktur. Şişli Hanımoğlu sokağı No. 
59 Mahmut Demir. 

Beşiktaş ikinci Sulh Hukuk Ha
kimliğinden: 

Nişantaşı Rumeli caddesinde 30 
sayılı hanede oturan Zehra Naile a
kıl hastalığı ile malıll olmasından 

dolayı hacredilerek erkek kardeşi 

Şirketi Hayriye direktörlerinden 
Beyoğlunda lstiklRl caddesinde 473 
-:ayılı Botter apartımanınm 4 numa
ralı dairesinde oturan Mahmut Ne
dim Oyvarın vasi tayin edilmiş ol-
duğu ilan olunur. (8059) 

135 hektarlık sahayı kaplıyacak olan bu sergide hububat ve 
51~ 

mahsuller nümunelerile orman, çiftlik, meyvacılık. hayvancılık ter 
kileri gösterilecektir. Sovyetler Birliğinde kullanılan ziraat aletle 
sulama tertibatı, ağaç dikme usulleri, kuraklıkla mücadele tarzları v 
saire, ve saire dikkati celbedecek bir şekilde teşhir olunacaktır. 

Her türlü malumat almak İ<:İn 

"İNTOURIST" 
Mümessilliği (İstanbulı Galata, Hovagimyan Han l müracaat ediltıl 

lidir. 

Bahkh Çiftliği Satış ilanı 
1 - Bursa vakıflar idaresine ait Karacabey kazasındaki Balıklı ç f 

ği namile maruf çiftliğin tapu kaydı mucibince tahminen 13,000 dofl 
arazisile ebniyesinin mülkiyeti peşin para ile satılmak üzere 20-5-938 

nünden 20-6-938 gününe kadar bir ay müddetle ve kapalı zarf usıı 
artırmıya konulmuştur. 

2 - Muhammen kıymeti 50.000 elli bin liradır. 

3 - Artırma 20-6-938 pazartesi günü saat 15 te Karacabey beleC 
dairesındc toplanacak komisyonu mahsusu tarafından yapılacaktır. 

4 - Artırmc sartnamesi Ankarada vakıflar umum müdürlüğü o 
arazi müdürlüğiı . ile, İstanbul, Bursa vakıflar müdiirlüğü ve M. !{efil 
paşa vakıflar memurluğuna müracaat suretile görülür, parasız olarsl' 

lınabilir. 

5 - Artırmıya girmek için isteklilerin 3750 liralık muvakkat tem 
vermesi lazımdır. 

6 - İsteklilerin teklif mektuplarını üçüncü maddede yazılı sastl 
bir saat evveline kadar kombyon reisliğine makbuz mukabilinde ' 
melcri liizımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (3101) 

lstanbul Gümrükleri Başmi!darlüğünden : 
1 - Biri Kars gümrüği.ine, diğeri staj gördükten sonra açıJaC 

tliğer viliıvet gümrüklerine gönderilmek üzere açık 45 lira aylıklı iki Jc 
yagerlik için musabaka imtihanı yapılacaktır. Müsabaka imtihanına 
rebilınek için aranan evsaf şunlardır: A - Memurln kanununun el 
duncü maddesinde yazılı şartları haiz olmak ve aske .. liğini yapmış bul 
mak, B - Yaşı kırkı geçmiş olmamak, C - İstanbul üniversite kirll 
zümresinde, veya ecnebi bir üniversitenin yüksek teknik mektcbitl 
kimya şubesinden mezuniyet diploması almış bulunmak, D - YaP11 

. 
cak tahkikat neticesinde ahlak ve seciyesi müsait bulunmak, 

2 - Müsabakanın hangi gün VP. nerede yapılacağı müsabakaya gı 
bileceklerin adreslerine doğruca bildirlecektir. 

3 - Müsabakada kazananlardan ingilizce, 
yanca dillcrind!?n birini veya birkaçını bildiği 

almanca, fransızca. itli 
imtihanla anlaşılanlB 

tercihan alınacaktır. 
4 - Tayin edilecek kimyagere teadül kanununa göre alab 'Ieccğf Jtl 

aş verilecektir 
5 - Aranan ~rtları hai~ olan isteklilerin 20-6-938 günü akşamı 

kadar belgeleri ile beraber Istanbul gümrükleri başmudürluğune b8 

vurmaları. (3223) 

Antalya Orman Başmühendisliğinden: 
1 - Antalyanın Alanya kazasının Sögüt ormanındatı bir sene muddetl 

satılığa çıkarılan 4:.?24 metre mikap çam eşçarı 15 gün müddetle ve 1'8 

palı zarf usulilc arttırma~ a çıkarılmıştır. 
2 - Arttırma 4-6-1933 tarıhine müsadif Cumartesi günü saat 11 de p.r. 

talya Orman İdaresinde yapııacnktıı 
3 - Beher gayrı ınamfıl metre mikap muhammen bedeli 490 kuruşwr 
4 - l\1uvnkk:ıt teminat 15ı;2 lin 32 kuruştur. 
5 - Satış orman kanununun muvakkat 6 ıncı maddesine göre memleke 

ihtiyacı ıçin yapılacaktır. 

6 - Sartname ve mukavc·1cnameyi görmek isteyenlerin Antalya Ot 
man Başmühendıs Muavinli~.ne ve Ankara Orman Umum Müdürlüğtiıl 
müracaat etmelerı ilan olunur. (3093) 

Bu sene vilayetimize Doğudan da 
36 hane muhacir gelmiş, bunlar Ay
dın merkeziyle Nazilli ve Sökeye 
yerleştirilmişlerdir. Bunlara da yi
yecek, yakacak, tarla, ev, bahçe ve 
çift hayvanı verilmiş, kendileri ta
mamen müstahsil haline getlrilmlş

ıtir. 

Hükiımet, Sıvasın Şarkışla kaza
sına gönderilen 19 hane tütüncü mu
haciri de Aydına göndermiye karar 
vermiştir. Bunlar, bugün yarın gele
ceklerdir. 
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[ Askerlik işleri 

Emekli ve Yedek Subayların 
Senelik Toplantısı 

Her Eve Liizım Olan 
YEN/ 

YENi NEŞRIY AT : 

ÇOCUK GAZETESi 
llk defa Türkiyede Türk çocukla

rının haklarını korumak ve varlığını 
tanıtmak üzere bir (ÇOCUK GAZE
TESI) çıkmağa başlamıştır. 

Çocuk gazetesinin birinci basılışı 

bitmiş ikinci tabı yapılmıştır. 

ARKITEKT 
Bu aylık Dcrgınin 86 ıncı sayısı zengin 

mOndcrccat ile çıkmı tır. 
İçinde: Mimar CelOl ve Reşadın polls, 

jandarma mektebi, İzmir paraşüt kul~, 
K dıkoy Halkevi müsabaka ı projelerile 
mühendis V. gn rin cadde in ı, mimar 
Zeki S y/'ırın mimar yazılarlle başka mcm 
l ketle de mim n .!aııliyeUerlne alt ynzı
lar ' rdır. 

KAN HASTALIKI..ARI - 270 kuru, 
D ktor Arır l met Çetlngil. Tıp fııkultesı
n n cnç ve kıymetli doçenti Arif İsmet 
bu e c ıle tıp kütuphancmlzde bu bran uı 
kı bo lu u en modem ve en teknik blr 

kilde doldurmıya muvaffak olmuııtıır. 
Bu er Tıp lemınde bulunan escrlerın en 
kıym l le ındendlr. Muteh3 ıs ve prati-

cn d kto l ra en kıymetli bir rehber 'u-
7. fe n görebilecek olan bu eşsiz eseri bu 
tun Turk Tıp Alemine iftiharla tav iye e
d rkm güzide doktorumuzu tebrik etme
yi de b r borç blllrlz. 

Fatih KaymakamlıDından: 
1 - Falih As. Ş. de kayıtlı emekli ve 

yedek sübayların 938 mutat senelik yokla 
maları 1-6-938 de bafjlıyacak ve 30-6-938 
de hitam bulacaktır. 

6 

7 

SOLDAN SAGA: 

1 - Sadanın aksi 
2 - Mahzursuz - Bir erkek ndı 
3 - Fransızca merkep - Nota 

10 

4 - Çok IUzumlu bir ev e yası - GOzel 
le tirmek, yenile tirmck. 

5 - Yuz gu;ıellı •inin muhim bir kısmı 
6 - Dcnlı.ın glrınU yaptı ı bir yer - U-

züm nğ cı 
7 - Kaba, terbiyesiz - Calıskan 
8 - Bir erkek dı - Para klamın yer 
9 - Arapça hayır mAnasınadır - Köle 

mfına ına gelen bır k elimenin ter
si - All h 

10 - Bir Rum adı - Babanın yarısı 
YUKARIOAN AŞAGIYA: 

1 - Tokun aksi - Mastar Uıhikası -
Renklı, benekli 

2 - En koyu - Erkek cocuk 

2 - 1076 sayılı yedek süboylar kanunu 
nun 10 mnddcslnc tevfikan yoklamanın ya 
blzznt veya mektupla yaptırılması mecbu 
rt olup yaptırmıyanlnr (50) Ura para ceza
sına mahköm edıleceklerdlr. 

3 - Yoklamada aşağıda yazılı hususla
nn ııubeye blldlrllmcsl mecburi olup bu 
malümııt not edilerek blldlrllecektir. 

A) Açık ve ia!sllftUı ,künye ve dolum ta-
rihi. 

B) Sicil ve kayıt No. sı 

C) Son riltbeye nasıp tarihi 
D) Terhis veya tekaüt tarihi 

H) En son ayrıldığı kıt'a 

E) Hali hazır ndrcsi 

M) Şube yedek sübııy defterindeki ka
yıt numarası 

F) Memuriyet ve meşguliyeti 
G) Lisan bilenlerin tercume ve tekel -

lüm dereceleri 
T) Tabiplerin ibUsasları. 

3 - Bir nota - Karanın arapçuı 
4 - Eser - Sebep 
5 - Aliın. 
6 - Musanın değneği - Poke!J'de en bn

yuk kftiıt - Rusça evet mAnasına
dır. 

7 - Fikir sormak 
8 - Tok değil - Çalı$kan mAnasına ge

len türkçe bir kelime 
9 - Gelir - Şeyler 

10 - Hem ayıltır, hem bayıltır - Bir ne 
vi nakil vasıtası. 

Çocuk Ansiklopedisi 
M üess~semiz tarafından neş-

redılcn Yeni Çocuk Ansik
lopedisi her çocuğun mutlaka sa
hip olması lazım gelen bir eserdir. 
Çünkü çocuk bu eserde ders esna
sında ve ders dışında aradığı bü
tün malumatı bulabilir. 

ÇOCUK ANSİKLOPEDİSİ bü
tün dünya lisanlarına tercüme e
dilmiştir. Bu beynelmilel eseri, 
Türk çocuklarının ihityaçlarını ve 
mektep programlarını gözönünde 
bulundurarak lisanımıza çeviren
ler, Profesör Salih Murat, Faik 
Sabri ve M. Zekeriyadır. 

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

TAN Neşriyat E-vi 
lstanbul 

mektep talebesine aynca tenzııaı 

yapılır. 

Bu eser yalnız çocuklar için de
ğil, bütün ilkmektep oğretmenıetl 
için en kuvvetU yardımcıdır. Çün· 
kü bütün dersler bu eserde re
simlerle ve geniş maiıimat ile zen· 
gin leştirilmiştir. 

Eser hakkında bir fikir edinmelC 
istiyorsanız aşagıdakı kuponu dol· 
durup bize gönderınız Sız~ be
dava bir broüşr gondeririz. Bu bro
şür size Ansiklopedinın kıymetını 
anlatacaktır. 

ISTANBULOA TAN MATBAASıN~ 

Yeni Cocuk Anslklopcdlsı brosQrün· 
den blr tane göndermenizi ve mu· 
allimlere alt ıon fiyatınızı bildirme· 
ni~ rica ederim. 

isim: • • • ; . . . . . 
- . . . . . .. . . . . . 

. . 
• • 



KODAK 
"BRAUNI .. 

iLE 

Popular Portre 
"Brauni,, 620 

"BRAUNI.. makineler 
"KODAK .. mamulatıdı r. 

Resim çe~e 
Zevki 

Gönderme 
Zevki 

Saklamanın 

Zevki 

KODAK VERIKROM fi limlerini de 

Kodak ıa+.cllarından arayınız veya ıu adrese müracaat ecllnlı. KODAK (Ectpt) A. ş. l ıtanbul 

AVCILARA MOJDE: 
.. 

BARUT FiA TLARI UCUZLADI 
1 Haziran 1938 tarihinden itibaren tatbik edllmelC iıere kara ve av ba
rutu ıatıı fiatlarında aıağıda yamb hnzllcit yapllm ııtır. 

Kara av barutları inhisarlar bayllerl tantfanda n memlekeffn her tara· 
flndci aıağıdaki flatlarda satdacakhr. 

Birinci • 
nevı av harutu 500 aramlık kutu içinde 

,, ,, ,, ,, 250 ,, ,, ,, 
ikinci 

" 
,, ,, 500 

" 
,, 

" ,, ,, 
" 

,, 250 ,, ,, ,, 
,, ,, 100 

BASUR MEMELERiNi 

REKTA PATI iLE 
TEDAVi EDiNiZ 

iç ve dıt buur memelerinde, basur m.....ı-inin •tirit 
ıltihaplannda, cerahatlenmit fistüllerde, kanayan bum me
melerinin tedavisinde daima muvaffakıyetle tifayı temin eder. 

Şark ispençiyari Lciboratuvarı, lıtanbul 1 

Denizbank Akay lıletmesi Müdürlüğünden: 

ISTANBUL - YALOVA 
Arasında Araba Vapuru Seferleri 

11 Haziran 938 tarihinden Ağustos 938 nihayetine kadar yalnız 
cumartesi ve pazartesi günleri 

Cumartesi günleri Pazartesi günleri 
S. D S. D. 

~sküdardan K. 12 00 6 30 

Kabataştan K. 12 30 7 00 

Yalova V. 15 30 10 00 

Yalovadan K. 16 00 11 00 
Kabataştan K. 19 30 14 30 
Uakudara V. 20 00 15 00 

Bu seferlerde Büyükadaya nakledilecek araba ve hayvan bulunursa o 
sün vapur gidiş ve gelişte Büyükadaya da uğrıyacaktır. (3235) 

Adanada Su lılerl 6 ncı Şube Miihendisliğlnden : 
1 - Ekslltmiye konulan iş: Adanada elektrik fabrikası civanndaki ar 

• üzerinde yapılacak işletme binası ile teferruatından bulunan garaj 
ve depo kapalı zı:.rf usulile ekslltmiye konulmuştur. 

2 - 1ıbu ü~ binanın keşif bedeli mecmuu 29246 lira 28 kuruştur. 
3 - Eksiltme 938 senesi haziranının 17 inci cuma günü saat 15 te 

Adana ıu işleri 6 ıncı filbe mühendisliği binasında toplanacak ihale ko
misyonu tarafmdan yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 2200 lira muvakkat teminat vermek 
ve ticaret odasında kayıtlı olduğuna dair vesika ibraz etmek ve 20000 li
ralık bina lnpatı yaptığını natık Nafıa Vekaleti yapı işleri müteahhitlik 
vesikasını gostermek meşruttur. 

5 - İstekliler bu işe ait ekesiltme şartnamesi, mukavele projesi, na
fıa işleri genel artnamesi hususi ve fenni şartnameleri kefil cetveli ve 
projeleri 150 kuruş bedel mukabilinde su işleri 6 ncı şube mühendisliğin
den alabilırler 

6 - Teklif mektuplan yukardaki 3 üncü maddede yazılı saatten bir 
188t evvelıne kadar ihale komisyonu riyasetine makbuz mukabilinde 
nrilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların 3 üncü maddede yazılı 
saate kadar gelmiş olması ve dış taraftan ayrıca kapatılmıı bulunması 
llzımdır. 

7 - İsteklilerin teklif mektuplanna yukarda gösterilen proje ve te
ferruatının pullu ve imzalı birer nüshasını eklemeleri ve tenzilat mik
tanmn yazı ve rakam ile ayn ayrı göstermeleri mecburi oldujwıdan bu 
geraiti haiz olmıyan teklü mektupları kabul edilmlyeceği ilan olunur. 

(3221) 

Eaki fiat Yeni fiat 
115 kurut 
60 ,, 
95 ,, 
50 ,, 
22.50 

Sovyet CTBHNOEKSPORT) 
fabrjkalannın 

ZiRAAT MAKiNELERi 
Sağlamlık ve ucuzluk : tiba-
rile rakipıiz makinalardır. 

]!;kin biçmıye mahsus dolaplı ve 
tırmıklı orak makineleri, Biçer 
bağlar orak makineleri, aleva
törlü son sistem saman toplu 
buğday ve çeltik harman maki
neleri, biçer döğer harman ma
kineleri, çayır makineleri, bey
gir tarağı, bağ tulumbaları (pul 
varizatör), süt makineleri, Üni
versal ve büyük Traktörler ve 
Traktör pulluklanmızın bütün 
aksamı en kuvvetli çelikten ya
pılmıştır. Türkiye merkez depo
su: Galata. Tünel cad. Perçemli 
sokak No. 19 

lsmall Hakin Koıacıoğhı 
Şubesi: İzmır, Hali.mağa çar

şısı No. 20 
Orak Makinelerimizin 

Anadoluda a&bf yerleri: 
Eskişehirde: Mehmet dost ve Ni 
kola Satalbavoy-Akşehirde: Ke
mal Uruslu - Kadınhanda: Os
man Işık ve ortaklan - Konya
da: Kasım Kaymak ve ortakları 
Çwnrada: Ahmet Kumruluoğlu 
AtfAna ve Mersin: t. Hakkı ve A. 

Nedim Kozacıoflu 

Bu bir fenni hakikattir ki: 

KREM PERTEV 
Cildi temizler, pürüzsüz ve 

gergin tutar. 

Buruşuklukları giderir, tabil 
güzelliği muhafaza eder. 

Hıfzıssıhha noktaı nazarın

dan her hU8U8ta iyi tmal 
edtımtı ÇOCUK A.RABA
l.ARI, en iıfl fenıit oe en 
ucuı fi11ado..,. yalnız, 

Bak• Maiualannda 
•atıl~4dır. 

HAYWE71iM 
FiZIJt 

Maliye Yekcileti ve Türkiye Cümhuriyet 

1 Merkez Bankasından : 
27-1-938 tarih ve 3322 numaralı kanun hükümleri ve Maliye Vekl

letile Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası arasında aktedilen mukave
lename hükümleri dahilinde ihraç edilecek olan ikramiyeli 1938 tahvfl. 
leriııln 133~: 1918 dahili istikraz tahvillerlle mübadelesine aşağıdaki 
esaslar dahılınde 1 haziran 1938 tarihinden itibaren başlanacaktır. 

1 - Mübdele 1334 - 1918 dahili iltikrazına alt ull senetler üzerinden 
yapılacaktır. "Bu istikraza ait muvakkat makbuz senetleri yeni tahvil· 
terle mübadele edilmiyecektir.,. 

2 - Değiştirme, 1334 - 1918 dahili istikraz asıl tahvlllerinda 
1adet20 lira itibari kıymetinde 1 lik tahvile mukabil 1 adet. 
1 adet 100 lira itibari kıymetinde 5 lik tahvile mukabil 5 adet. 
1 adet 500 lira itibari kıymetinde 25 ilk tahvile mukabil 25 adet. 

Beheri 20 lira itibari kıymetinde ikramiyeli 1938 tahvillerini temsil 
eden muvakkat makbuzlann verilmesi suretile icra edilecektir. 

_Yen~ tahv~llerin mu~akk~t makbuzlan bilihara ayni numarayı muh
tevı asli tahvıllerle tebdıl edılecek ve bu mübadele keyfiyetinin ne za
man başlıyacağı aynca ilin edilecektir. 

! 3 - Mübadelenin başlangıç tarihi olan 1 haziran 1938 tarihinden 1 
i • Tenınıuz 1938 tarihine kadar mübadele Türkiye Cümhuriyet Merkez 

il 
Bankası şubelerile Türkiye İş ve Türkiye Cümhuriyet Ziraat Bankala
nnın şube ve ajanları tarafından icra edilecek 1 Temmuz 1938 tarihin
den sonra değiştirme işine yalnız Türkiye Cümhuriyetı Ziraat Bankala-
Ankara ta1-tnce c1flftlll olumıeitktrr. 

4 - Yeni tahvillerin ilk ikramiye keşldesi tarihi olan 1 Teşrinisani 
1938 tarihine ve müteakıp keşide tarihlerine kadar 1334 - 1918 dahill is
tikraz ~villerlni değiştirmiyenler icra edilen keşldeler dolayısile hiçbir 
hak lddıasında bulunmıyacaklardır. Bu tarihten sonra yapılacak mübade
lelerdea eMi ıalıviller .ikramiJe. amorti labet .....,,, yeni tahvlllede 
dellft1rileceklerdir. (3222) 

1l 

içmete başlıyalıberi, kansız· 
lık ne oldutunu bilmiyoruz. 
Demır, yumurta akı ve ar- 1 
senikten yapılmıf bu 'urup, 
ıştahımızı açtı ve hepimiz 
dinç ve &1hhattlyiz. 

Ars iırf ırrıtısa. 

biri 

OSMANLI BANKASI 
I L AN 

Osmanlı Bankalı hisse sahipleri, 
dahili nizamnamenin 29 uncu mad
desine göre, 21 Haziran 1938 salı gü
nü saat on Od buçukta, Londrada, E. 
C. 2 Old Broad Street. Winchester 
Home'da toplanacak yıllık umumi 
lçtimaa davet edilir. 

Mtlukere ruznamesi: 
- Umuml komitenin 1937 senesi

ne ait raporu. 

- 31 ilkklnun 1937 tarihinde rü-
yet edilen hesaplann tasdikL 

- Temettü htsseslnin tayini 
- Umumi komiteye aza intihabL 
Banka dahili nizamnamesinin 27 

inci maddesine göre, heyeti umumi
ye, en az 30 hisse senedi olan hisse 
sahiplerinden terekküp eder. Ancak 
yalnız yevmi ıçtima olan 21 Haziran 
938 den en az on gün evvel hissele. 
rini zirde gösterılen merkezlerle şıı
belere teslim eden hissedarlar bu ıç
timaa iştirak debileceklerdir: 

Parla'de, Meyerbeer sokağında 
(IX e) 7 numaralı Banka Merkezine 

Londra'da. Throgmortqn Street 
(E. C. 2.) de 26 numaralı Banka mer
kezine. 

!stanbulda, Banka idare Merkedne 
w Benlranm muhtelif tubeleırtne. 
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BEYOGLUNDA ( PASAJ KARLMAN ) 

Beyoğlunun en büyül< ve en asr1 mağazasıdır. Bütün mallar. fiatlerlle, sergi lialinde teıhlr. edilmlıtir. Fiatler. son derece ucuzdur. 

YAZLIK SON MODA MALLARIN UMUMi SERGiSi 

KOS«'ÜM TAYYÖRLER 
Safi yün kumaştan 
Viyana modelleri 

22 liradan itibaren 

Hakiki Ustcksten 

KORSELER 
Son derece dayanıklı 

350 Kr. 

Derider. 

KADIN ROP LAR! 
Klokeden, iyi cins 

yıkanabilir. 

325 kuruş 

Plc1i ve Sayfiye için 
Bayanlara maMua COLDFISCH, JANSEN, 

FORMA ve RIBANA marka 
MAYOLARININ zengin çetitleri 

Kısa plaj pantalonu (Şort) , Pijama - Bluzlar 
Ayakkaplar - Boneler - Şemıiyeler - Bumuz. 

Jar - Plaj oyuncaklan v. ı... v. •··· 

YAZLIK KUMAŞLAR , 

TOBRALKO, Metr. 65 Kr. 
ÇiÇEKLi BA TIST 

Çaınatı için, Metr. 

NOKTALI PLOMT1 

Son moda, Metr. 
LENET, Modem deaenler 
PİKE F ANTEZI 

KLOKE, muhtelif desenler, 
Metr. 50 Kr. 

50 Kr. 

160 Kr. 
45 Kr. 

100 Kr. 

DUBL JORJET, Yeni çetit 
Metr. 140 Kr • 

RO:\ı!EN BLUZLAR 
Şıklık veren bluzlar. Zengin işle 

meleri ile süslü Krep Romenden 

580 Kr. 
Birman ipeğinden 

690 .Kr. 
................................................ 

En son moda yazhk 

Rop ve Mantolarının 
Zengin ve müntehap çeşitleri 

.................................................... 
ERKEK LEVAZIMATI 

Kısa kollu 
İPEKLİ GÖMLEKLER (Polo) 

250 Kr. 
opU~·==~=:-c:--~~ 

SPOR GÖMLEKLER 

175 Kr. 
KREP PİJAMALAR 

300 Kr. 
POPLİN PİJAMALAR 

350 Kr. 
SPOR BLUZLAR Sucd taklidi 

690 Kr. 
Yekrenk krepten 

SPOR GÖMLEKLER 

185 Kr. 
Ekstra poplinden iki yakalı 

gömlekler 

250 Kr. 
Son derece sağlam 

BUKLE YÜN KAZAKLAR 

290 Kr. 
PANT ALON ASKILARI 

KOMBiNEZONLAR iPEKLi ŞiFON EŞARPLAR Gayet sağlam, her renkte ve fantezi 

En büyük yaz modası 80 Kr. Dayanıklı ipekli Jerseydcn 
tşlemeli motiflerle süslü 

290 Kr. 
150 muhtelif desende KEMERLER 

200 Kr. tan itibaren 
Kalın ve iyi cins deriden 

65 Kr. 

PLAJ PİJAMALARI 

Bayanlara 
BANYO KOSTÜMLERİ 

1938 modelleri. 
Safi yün, mükemmel biçim Güzel ve müntahap çeşitler 

850 kuruş 375 kuruştan itibaren 

SPOR BLUZLAR 
Jcrseyden, her renkte 

200 Kr. 

Erkeklere 

\ \ 
\ \ 

Tabii ipek 

ÇORAPLAR 
X X X marka, E:ı. dayanıklı 

çoraplar. Modern renklerde 
reklam fiati 

150 Kr. 

Kendinden yakalı 
EL ÇANTALARI 

Her renk ve formada zengin çeşitler 

KAPELIN FORMA 
ŞAPKALAR 

SPOR 
GÖMLEKLER 

İpek Jerseyden. Her renkte 
YAZLIK iÇ DONLARI SPOR GÖMLEKLER 

490 Kr. tan itibaren 

KARL 

Son yaz modası İyi cins krepten Çizgili poplindcn 

375 Kr. 250 Kr. 90 Kr. 175 Kr: 

A GEÇiDi 
Beyoğlunun İstiklal ve Tepebaşı gibi iki büyük ve mühim caddelerini biribirine 

rapteder. Herkes geçidden serbestçe geçer ve sergileri gezip dolaşabilir. Eşya al

mak mecburiyeti yokt ur. 


