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p;a .,,.reni Müşteri Bulmak San'atı 

Z Dr. Gasson diyor ki: 
"Her ~cir bu ~tap.~ 1:15'11lerle ~ bir za
man içınde müşterilenru artırabilir. Ben bu 

.=.-:=. kitabımda size bu sanati öğretiyorum.,, TAN 
HAZİRAN 

1 9 3 8 5 KURUŞ BAŞMUHARRiRi: AHMET - MatbaaSlnda Fiyatl 50 kuruş .. 

Cümhurreisliği için aatın alman yat, kaptan 
Sait ÖZege'nin kumandasında olarak dün aa
bah lıtanbula getirilmittir. 

Yat en-eli, Küçük Çekmece önünde demir
lemif Ye öğleden evvel Batvekil Celal Bayar 
tarafından gezilmittir. Öğleden aonra 13,30 da 
yat, ağır ağır limana ginnit ve Dolmabahçe 
Sarayı önünde demirlemittir. 

Kna bir müddet sonra Atatürk, beraberle-

rinde Batvekil Celal Bayar, tehrimizde bulu
nan bazı mebuılar ve vali de olduğu halde A-

. car motörü ile yata gelmitler ve kaptan tarafın
dan kartılanmıtlardır. Atatürk yatı gezmitler 
ve bir müddet içerisinde iıtirahat etmitlerdir. 
Öğrendiğimize göre yata Günetdil adı verile
cektir. 

Reıimler Atatürkün dünkü gezintilerini tes
bit ebnektedir. 

Af 
........ 

Kararının 
Hatayda Dün de 
Çarpışmalar Oldu 

ı,~ .. ------
Refik Halitten Telgraf 
Halebe Bir Telgraf Çektik. Refik Halitten Yurda Kavuımıya 

Ait Duygularını Sorduk. Bize Telgrafla Şunları Anlatıyor: .. . 

Dönüı sevincim lcatmerlidir. ,, 
Sevgili yurdumu ne halde bıraktım ? Nasıl bir 

harika ile lcarıılaıacağım. 
Dumanı yaslı tüten bir fabrika bacası tanırdım: 

Taıhandı. l.l~ı ıwluı ı 
' 

Jt.ltmet Emin YALMAN 

B ir inkılap idareainin, kuru
ıu, deninin tamam oldu

lunu ilin edebilmeıi, en büyük 
bir zafer haberidir. 

2 Türk ve 2 Arap öldü. Ankaraya 
Gelen Heyetin ''Tan,, a Anlattıkları 

Zeytinburnu •• 
Anlcarada tele bina 
lanlrolorda dilimiz 

sökmezdi. 
ötmez, Jirlcetlerff, sözümüz 

Trende Türk~emi Rumlaıtırmadan biletsiye me· 
ram anlatamazdım. 

Antakya, 1 (Huauıi) - Hatay tam bir anarti içindedir. Dün ve 
bugün bir takım çarpıtmalar olmut Türkler yapılan tecavüzlere 
kartı kendilerini müdafaaya mecbur kalmıtlardır. Dün öldürülen 
üç Türkten aonra bugün tekrar iki Türk daha öldürülmü9, karga
tahklar ııraunda iki de Arap ölmüttür. 1 

1 

Tünciyede Kemaliat rejimin 
aiyui suçlara kal'fJ umumi bir af 
ili.n etmek imk&nmı ve ihtiyacı
nı duya.bilmesi itte böyle bir ha
Lerdir; 

Bütün Antakyada resmen örfi ida
re ilan olunmuş ve seçim beş gün 
müddetle geri bırakılmıştır. 

:APkaraya gelen heyetin 
"TAN,, a anlattıklan 

Ankara, 1 (Telefonla) - Hatayda 

1 

E~i 'lür~lerinin dini ~eisi Şeyh Ab-1 
dulhamıt Hayyam, oglu Selim Sabit 
Tümkaya, Ali Selhun, Süleyman Hat 

Ba ~ta bir karara oarabü
~enin bir inkılap iclarai bakı. 
mutclan mcinan pclur: 

Bünyem normal ve sailamdır. Ye
tnl bir nesil yetişmi§ ve yeniyi tama
:mlle benimsemittir. Gençlik bu ema aeti tapnuya ve inkişaf ettirmiye ol
ıcmı bir hale gelmipir. Bunun için 
'.kendime lfiveniyorum. Hiçbir vehim 
ıw endite duymuyorum. Normal ka
ıaunlanm, siyui bünyeyi her fena 
Shtimale karıı korumıya kafidir. Fev
lkallde tedbire ihtiyaç kalmamıştır. 
Şahsi ihtiras ve menfaatten veya ya
l'bancı telkinlerden doğmuş, yıkıcı, 
menfi, kirli emellere sahip çıkan fert 
11er bulunsa bile, bunlar kendi ken
dilerini ele vermekten başka bir şey 
yapamazlar, Milli bünyede böyle 
mikroplara karp mukavemet vardır. 
Banlann hastalık doğurmasına mey
dan bırakmaz, hastalık istidatlarını 
11efretle içinden atar ... 

Bu sene Cümhuriyetin· on be-
finci yıldönümüdür. Fakat 

milletimizin mukadderatının iyiye 
doğru değişmesi, Atatürkün 19 sene 
evvel Samsuna ayak basmasile baş
lar. Cümhuriyet idaresinden evvelki 
üç sen~ik Büyük Millet Meclisi ida
resi ve bunun temelini hazırlamakla 
geçen, bir senelik zaman da buna ka-

(Arkası: Sayfa 10, sütun 5 de] 

KARiKATÜR 
(Karikatür) mecmuası bugün nefis 

renkli tablolarla sdslü 24 sahifelik 

tat ve arkadaşlarından mürekkep 
heyet, bugün buraya gelmiştir. He -

[Arknsı: Sayfa 10, sotun 4 de] 

Af Kanununun Şümulü 
Yeni Kanundan Hangi Suçları 
işleyenler istifade Edebilecek 

Ankara, 1 (Telefonla) -Af projesinin Adliye Encümeninde 
tetkiki bitmif, proje, bazı tadillerle kabul edilmittir. 

Bu tadiller esasa taallük etmemek· dilen haklarile alakadar bulunınak
te, sadece kanun meriyete geçtikten tadır. 

sonra affa mazhar olanların iade e- (Arkası: Sayfa ıo, sütun 2 de] 

Hava Yollarımız 
I çin 4 Yıllık Plan 

\ 
~-· ' --- \ 

' >' oi°YA~ı94tf;' l . . ... .. . .. 
~~ ...... ~ 
~---·· __.. . ı .. •• ~ .. ,.:;:ı •• _.1. ··=- ............. •• -;:.tf:' 

Yeni tesis edilecek hava hatlannı gösteren harita fevkalade yaz sayısı çıkardı. Bugün 
herhalde bir (Karikatür) mecmuası 
alınız. .... Ankara, : ı ı (Tan muhabirinden) - re dört senelik yeni bir faaliyet prng 

Hava yollan idaresi. tarafından A- ramı hazırlamıştır. Programın 1938 
tatürkün ve Başvekilin nutuklann- yılındaki kısmı şudur: 

cGn alıaan il~e direktiflere gö- (Arkası: Sayfa ıo, stıtun 8 da) 
F ~~ • . ~ 

-- ·~ 

Refik Halit Karakayıı 

,...~~''-"''~'" ~"' 
'~Vali Hakkında Lüzumu; 

~ Muhakeme Kararı ~ 
~ Kesbi Katiyet Etti ~ 
~ Ankara, 1 (Tan muhabirin- ~ 

den) - İstanbul vali ve beledi- ~ 
~ye reisi ~uhittin Üstündağ hak- ~ 
~ kında Devlet Şurası tarafından ~ 
t lüzumu muhakeme karan veril-i 
~ diği evvelce yazılmıştı. 

~ [Arkası: Sayfa 10, sütun 3 de] 

~""~~ 

Türk • ln9iliz 
iş Birliğinin 
Ehemmiyeti 

"Türkiyenin Orta Şarktaki 
V az:iyeti Ona Muaz:zam Bir 
Devlet Statü•ü V ermelttedir.,, 

Dün Mecliste TürlC • Yunan 
Dostluğu Etrafında 
Tezahürat Yaplldı 

Londrada çıkan Observer gazetesi 
İngilterenin Türkiyeye açtığı kredi
lerden bahseden bir yazısında şu mü
taleaları yürütmektedir: 

[Arkllsı: Sayfa 10, ırlitun t de) 

Tokatliyanda frenkçe sör.lemezsem garsona dile
diğimi kolayca yaptıramazdım. 

Plôjlarımızda yüzen yabanclfara kıyıdan korkarak 
bakar, Avrupadan dönerken hudutta ıapkamı pen
cereden atardım. 

' Memlekette toprağın kurusu bizim, yaıı elindi. 
Bıraktığım haldeki bu vatan yerine istiklal ve 

mucize ülkesine lcavuımalctan duyduğum heyecan 
i~inde §U yaıımda ağlar güler ilan bebeklerine 
döndüm. 

Mütemadiyen tekrarladığım söz: Yaıa 'Atatürk, 
beni gurbette de göğsümü lcabartaralc yaıatan 
Atatürk. 

Refik Halit KARAKA YIŞ 

Hayatı Ucuzlatmak 
için Yeni Hazırllklar 
lktısat YekCileti Elektrikten Kilovat 
Başına Ahnan 2 Kuruş lstihlCik 

Resmini Kaldırmak Tasavvurunda 
Hayatı ucuzlatmak için hükumeti· 

miz tarafından muhtelif maddeler et
rafında yapılan tetkikler ilerlemiştir. 
İktısat ve Ziraat Vekaletlerinin bu 
yoldaki hazırlıkları da yakında ta
mamlanacaktır. 

İktısat Vekaleti. sanayi şubelerin
de muharrik kuvvet diye kullanılan 
elektriğin maliyet fiyatı üzerine yap 
tığı tesirleri göz.:>nünde tutarak, dev
lete geçmiş ve geçecek olan elektrik 
müesseselerinin satacakları kuvvet 
üzerinden istihlak resmi alın -
mamasını tavsiyeye karar vermiştir. 
Vekalet, kilovat başına alınmakta o
lan iki kuruş istih18k resminin tama
men kaldırılması hakkında bir ka
nun projesi hazırlamıştır. Proje bu
günlerde Büyük Millet Meclisine ve
rilecektir. (Arkası: Sayfa ıo, sOtun 8 da] llth.at Vekili Şakir Kaebir 
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Damat Ferit, Esat Beye BELEDİYEDE: 
Bir Ay içinde 
120 Esnaf 
Ceza Gördü 

Tuzak Kuruyor 
Ali Osman ağa meselesinin neti

cesini bildirmek üzere Esat Beye 
gitmiştim. Beni görünce dedi ki: 

- Sizi çağırtmak için biraz evvel 
birini göndermiştim. Sizi buldu 
mu? 

-Hayır, bir eniriniz mi vardı?. 

- Size geçende A. adında bir ih 
tiyat topçu mülazımından bahset
miştim hani. 

- Evet.Fransız istihbaratına gir 
mek için izin istediğini söylemişti -
niz. 

- Ta kendisL.. Bu adam dün yi 
ne geldi. O sırada Y. Bey de 

burada idi. Bu şüpheli genci ona 

gösterdim. Takip ediniz, "Buradan 

çıktıktan sonra nerelere gidiyor ve 

kimlerle görüşüyor anlayınız,, de

dim. Dün Y. Bey ne yaptı bilmem. 

Bu sabah d!!ireye geldiğim zaman 

bu adam ile koridorda yine karşı
laştım ve sinirlendim. Onun için 
sizi görmek istedim. 

- Y. Beyi bir saat sonra görece
ğim. Edindiği malumatı anlarım. 
Fakat bu genç hakkında elimizde 
kiıfi derecede malümat var. İsmi 
yalnız A. değil A. Ş. dir. Erbilli i
miş. Sirkecide bir yahudi ailesi y:ı 
nında oturuyor. D. Efendi bu genci 
geçenlerde dört gün takip etti. Ku
vayi inzibatiyecilerden Süleymani
yeli kürt H., doktor Şükrü Mehmet 
ile görüşüyor. Kurt Taali Cemiye-
tine girip çıkıyor. Cezayirli Meh -
met Beyin yanında çalışanlardan 
Nablisli Omer ibnilfakih ile dü-
şüp kalkıyor. Bir işi olmadığı halde 
göze çarpacak bir bolluk içinde ya
şıyor. Vaktinin çoğunu Sirkecide 
askeri İzmir kıraathanesinde geçi
riyd!'. Terhis edildiği haldE:: ara s1-
ra askcrl clbis tile ~yor. Bir -

.. ,.,kaç günde Av. rrntY takip etti. Onun 
da ~ôınaıgi m!'1umat bunlara ya
kın... Fazla arkadaşımız olmadığı 
için bu adam ile doğrusu daha faz 
la ve devamlı meşgul olamadık. 

H afız Ömer Beyin verdiği ha 
herler daima doğru çıkar

dı. 1. B. ten bir hafta evvel Esat 
Bey de bir münasebet ile bahset
mişti. Has hazine müdürü R. in ve 
hele Damat Feridin Esat Beyi sev 
mediklerini ve düşürmiye uğraş
tıklannı da işitiyordum. Sarayda 
yapılan toplantı hakkında mallı -
mat almak üzere Zekai Beyi he -
men Fehime Sultana gönderdim 
Fchime Sultan sarayda bize ha -
ber yetiştirmeyi iş edinen ve ca
s:.ısluğu amatör zevki ile yapan bir 
kadındı. Meseleyi ayrıca Esat Be
ye de bildirdim. İki gün sonra Fehi 
me Sultandan aldığım tafsilatlı ha 
ber şu idi: 

"H. namında bir rezil has hazine 
müdürü R. in eli ile Damat Feride 

bir jurnal veriyor. Bu jurnale Esat 

Beyden alındığı söylenilen iki zarf 

iliştirilmiştir. Bu zarflardan birin

den Esat Beyin Ankarada Hü. Be

ye yazdığı bir mektup çıkmıştır. 

Bu mektupta Esat Bey. f. B. adın 
da bir ihtiyat zabitini Hü Beye ta
nıtmakta ve mümkün olduğu tak 
dirde istihbar teşkilatında kullanıl 
masını rica etmektedir. Diğer znrf 
ta da 1. B. in Anadoluya gittiği za
man göstereceği vesika çıkmıştır. 

Bu zarfın üzerinde İneboluda tüc

cardan Nidai Beye adresi y,azılı -

dır. Damat Ferit bu vesikaları Vah 

dettine gösteriyor. O akşam saray 

da bir toplantı yapılıyor. Bu toplan 

Son bir ay içinde Eminönü kayma
kamlığı mıntakasında muhtelü 120 
esnaf cezalandırılmıştır. Aynca Ge
dikpaşada m~ında etini etiketsiz ola
rak karaman- diye satan bir kasap, üç 
gün kapatılmak. Yolgeçen hanı ya
nında izinsiz inşaat yapan bir mal 
sahibi 20 lira para ce7.asına çarptırıl
mıştır. 

Bundan başka Balıkpazannda hel
vacı Ali ve fırıncı Lamboya beşer 

gün, Kumkapıda fırıncı Kirkora, U
zunçarşıda fırıncı Petroya, Kapalı

çarşıda ahçı Azariğe, Asmaaltında 

Lazhanda kadayıfçı Lütfiye, Küçük
pazarda lokantacı Pandeliye üçer 
gün ve Sirkecide bir sinemaya bir 
hafta sed kararı verilmiştir. 
Yakında infaz edilecek olan bu ka

rarlar, bu dükkan, fırın ve sinema
larda temizliğe riayet edilmediği için 
verilmiştir. 

Plôna Uymıyan Bahçeler 
Belediye şubeleri tarafından planı

na uygun olmıyarak muhtelif yerler
de küçük veya büyük bahçeler yapıl
dığı ve bunların muhafazası için tah
sisatı da bulunmadığı görülmüştür. 

Bu vaziyet karşısında bahçeler kısa 
bir zamanda bozulmaktadır. 

Belediye, plansız olarak bu kabil 
işlerin, şubeler tarafından yapılma

sını yasak etmiştir. 

Tek Tip El Arabası 
Tek tip el arabası kullanılması hak 

kındaki talimatname dün sabah me-
tıya Vahdettinin kanlanndan Seni riyet mevkiine konulmuştur. Bu mü
ye Hanımın teklüi ve Vahdettinin nasebetle belediye memurları, dün 
muvafakati ile kapiten Benet te d:ı sabah erkenden, akşam geç vakte ka
vet ediliyor Jurnali veren H. da dar şehrin muhtelif yerlerini tarama 
oradadır. Hep birlikte salonlardan suretile teftiş etmişler, talimatname
birine çekiliyorlar, Dap:ıpt Ferit~- ye aykın hareket edenleri para ce
zun bfr mu'k aCıeme 1u,·~t e 'Ha lı- zasına çarptırmışlardır. 
yor. MüttefMt:n ve--'Dlı - w 
gilizlerin pek gözü kapalı hareket Tiyatro, gazino ve emsali yerlerde 
ettiklerinden ş'ikaye! eCiıyor. Bu hal çalgı çalanlann Çalgıcı Esnafı cemi
den Vahdettinin pek müteessir ve yetine yazılmaları lazım gelirken bu
müteessif bulunduğunu söylüyor. na riayet etmedikleri görülmüştür. 
Elde ettikleri vesikaları ortaya çı- Bu hususta dün kendilerine yeniden 
karıyor. Muhteviyatlarını anlatı - tebligat yapılmıştır. 

• Belediyeler tarafından tehlikeli ol-

yor. 11 

(Devamı var) 

- Haklısın. Size münasip birkaç 

arkadaş bulamadık. Geçende bizim 
ressam Hoca Ali Rıza Beyin bir 

mektubu ilet. B. adında gözü açık 
bir genç gelmişti. İstanbulda çalış

masını teklif ettim, istemedi. O da 

Anadoluya gitti galiba. Böyle bir 
kaç arkadaş bulsaydık çok iyi olur 

du. Ne ise, bir fırsat bulunca bu 
adam ile biraz meşgul olunuz el • 

masım. Neden ise bu adamı gör -
dükçc pireleniyor ve sinirleniyo -
rum. 

1 ÜNİVERSİTEDE : 
duğu için yıktırılan bina enkazları
nın yıkılma işi tamamlandıktan son
ra olduğu gibi sahiplerine verilmesi 
kararlaştırılmıştır. 

E sat Bey ile bu görüşmemiz-
den bir hafta sonra, Topka 

pı sarayında, mübarek emanetler 
dairesinde memur hafız Ömer Bey 
beni buldu. Yaradılışı meraklı ve 
telaşlı olan bu arkadaş kederli bir 
yüzle: 

- Hazret, dedi. Esat Beyimiz 

yine kem gözlere uğradı. 

- Hayrola hocam. Bir şey mi 
var?. 

- Neticesi hayırdır inşallah. Din 

le beni: R. in adamlarından bir H. 

var. Bunun İ. B. adında ihtiyat za 

biti bir kayni var. Bu rezil bir yer 

den aldığı tavsiye mektubu ile F..

sat Beyi Anadoluya gideceğim di
ye aldatmış. Ankarada bir zata ken 
disini iyi tanıtmak için elinden bir 
mektup almış .. Bu H. dediğim al
çak ta getirmiş bu mektubu bizim 
müdür R. e göstermiş. Nihayet bu 
mektup, H. nin yazdığı bir jurnal 
ile ve R. in eli ile Damat Feride 
kadar gitmiş o da Vahdettine ver
miş. Başlanna yıkılası sarayda ev
velki akşam bu iş için bir toplanti 
yapmışlar. Bizim arkadaşlann, ya 
kında saray nazırı olacak diye eğ 
lendikleri İngiliz yüzbaşısı Benet 
te bu toplantıda bulunmuş. Esat Be 
yi bir iyi çekiştirmişler. Merkez 
Kumandanlığına K. M. i geçirecek 
lertnif ... Bunu gayet iyi bir yerden 
bğrendim. Haberin olsun, haydi 
Hakka emanet ol. 

Dedi ve gittL 

Eleme imtihanları 

Dün Neticelendi 
Üniversitede eleme imtihanlan bi

tirilmiştir. Fen fakültesinin umumi 

imtihanları da dün neticelenmiştir. 

E<:zacı mektebinin 37 kişiden ibaret 

olan son sınıf talebesi imtihanlarda 

muvaffak olmuşlnr, nazari imtihanla

ra girmek hakkını kazanmışlardır. 

Hukuk ve iktısat fakültelerinin e
leme imtihanlannın kağıtları tetkik 
edilmektedir. Haziranın onundan son 
ra neticeler talebeye bildirilecek ve 
bu imtihanları kazananlar, diğer şifa
hi imtihanlara gırebileceklerdir. 

Kızılay Haftası 

• Pliıka resminin benzin şişeleri

ne yapılacak zamla tahsil edilmesi i
şine haziranda başlanacağı hakkın
daki haberler doğru değildir. Bu işe 
ait layiha henüz Meclistedir. 

Toptan Süt Satııları 
Yaz münasebetile mandra ve sütha 

nelerden toptan siit alanların yaptık
ları mukavelelere göre sütlerde, ge
çen seneye nazaran kilo başına 1 - 2 
kuruş ucuzluk vıırdır. Mandalardan 
verilen sütlerin kilosu koyun sütü 
yerinde teslim 11, şehirde teslim 15 
kuruştur. İnek sütleri de kilosu 9 - 11 
kuruş arasındadır. 

için Hazırhklar 

Kızılay haftası için hazırlıklara başlanmıştır. Hafta, hu sene şehri

mizde geçen senelerden daha parlak bir şekilde kutlanacak, propaganda 
faaliyetine bilhassa ehemmiyet verilecektir. Kızılayın kaza şubeleri, haf
ta içinde yapacaklan çalışmalan gösterir birer program hazırlamışlar

dır. Ayrıca şehrin işlek yerlerine Kızılaya yardımı teşvik edici levhalar 
asılmıştır. Hafta içinde her tarafta müsamelere verilecek, gezintiler ter
tip edilecektir. 

POLiSTE: 

80 kadar sabıkası olan Yaşar 

Azılı Bir Hırs z 
Daha Tutuldu 
Emniyet ikinci şube memurları, 

Samatya, Aksany ve Fatih semtlerin 
de bir çok hırsızlıkların faili olan 
Reşat isminde azılı bir hırsızı yaka-
lıyarak adliyeye teslim etmişlerdir. 
Reşadın 80 kadar sabıkası vardır ve 
bütün hırsızlıklarını yalnız pencere
den girmek suretile yapmıştır. 

Son bir hafta içinde 15 muhtelif 
yerden bir çok eşya çalmış, fakat so
nunda ele geçmiştir. Reşat, yine hır
sızlıktan mahkum olarak ceza evin
de bulunurken, hastalığı dolayısile 

bir müddet önce tahliye edilmişti. 

Küçük Bir Çocuk .. 
c__ı ......... n • ._ ............... ı~ .. #119.L, ftl..I:: 

Dün, Ortaköyde feci bir kaza ol
muş, küçük bir yavru salıncakta oy
narken, boğazına takılan iple boğul
muştur. Hadisenin tafsilatı şudur: 

Ortaköyde, Çarşı sokağında 20 nu
mnralı evde oturan Fani isminde bir 
Musevi kadını diin öğle üzeri bir bu
çuk yaşındaki oğlu Yasefi uyutmak 
için salıncağa yatırmış ve çocuk uyu 
duktan sonra öteberi almak için so
kağa çıkmıştır. Kiiçilk Yasef, annesi 
gelmeden uyanmış ve salıncakta doğ
rularak kendi kendine oynamıya baş
lamı~iır. Bir aralık salıncağın altın
dan sarkan ipi tutmak istemiş, tuta
mayınca daha fazla aşağı sarkmış ve 
yere yuvarlanmıştır. Fakat, salınca
ğa yatırılırken düşmemesi için bir ip
le belinden bağlanmış olduğundan be 
linden asılı bir vaziyette kalmıştır. 
Yasef, bu vaziy~tten kurtulmak için 
uğraşırken ip boynuna takılmış ve fe
ci bir surette boğulmuştur. Biraz son
ra evine dönen Fani, oğlunu bu va
ziyette görünce feryada başlamış ve 
hadise polise aksetmiştir. .Müddeiu
mumi muavini hadiseye el koymuş, 
tabibiadil Salih Haşim de cesedi mu
ayene etmiştir. 

Tahkikata devam edilmektedir. 

Beı Paket Eroin Çıktl 
Osman isminde bir sabıkalı, Topa

nede şüpheli bir vaziyette dolaşırken, 
memurlar tarafından yakalanarak ü
zer aranmış ve bir kutu içinde beş pa 
ket eroin bulunmuştur. Eroinler mü
sadere edilmiş, Osman mahkemeye 
verilmiştir. 

Bir Kadın Sigara ile Yandı 
Beyoğlunda Polonya sokağında 34 

numaralı evde oturan Senker adında 

DENiZ ve LiMAN : 

Haliçteki 
Havuzlar 
Tamir Ediliyor 
Denizbank, Haliçteki tamir ha-

vuz ve fabrikalarına esaslı bir tamir 
koymak için te:kiklere başlamıştır. 

Havuzlar uzun müddetten beri esas
lı bir tamir görmediği için valflar:
nı n değiştirilmesi ve su kapaklarının 
da yenilenmesi :cap etmektedir. 

Bunun için, evvela, havuzlardan 
biri tamire alınal.!ak, sonra sıra ile di-

.... 
ı··············································· 

i Ankaradan 
~ Telefon ve Telgrafla ......... •······· 
Damga Kanununda 

Değişiklikler 
Ankara, 1 (TAN Muhabiri 

den) - Damga resmi kanun 

nun birçok maddelerini değitti 
ren 28 madde'ik yeni kanun 18 
yihasının, maliye encümeni tara 

fından müzakeresi bitirilmif "' 

Mecliı ruznameıine almmıttır. 
Öğrendiğimize göre. kanunun hı> 

yeti umumiyesi, imdiye kad:ı 
damga kanunu tatbikatında oln 11 

huı karışıklıklan ortadan kaldır· 

makta \•e daha 7.iyade halkın meJl 
faatlerini koruyacak yeni hükümh' 
koymaktadır. 

ğerleri de tamirden geçirilecektir. Bu arada bilhassa havır ccmiycl· 
Şirketi Hayriyenin !erinin pula tabi hulunmakta olıın 

Vapurları davetiyeleri de bu kanundan istifn· 
de r.tmektedir. 

Şirketi Hayriyenin kendi tezgah-
larında yaptığı ikı yeni geminin in- Bu gibi müesseselerin senede 
şaatı bitirilmiş ve teferruatının ta- iki defa verecekleri halo ve su· 
mamlanmasına geçilmiştir. Her iki vareler ve bayram günlerinde ya 
vapur, haziran sonlarında seferlere pacakları bilet tevziatı puldan 

başlıyacaklardır. muaf tutulma~adır. Ayni za~ 
Şirketi Hayriyenin yaz tarifesi de 

haziranın 20 sinde tatbike konacak- manda 100 kuruttan a,ağı olan 
tır. telgraf makbuzlarına da damga 

ilk Gö~men Kafilesi Geldi pulu yapı•tırılmıyacaktır. 
Rumanyadan ılk göçmen kafilesi Diğer taraftan kanunda rniikellt•f· 

1900 kişilik bir grup halinde Nazım ler lehine bu ve huna miirnasil da· 
vapurile getirilmiştir. . ha birçok değişiklikler yarııldıi;n· 

Göçmenler Kavak tahaffuzhanesin dan. hu kanuna kar.sı hileli harekı:-t 

dedirler ve bu akşam Çanakkaleye edenler i<~in de çok şiddetli hlikiiın· 
gönderileceklerdir. ler konulmu tur. 

Göçmenler Çanakkalenin Eceabat, 
iskelesine çıkarılacaklardır. 

a 
Sosyete şilebin Bakır ve Krom 

isimli gemileri kömür yükile Zongul
daktan gelmişler ve kömür boşaltmı
ya başlamışlardır. Gemiler, müteakıp 
seferlerini Marsilyaya yapacaklar
dır. 

MOTEFERRIK : 

Haziran 

Yerilmesine 

A yilklarının 

BaşlaJtdı 
., . 

tün rE.ısmi daire ve mali ~üesseseler
de defterdarlık tarafından gönderi
len birer heyet huzurunda kasa mev
cutları sayılmış, yeni yıla devir ve 
teslim muamelesi yapılmıştır. 

İskan müdürlüğünden başka hiçbir 
dairenin kadrosu gelmemiştir. Fakat 
hükumet, kadrolar gönderilinciye ka 
dar memurların parasız kalmalarına 
meydan vermemek için haziran aylık 
ve ücretlerinin mayıs aylıklarına gö
re herkese verilmesini bildirmiştir. 

Ankaradan gelen bu emir üzerine 
derhal bordrolar hazırlanmış ve me
murların dün öğleden sonra haziran 
aylıkları verilmiştir. 

Emlak ve Eytam Bankası da dün, 
üç aylıkları iskonto etmiye başlamış 
tır. Üç aylıklarını mal sandıkların
dan alanlara çarşamba günü tediyat 
yapılacktır. 

Mali yıla girilmesi münasebetile, 
daimi enciimen evvelki gece geç vak
te kadar çalışmış ve bütçe ile alaka
sı bulunduğu için derhal bir karara 
bağlanması lazım gelen evrakı elden 
çıkarmıştır. Bunların sayısı 200 
dür. 

Okçumusa Camiinin 
Tamiri 

Bankalar caddesinden Şişhaneye 

çıkan tramvay yolu üzerindeki Okçu 
Musa camiinin tamiratı bitirilmiştir. 

Evlenme Yaşı 

indiriliyor 
Ankara, I (Tan muhabirinden) -

Türk kanunu medenisinin 88 ind 
maddesini aşağıdaki sekilde ileği~ti· 
ren bir kanun liıyihnsı meclise ve· 
rilmi .. tir. 

0

Bu kanuna ı!Öre: 
Erkr-k 17. kadın 15 yn.,ını ikmal 

etmcıfikre ('\'lencme7.. Yalnız fevkn· 
lade hallerde ve pek miihim h1r sc· 
hehe mebni hakim. 15 yn ın1 ikmnl 
ctmis olAn hir erkcı!in \'e)'a 11. nii lli· 
ti'l'miı? olan hi,. kadının evlenmesine 

Karardan önre ana - h~ba vcva 
. l ı... • • ~ .~ vasinin dm enmesı sn,.fhr. nıı ıı.ann· 

nun eshahı rnudhe layihasında şöy· 
le denilmektedir: 

"Tiirk kanunu mf'denisinin 88 •n· 
d maddec::i crkeP.in 18 ve kadının 17 
va .. ını ikmal ettikten sonra evlen· 
rnrlPrİ esasını kabul etmio;tir. Bu 
miid~ı-tten mnkcnf, ka,.ı ve koca o· 
lacakların evlilik vazife ve mcs'u· 
livetl,.rini yiiklenrhilmı>lf'rini temin· 
tfir. Ru va'I m~ııelPc::i. iklim ve mcm· . . 
1,..k('tin irtimai hiinvesine ı:örc de· 
~şir. Birf'ok mrm lekPtlcrdc evlen• 
me yası hnska başkadır. 

1svicre kanununun 96 ıncı rnad· 

desinden iktibas edilmiş olan Tilrk 

mt-dent kanununun 88 inci maddesi 
evlenme yasını eerek erkPk ve J?C• 

rek kadın irin daha aşağı olarak tes· 
bit ve kabul etrni tir. 

Fakat bu farkın iklim ve muhiti

mizin icanlarına uvgun diişrnedlğini 

11 senelik tntbiknt göstermiştir. 

l\lahkemelcrde açılan yaş tashihi 

da,·alarının bii~·ük bir yekuna var· 

rnası huna açık bir delildir. 937 d~ 

yaıı tashihi icin mahkemelere 61806 

müracaat vaki olmuştur. 

'Ankara haberlerimizin de 
vamı 1 O uncu sayfadadır ı 

Cami, Beyoğlundaki Ağacamii kadar 

1 
' 

güzel bir şekle sokulmuştur. Dahili TAKViM ve HA v A 
bazı eksiklikleri de tamamlanmak ü-

zeredir. '---------·-----
2 Haziran 1938 
PERŞEMBE 

6 ıncı oy Giln: 30 Hızır: 28 

birinin yanında misafir olarak bulu
nan Taker, elinde sigara olduğu hal
de yatağa uzanmış, hemen uykuya 
daldığı için sigara yatağın üstüne düş 
müştür. Yorgan tutuşarak yanmıya 

başlamış, fakat Taker, bacaklarından 
tutuştuğu halde uyanmamıştır. Kom
şular kokudan işı farketmfşler, kadı
nı güçlükle kaldırmışlar ve bir ta
raftan da itfaiyeye haber vermişler
dir. Yangın hemen söndürülmüş ve 
muhtelü yerlerinden yanan Taker de 
hastaneye kaldırılarak tedavi altına 
alınmıştır. 

ğında 23 numaralı evde oturan ve 8 
aylık humile olan Roza isminde bir 
kadın taraçada cama ır asarken de
mir pnrmaklıklıır kazaen karnına 

saplanmıştır. Ağu surette yaralanan 
kadın, Beyoğlu belediye hastanesine 
kaldırılnrak tedavi altına alınmıştır. 

Aijaçtan Düıtü 
Ortakoyde Zeynep sokağında 28 

numaralı evde oturan marangoz An 
donun 12 yaşındaki oğlu Dimitri, 
tramvay caddesinde bir ağaca çıka

rak çitlenbik toplamakta iken. mü
vazenesini kaybetmiş, yere düşmüş
tür. Fakat, bu sırada Bebeğe gitmek 
te olan vatman Alinin idaresindeki 
tramvay arabasına çarpmış muhtelif 
yerlerinden yaralanmıştır. Küçük Di 
mitri Şişli Çocuk Hastanesine kaldı· 

rılarak tedavi altına alınmıştır. 

4.rJıht · 13!\7 Rıım1 t:tM 
RebiUlnhır: 2 M:ıyıs: 20 
Güneş: 4,21 - Öğle 12.11 
İkindi: lG,17 - Akşam: 19,24 
Yatsı : 21,33 - 1msfık: 2,15 t -

YURTTA HAVA V AZ1YET1 
Yeşllköy Meteoroloji istasyonundan ıo

lınan mal(ımata göre, linva yurdun Do{:U 
Anadolu ve Karadeniz kıyılarında bulut
lu. diğer bölgelerinde &7. bulutlu geçmı 
rilzgArlar Cenubt A nadoluda Garbt isti 
kametten kuvvetlice, dl~er yerlerrle ı::ır"~ 

11 istikamet~n orta kuvvette esmiştir. 
Diln. istanbuldA havA kısmen acık ı:• 

mlş, rüzgAr şimali şarklden saniyede 6 il 
7 metre hızla esmiştir. Saııt 14 te bııronıl'1 

re 766,4 ml41metre idi. Hararet en c:ok 21 ı3 
ve en az 13,7 santigrat olarak k:ıydcdôl· 

mlştlr. 

Parmakhklar Karnına 
Batmıı 

Yilksckkaldırımda Tatarbey soka-
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BUGüN_I 
Yabancı GönüUüler 

Meselesi 
l'a~n: Ömer Rıza DOCRUL 

it Geçen perşembe günü toplanan ti
•demi müdahale komitesi İspanya· 

,, ;L, k • •• d • k 
40\l omısyon gon ermıye arar 

~işti. Üçer azadan müteşekkil o-

Hazeri Çek. Ordusu 
170 Biıie ·çıkacak 

~ bu komisyonda, İspanya~a dövü
ltıı iki tarafın nezdindeki yabancı 
"-ıiiııuıeri sayacak ve bu suretle bu Cümhuriyetçilerin 
:hancıların memleketlerine gitmesi · 

temin edecekti. Fakat bu karan Muvaffakıyetli Hava 
Dün iki Südef 

Alman Daha Yaralandı ~bik etmek bir hayli masrafa bağlı 
llğu gibi komisyonlann azasını 

'1nek te bir hayli mühim işlerdi. · 
~rılf işi dünkü toplantıda hallolu
'-tak ve komisyon azalannı aeç
~k te daha başka bir toplantıya bı· 
~ılacaktı. 

Bombardımanları 

Palmada Bir Hava 
Üssü ve 17 ltalyan 

Tayyaresi Tahrip Edildi 

Nevyork, 1 (Hususi) - Oni
ted Preaa'in Prag muhabiri tara
fından verilen malumata göre 
Çekoslovakya Parlamentosu pek 
yakında askeri hizmet müddeti
ni 2 seneden üç seneye çıkaracak 
ve bu suretle hazeri kuvvetini de 
(170) bine çıkarılacaktır. 

l>iinkü toplantıda masraf işi ka
~laştırıldı. ispany.adaki yabancı gö
liiltuıeri saymak, toplamak, bir yere 
'hrınak, geçindirmek, sonra naklet
~lı: lazım olduğuna göre bu işin 

rafı İngiltere, Fransa, İtalya, AJ. 
llya ve Rusya arasında paylaşıla
tı. Fakat Rusya, İspanyadaki Rus 

~ÜllüJeri bulunmadığı için başka 
""letlere tabi kimseleri saymak, 

tmak masrafına iştirak etmek is
ediğini bildirdiği için anlaşılan 
masrafı diğer dört devlet taahhüt 

tc:ektir. Fakat Rusya da sayım işini 
hte edecek komisyonların gön

tilrnesi için lazım olan masrafa iş. 
etmeyi kabul ediyor. Bu sayım 

' in bir, bir buçuk miJyon İngiJiz 
&sına mal olacafı anlaşılmaktadır. 
Sayım işi bittikten ve yabancı mu
ripler tefrik olunduktan sonra, bun 

vapurlara bindirerek memleket
'ne göndermek icap edecek. Bu· 
il masrafı da 750 bin İngiliz lira-

~utacağı anlaşılıyor. Rusyanın işti· 
etmek istemediği bir masraf da 

dur. 

l lıütün bu kararlar verildikten son
[!\ aıra gönderiJecek komisyon azası· 
~ seçmiye geliyor. Gelecek toplan· 

~ııı mevzuu bu olatak ve bu aza
lı bitaraf kimselerden olmalarına 

i.ltkat edilecektir. 

edecekler, İspanyaya gidecekler 
e her biri gönderildiği yerde yaban

rönüllüleri ayır detmekle meşgul_ o-

leim bilir bu iş ne kadar uzıyacak. 
-ten ademi müdahale komitesinin 
,i, gücü mümkün mertebe işleri ge
lttirmek, uzatmak, değil mi? 
Çünkü belki bu sayede dövüşen ta. 

l 'nardan biri ötekine "pes!,, der de 
~esele kendiliğinden hallolunur ve 
~ınite de iş yapmaktan kurtulur. Üs 
itlik te harbin Avrupaya sıçraması
~ mini olmakla iftihar ederdi. Ama 

Londra, 1 (Hususi) - İspanyadan 
alınan en son haberlere göre, hüku
met tayyareleri bugün Balına Major
kayı bombardıman etmiş ve bu su
retle Frankistlerin bombardımanla

rına mukabelede bulunmuştur. Hü
klımet tayyareleri Tortoza civarında 
da muvaffakıyetlı bir bombardıman 
yapmışlardır. Cümhuriyet hüklımeti 
Palmada bir hava üssünü ve burada 
bulunan 17 ltalyan tayyaresini tahrip 

ettiğini, atılan bombaların limandaki 
üç gemiye yangın verdiğini haber 
vermektedir. Frankistler, hükumet 
tayyarelerinin sivil halkı da bombar 
dıman ettiğini ilave ediyorlar. 

Harp vaziyeti 

iki Südet yaralandı 
Prag, l (Hususi) - Geçenlerde 

iki Südet Almanın katline sahne o
lan Eger şehrinde bugün de iki Südet 
Alman yaralandı. Çek membalarına 
göre bir küçük zabit bir sürü Südet
le kavgaya tutuşmuş ve kendini mü
dafaa için yere ateş etmiş ve iki Sü
det ayaklarından yaralanmışlardır. 
Derhal açılan tahkikat devam etmek 
tedir. 

Alman gazeteleri bu hadise dola -
Frankistler, Teruel mıntakasında, yısile Çekoslovakya aleyhinde yeni-

Valensiyanın ilk müdafaa hattı sayı- den şiddetli neşriyata başlamışlardır. 
lan son derece müstahkem mıntakayı 
aştıklarını ve askerlerinin Sagunte Strongun Orta Avrupa 
şehrine ilerlediklerini bildiriyorlar. seyahati 

General Franko, dün Vinaroz'da Londra, 1 (A.A.) - Tnymise gö· 
toplanan Frankist donanmayı teftiş re Ingiltcrc hariciyesi Orta Avrupa 
etmiştir. dairesi şı::fi Prag - Berlin - Faris 

Ademi Müdahale seyahatinden geri dönmüş ve son de-
Tali ademi müdahale komitesi dün ı rece faydalı bir iş görmüş~ür. Mister 

İspanyadaki yabancı gönüllüleri say- Strong Südet~er me~eles~. ha~~ın
mak ayırmak ve nakletmek masraf- !eniyor. Siyası mahafıle go~e Mıster 
lan~ın 1 1 5 milyon tutacağını tah- Strong'un Südctler meselesı hakkı~

' ' - . . . . t r t ermış min etmiş ve bu masrafın !ngilterP., da Ingılız sefırlerıne a ıma ~ • 
Almanya, İtalya, Fransa ve Rusya bundan başka Almanyanı? mustem -

f d d h.t alt asını iste- lekeleri meselesi, J?arp mııı:-'·· ........ .,.,._ tlH';.JJ?- .. llU.,_, .r,r'l::ıp§nyaıylm xomısyon ıesı nRKKınua aa fiıuZakereler yap -
göndermek masrafını kabul etmi§, ml§tır. 

fakat İspanyada gönüllüleri bulunma 21 Ingiliz amele mebusu Çek sos
dığı için başka milletlere mensup as- yal demokrat fırkasının 16 ncı yıl -
kerleri nakil masrafına iştirak etmi- dönümü münasebetile 4 haziranda ya 
yeceğini söylemiştir. Bu masraflar pılacak merasime iştirak etmek üze
geride kalan dört devlet tarafından re Prağa muvasalt etmişmişlerdir. 
deruhte olunacaktır. Gönüllüleri nak Paris mahfillerine göre 
letmek masrafı 750 bin İngiliz liras( Paris siyasi mahafili Südetlerin 
tutacak ve yine anlaşılan bu dört dev metalibini Çekoslovakyanın emniye-
let tarafından ödenecektir. ti ile gayri kabili telif görmekte ve 

Sivil halkın bombardımanı Südetlerin hiç bir fedakarlıkta bu • 
Londra, l (A.A.) - İspanya büyük lunmıyacaklarını anlatmaktadırlar. 

elçisi, İngiliz hariciye nazırının dik-
katini, Frankistlerin sivil ahali üze-

.•••••••••••• ALMAN CASUSU •••••••••••• .. 
t 
t Sarışın Kadının Muhakemesi 

' Nevyork, l (A.A.) - Ameri· a 
kan ordusundan 4 zabit ile Bre· 

fından dinlenmi§lerdir. 
isticvap edilen Amerikalı za· 

bitler, Fotten kalesi kumandanı 
Albay Eglan ile iki binbaıı ve 
bir yüzbaşıdır. Albay Fotten, or· 
dunun eski istihbarat azasından 
olup ordunun esrarını elde tmek 
istiyen bir takım kimselerin te·h· 

. men vapurunun ikinci telsiz za. 

. biti, "Sanşın kadın,, ve aslen Al· 
man olan diğer bir kadın ve yi-
ne aslen Alman olan üç kişi, ec· 

· nebi casusların faaliyetleri hak
kındaki tahkikata devam etmek· 
te olan büyük federal jüri tara· w 

' .............. . didine maruz kalmıştır. 

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

Çindeki Alman Askeri 
Muallimleri Geri Alınıyor 
Londra, 1 {Hususi) - Çin hüku

metinin Londra, sefiri, bugün Lord 
Halifaks'a, Japonların açık şehirleri 
bombardıman etmelerini protesto 
eden bir nota vermiş ve süratle te
sirli teşebbüslerde bulunmasını ist~ 
miştir. 

Çindeki Alman askeri 
Çin ajansı, Alman hükumetinin 

Çin nezdindeki biitiin askeri müreb· 
bileri geri almağa karar vermiş ve 
bu kararını Çin hariciyesine bildir
miş olduğunu haber veriyor. 

Bu muallimlerin Çin hizmetinde 
kalmaları için vuku bulan taleb red 
dolunmuştur. Bu muallimler, Çin 
müdafaasına ait bir çok sırlara va
kıf oldukları için bu sırada geri a
lınmaları Çin mahafilini endişeye 

düşürmüştür. 

Ayni ajansın saUıhiyettar mahafil
den aldığı mnlümata göre Japonya, 
Pekinde tesis ettiği hükümetin tanın 
ması mukabilinde Almanya ve ltal
yaya iktısadi menfaatler vaa.~et.miş· 
tir. Bu iki hükumetin bu reJlmı ta
nımaları bekleniyor. 

Amerika Japonyayı 

protesto etti 
.u .. un .rı . ...... ıı.. .. hl\h.Clıııcll .Japon

ya hükfmıetine bir protesto nota~ı 

göndermiş ve Japonyanm Amerika 
mallarını zaptctınesini en derin ala
ka ile karşıladığını, Amerika mio;. 
yonlarına ait Şanghny iinh·ersitcsi
nin Japonlar tarafından askeri işler 
için kullanıldığını hiJdirmiş ,.e der
hal misyonerlere iadesi lazım geldiği
ni anlatmıştır. 

Harp vaziyeti 
Bugün alınan haberlere göre Ja

ponlar Lunghay demiryolu şebeke -

sinden ilerlemekte ve San Nehri de 
geçerek bu haavlideki Çin kıtalarını 
imha etmektedirler. 

Japonya hariciye nezareti namına 
söz söylemeğe salahiyettar bir zat, 
Japonyanın Kantonda sivil halk üze
rine ateş açmadığını, ölen ve yara
lanan halkın tayyarelere karşı atılan 
toplar yüzünden öldüklerini ve yara 
!andıklarını söylemiş, Kantonun a -
çık değil müstahkem bir şehir oldu· 
ğunu ilave etmiştir. 

Bir Sovyet gemisi Mevkul 
Tokyo, 1 (A.A.) - Domei ajann 

bildiriyor: 

Japon makamlan, sah sabahı Hn

kadto adası sahilleri kenannda ka· 

r. ''a oturmuş bulunan ve Japon ka· 

rasularına tecavüz eylemiş olduğu 

tahmin edilen Vladivostok kumpan-

yasına ait bir Sovyet krovetini YO· 

lundan alıkoymuştur. Korvette 153 
kişi vardır. Kaptan ''e ikinci kaptan 
isticvap olunacaklardır. 

Norveç Hükumetinin 

Bitarafhk Siyaseti 
Oslo, 1 (A.A.) - Mebusan meclisi, 

hariciye encümeninin 25 mayıs ta • 
rihli bir takririni ittifakla kabul et-
miştir. Bu takrirde Norveç'in her 
türlü harp ihtilatları haricinde kal -
ması lazım olduğu ve meclisin Nor
veç'in memleketin tasvip etmediği 

her muharebede hatta Milletler Ce-
miyetinin karar vermiş olduğu bir 
hareket dahi olsa mutlak ve şarta 
gayri muallak bir bitaraflık muhafa 

za etmek hakkını muhafaza etmek
te bulunduğu beyan edilmektedir. 
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Karnıyarık Mesai 

Saati Kalktı 
Yazan: B. FELEK 

Memnuniyetle öğreniyoruz ki; bii· 
tün devlet ,.e devlete bağlı müesse
selerde mesai saati yazın sekizde baş 
layıp, öğleden sonra ikide bitecek. 

Yani memurlar öğle tatili yapmı
yacaklar. 

Bunun ne kadar iyi bir~ey oldu
ğunu kısaca anlatmaya müsaade eder 
misiniz?. 

Ben bundan dört beş sene evvel 
orta yerinden tatil ile aynlmış me
sai şekli aleyhine "karnı yank" ta· 
lışma sistemi diye birkaç bend yaz
mıştım. Bugün bu sistemin tatbikı ci· 
hetine gidilmesi bir yanda noktai na 
zarımın kabul edilişi bakımından ha 
na mütevazi bir müki.f attır; (kim
se bunun farkında olmasa bile!) di
ğer taraftan devlet ve halk işlerinin 
rahatlığı bakımından faydalıdır. 

O vakit te söylediğim gibi İstan-
<.bul şeklinde dağınık bir şehrin hal
kını hükumet dairelerinde tatil zama 
nına tesadüf ettiği için bekletmek re 
va değildi. Bundan başka bir günde 
bitiriletek bir iş fU kalemden bu ka
leme giderken paydos zamanı geldi
ğı için şurada, burada hulasa avare 
dolasması vakit ziyaını ve ertesi glin 
tekr;r ayni yere gelmesini velhasıl 
külfeti mucip olmaktaydı. 

Bu karar memurlar için de çok ha 
yırhdır. 

Saat ikiden sonra serbest katarı 
memur, bilhassa yazın ezici sıcakla
rında çoluk çocuğiyle beraber hav31 
alır veya istirahat eder. Eğer bir alış 
verişi varsa onu yapar. 

Böylelikle şehirde memurlann öf 
leden sonraki zamanlannı dışanda 
sarfctmcleri yüdinden de alış veriş 
hayatında hareket artar. 

Ortadan ikiye bölünmeyen işlerin 
de in!'\icamı bakımından bu karar 
pek faydalıdır. 

Bir memur, bir işi faınlası:z ve ns
tünden ayrılmadan bitirmek iınk3-
nını bulur. 

İyi kararların üzerine titremeliyiz. 
İlk tathikahnda belki yemek saatle
ri vesaire gibi birtakım ufak mah
zurlan sezilecek olan bu iş çoktan
dır insanların iş için tatbik ettikler! 
en rahat sistem olarak dünyaya ya
yılmıştır. Hükfuneti bu karardan d&o 
layı tebrik etmemek haksızlık olur. 

Yalnız bunu en geniş ilan vasıta. 
lerile halka bildirmeli ve saat iki-

den sonra dairelerin kapalı olda
ğuno herkese duyurmalı ki; be,-. 

hudc zahmet edip iki buçukta iş ta· 
kibine gelenler olmasın. 

Kırşehirde Dün de 

14 Zelzele Oldu 
Çankırı, 1 (Tan muhabirinden) ......;: 

J>anyada şu veya bu taraf kazan· 
~ş, komite bunun ehemmiyetini tak 
lir etmekle beraber umumi sulbü 

~
r şeyin fevkinde tuttuğu için bü
n müdahalelere göz yummuş ve en 
hayet bu kararlan vermiştir. Fa
t bu kararların tatbiki de bir hayli 

rine yaptığı bombardımanların yeni
den başlaması keyfiyeti üzerine cel
betmiştir. 

Bir BakıştQ. Dünya Haberleri 
·"' > .. • 

Dün geceki üç -kuvvetli zelzeleyi ta
kiben bugün de saat 8 ze kadar 14 

• zelzele daha oldu. Halk dün geceki 
gibi bu geceyi de bahçelerde ve kır
larda geçirmektedir. Telgraflıane de 
bir çadıra nakledilmiştir. 

~
ınana bağlıdır. Belki de bu sırada 
klenen hadise vuku bulur ve ko
isyon azası da onunla iktifa eder
~. 

l llulıisa ademi müdahale komitesi, 
l"Panyada vuku bulmakta olan bey-
elmilel harbi ispanyaya hasretmiş 
lınakla iftihar edebilir. Fakat İspan-
1>1ları, tek başl:uına bıraktığını ve 
llrbi onlara hasra muvaffak oldu
lı.nu, yani ispanyanın mukadderatı. 
~. İspanyolJarın eline hasrettiğini id-
4ia edemiyec:ektir ve bu yüzden va
tifesini yapmış olarak tarihe geçe
~iyecektir. 
J\sıl mesele, bütün bu gecikmelere 

._imen yabancılar İspanyadan çıka
~lacak olursa İspanyadaki bütün va
~l'etin değişmesi ihtimalidir. 

Çünkü bu ihtimal henüz ölmemiş-
~. 

41manyaya Yen iden Bir 
Ticaret Heyeti Gidiyor 
.\nkara, 1 (A.A.J - Almanya ile 

•~ııiden bir ticaret muahedesini mil
~kere ve akdetmek üzere Berline 
llıiranın son baltasında bir Türk he 
etinin gönderilmesi kararlaştırılmı' 
~. 

lıu heyet hariciye katibi umumtsi 

~Yük elçi Bay Numanmenemenciof· 

~un riyaseti alhnd• bulunauktır. 
tyet §İmdiden iıtihzarata batlUUf
~. 

Sanıldığına göre, Lord Halifaks, B. 
de Arkarate'ye İngiliz hükumetinin MEKSiKA 
bombardımanlara bir nihayet veril- N •• • + Öf 1 
mesi hususunda bütün nüfuzunu is- umayış e en er 
timal edeceği teminatını vermiştir. 

Paris, 1 (A.A.) - Mebusan meclisi 
sol partiler heyeti, bugün bir tebliğ 
neşrederek İspanyadan, Alikant, Va
lensiya ve Barselon gibi açık şehirle
rin bombardıman edilerek yüzlerce 
kişinin bu suretle ölmesini nefretle 
protesto etmektedir. 

Nevyork, 1 (A.A.) - Nevyork Ti
mes gazetesinin Meksika muhabirin 
den: Mahalli kiliselerin yeniden açıl 
ması lehinde nümayiş yapan bir ala
yın polis tarafından dağıtılması es
nasında Villa - Hermoza'da 4 katolik 
ölmüş ve bir katolik te yaralanmt§ -
tır. 

Çekoslovakya Hazırlanıyor! 

Son gDnlerde Çekoelovıkyıdı hummılı bir hırp fullyetl 
gize çarpmıktıdır. Resimde cıenç mektepli kızların 

zehlrll QIZ tıllmlerl yıptıkları glSrülmel<tedlr. 

BELÇiKA 
Siyasi Suikast 

Amstcrdam, l (A.A.) - Ukray -
nalı nasyonalist albay Konuvalet'i öl 
düren Sovyet ajanı Valuh'un eşka
lini ve kati hüviyetini polis tesbit et
miştir. Dissinof ve Petroviç adlarını 
da taşıyan bu adam, rusça ukrayna
ca, almanca ve fransızcayı mükem
mel surette konuşmaktadır. 

ALMANYA 

Göringin Emirnamesi 
Berlin, 1 ( A.A.) - B. Göring'in bir 

emirnamesi, üniformalı aıkerlerin 

B. Hitler, ordunun en yüksek şefi ol
mak sıfatile tef ti§lerde bulunduğu sı
rada veya. bu askerler vazife başın
da. bulundukları esnada Führer'in 
fotoğrafisini almalannı menetmek -
tedir. 

RUMANYA 

Silahlanmak için 
Bi.!kreş, 1 (A.A.) - Maliye neza -

reti, dün sabah orduyu techiz için 
bir dahili istikraza karar vermiş ve 
tahvillerini piyasaya arzetmiştir. !ki 
milyar 50 milyon ]eylik bir meb
lağ hemen satılmıştır. 

Bu istikraza ait hazine bonoları 

yüzde 4 buçuk faiz getirmektedir. 

INGILTERE 
Kabineye Davet 

Londra, 1 ( A.A.) - Havas ajansı 
muhabirinden: iyi bir membadan bil 
dirildiğine göre B . Chamberlain, haf 

Zelzelenin btançosu şudur: 
Şehirde 11 ev oturulamıyacak va

ziyete gelmiştir. Diğer bütün bina-· 
lar da çatlamıştır. Zelzele vilayet da 
bilinde kırk yerde hissedilmiştir. 

• 
lstanbul Rcuathanesi de 

zelzeleyi kaydetti 
lstanbul rasathanesince gece biri 

saat 19 u 56 dakika 12 saniye geçe, 
diğeri saat 20 yi 4 dakika 18 saniye 
geçe, üçüncüsü de 21 i 35 dakika 50 
saniye geçe olmak üzere üç zelzele 
kaydedilmiştir. 

Bunların üçünün de ayni merkez
den geldiği ve birinci ile üçüncünün 
oldukça şiddetli olduğu, merkez üst 
lerinin Istanbulun şarkında ve 390 
kilometre mesafede bulunduğu tak
dir edilmektedir. 

Fatin Hoca ne diyor? 
lstanbul rasathanesi müdürü Fa

tin hoca, zelzele hakkında şunları 
söylemiştir: 

- Zelzelenin mahiyetini henüz i· 
yice bilmiyorum. Fakat geçenlerde 
ayni havalide Kırşehirde de şiddetli 
zelzeleler olduğuna göre, iki hadise 
arasında tahtelarz bir alakn olabilir 

ta tatili esnasında B. Antoni Eden'le 
yapmış olduğu gizli bir ~örüşme es
nasında. mumaileyhi kabineye girme- • 
ğe teşvik etmiş ise de gayreti boşa 
çıkmıştır. 

Hariciye 

lstanbula 
Vekili 

Geliyor 
B. Eden, ancak Çürçil'den Sitrin'e 

1 
kadar m~~telif ftr~lar ~ensupla. • 
rından murekkep hır kabıneye gire-

1 
bileceğini söyliyerek bu teklifleri red 
detmi~tir. 

Ankara, 1 (Tan muhahirinden) -
Hariciye Vekili 1evfik Rilştii Aras, 
bu ak~am saat 1 fa,50 de kalkan muh
telit trenin arkasına bağlanan hususi 
Yagonla İstanbnla herelı:et etmiştir. 
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COMHURREISLIGI YA Ti 

arısını Takip Eden 
Genç, Sarkıntılıktan 
Mahkemeye Verildi 

Meşhut suçlar milddeiumumiliği girmiş. 
dün bir aşk ve kıskançlık iddiasını Muazzez vapurdan çıkarken Sup
tetkik etmiştir. Heyecanlı bir takip- hiyi görmüş ve hemen bir otomobile 
ten sonra polise ve adliyeye intikal atlamış, Suphi d~ başka bir otomobi
eden bu hfıdisenin tafsilatı şudur: le binerek kendisini uzaktan takip et 

Aksarayda İğnebey mnhallesinde miş. Muazzez Bahçekapıda otomobil
Valde camii sokağında 42 numaralı den inmiş ve bir tatlıcı dükkanımı 

evde oturan 20 yaşlarında Mehmet girmiş, orada bir erkeğin yanına o-
oğlu Suphi, dah:ı mektep sıralarında turmuş, ısmarlanan bir dondurmayı 
iken Kadıköyünde Osmanağa mahal yerken içeriye Suphi girmiş, sevgi
lesinde Nusret Efendi sokağında 43 lisin kıskanç bir gözle süzdükten 
numarada oturan Hakkı kızı Muaz- sonra bir limonata ısmarlamış, içmiş 
zezle tanışmış, Ud genç sevişmişler,c ve sessizce oradan ayrılmıştır. Doğ
bir aralık Suphi Ankaraya gitmiş. ru karakola giderek: 

1 

Muazzez de karşısına çıkan bir gen- - Karım başkasilc buluşuyor, şim 

ce gönlünü kaptırmış ve en nihayet dl de tatlıcı da bir yabancı erkekle 
aldatıldığını iddia ederek, ikinci genç dondurma yiyor, biraz sonra da baş
alcyhine bir dava da açmış, muha- ka yere gidecekler, cürmü meşhut ha 
keme devam ederken Suphi !stanbu- linde yakalanmalarını isterim, de
la dönmüş ve Muazzezle tekrar buluş miştir. Karakol iki sivil memur gön
muş ve birleşmiş Tam üç seneden- dermiş, bunlar yavaşça iki kişinin 
beri beraber yaşıyorlarmış, bir de ço konuştuklarını tesbit ettikten sonra: 
cukları olmuş. Son zamanlarda Sup- - Buyurunuz karakola kadar gi
hinin işsiz kalışı Muazzezle araları- deceğiz, demişlerdir. 
nın açılmasına sebep olmuş. Suphi, Muazzez, kara.kolda, şu şekilde i- Yotın Dolmabahçe sarayı önünde alınmış iki resmi 

Muazzezi çok seviyor ve kıskanıyor- fade vermiştir: 
muş. Yalnız son zamanlarda kendi- - Ben bunun karısı değilim. Bir 
sinden şüphe etmiye başlamış bir müddet beraber yaşadık. Sonra da a
gün Muazzeze: liıkamız kesildi. Fakat Suphi bana 

- Ben seni kıskanıyorum. Çünkü tehdit mektuplan yazmakta ve beni 
çok seviyorum. Benim haberim ol- takip etmekte devam ediyor. Beni ta
rnadan evden çıkma, demiş ve ken- kip ettiğini anladım. Köprüden bir 
disinden söz istemiş. Muazzez de is- otomobile atlndım. Beyoğluna, çek 
tcdiği şekilde söz vermiş, yemin de dedim. O beni yanlışlıkla Eminönü
etmiş. ne getirdi. Takip edildiğimi anlayın-

Fakat sonra Suphinin Beyoğlu ce- ca otomobilden ind.im: Korku ve he
za mahkemelerinden birisinde vakti- yecanla tatlıcıya gırdım. Ornda otu
le bir ay hapse mahkum olduğunu ve ran zata: 
cezasının tecil edildiğini öğrenmiş, - Beni kovalıyorlar, korkuyorum, 
bunu ayrılma ve nefret sebebi saya- dedim. O bana bir limonata söyledi. 
rak Suphiye: Fakat garson yanlışlıkla dondurma 
- Senin sabıkan varmış, ben senlıı getirdi. Davacı o değil, benim. 

le artık yaşıyamam, demiş ve ayrıl- Polis, bundan sonra, Muazzezin ya 
mış. nına oturduğu zatı da şahit olarak 

Buna r&~ n, Suph\ kend\s\n\ b~- djnl ~~~-'"'"'~~._ 

rakmamış ve bir gölge gibi takip et- Meşhut suçlar mtidOeiumumıirğf, 
miştlr. Evvelki gün saat 5,5 ta Muaz- Suphiyi sarkıntılık suçile ceza mah
zez Kadıköyünden vapura bnmiş, kemesine göndermiştir, Mahkeme ka 
Suphi de sezdirmeden ayni vapura rannı bugün bildirecektir. 

YARALAMA: 

Plajda Dans 
Yüzünden 
Çıkan Hadise 

\
CİNAYET: 

Bir Kat:I Suçlusu 
12 Sene Hapse 
Mahkum Oldu 

Dün ağır ceza mahkemesinde bir 
öldürme davası neticelendirilmiştir: 

Dün ağır ceza mahkemesi, dinleyi

cisi pek çok olan bir muhakemeyi ne 

ticelendirdi. Hadise geçen sene Sua-
İki jandarma, suçlu bölmesine bo

yacı Yasini getirdiler, davacı yerin
diye plajında iki gencin dansetmesi de kimse yoktu. Müdafaa yapılmış, 
yüzünden doğmuştur. Suçlu, Mercan muhakeme sona ermiş olduğu içn 

da Valde hanı 58 numarada oturan 

ve Mahmutpaşads tuhafiyecilik ya

pan İran tebaasından Ali Remzidir. 
Davacı yerinde de Kamil isminde bir 

genç bulunmuştur. 

Yasin kararını bekliyordu. Rengi 
mum gibi sararmıştı. Her tarafı dik
kat ve kulak kesilmiş dinliyordu. Re
is Refik sordu: 

- Bir diyeceğiniz var mı? 
- Yasin, kısaca: 

Cümhurrcisliği için alınan yatın 

geldiğini bildirmiştik~ Yat her iti
barla fevkalade güzel bir gemidir. Be 
yaz boyalı ve çift bacalı olup 4800 
rcjister ton hacmindedir. 106 metre 
boyu, 16 metre eni vardır. Makineleri 
3000 beygir kuvvetindedir. Blom und 
Voss tezgahlarında yapılmıştır ve 
dünyanın en büyük ve en güzel yatı
dır. 

HAKARET: 

Avni Byer. Dünkü 
Celsede Bulunmadı 
Londra ban sahibi Ahmet Bekirof, 

tarafından dişçi Avni Bayer aleyhine 
,. •• L.n hA),!>T"At._.nAO\U>IUf'\A d.İ;- •Ah"h 

Beyoğlu birinci sulh ceza mahkeme-

sinde devam edilmiştir. Bu celsede 

Bekirof hazır bulunmuştur. Fakat, ne 
suçlu ve ne de vekili mahkemeye gel
memişlerdir. Suçlunun avukatına teb 
ligat yapılması için muhakeme hazi
ranın 14 üne bırakılmıştır. 

MÜDDEİUMUMİLİKTE: 

Şoför, Tevkif Edildi 
Müddeiumumilik ayın yirmi dör

dünde Belvü bahçesinin önünde Bed
riyi çiğneyerek ölümüne sebep olan 
şoför Rahmi hakkındaki tahkikaıtnı 

bitirmiş, kendini ikinci sorgu ~akim
liğine vermiştir. Sorgu hakimi Rah
miyi tevkif etmiştir. 

ne atmış ve ayni zamanda: 
- Sokulma, yanıma seni yakarım, 

demiştir. 

Mahkeme kararlarından öğrenildi- - İşi vicdanınıza havale ettim. Siz 

Yasin, bu vaziyet karşısında bıça
ğa sarılarak Salih~ dört yerinden ya
ralamış ve cansız yere sermiştir. Bu 
arada Muazzez de kolundan hafif bir bilirsiniz, dedi. 

Bundan sonra zabıt katibi hazırla
ğine göre, hadise şöyle olmuştur: 

Gemi iki kazanla çalıştığı zaman 
saatte 16 mil, dört kazanla çalıştığı 

zaman da 21 mil sürat temin etmekte 

dir. Ayrıca gemiye son defa yalpa 

muvazene aleti <le konulduğu ıçın 

fevkalade rahat seyahat edilmekte
dir. 

Yatın iki büyük motörbotu ve bir 

de hizmet motörii vardır. 

A ntimanyetik bir ceb ve kol 
ıaati sahibi olmanın 

menfaati: 
Antimanyetik olmıyan en iyi bir 

saatin bile kuvvei miknatisiyeden 
müteessir olup ayarının bozulduğu
nu bilir miydiniz? "REVUE" saat 
_.....,. &.ACl.1.0• ,. -.1& ,_;..,, ___ , 

terakkiyatı fenniycye tevfikan itti
haz edilen emsalsiz metodlar saye -
sinde imal ettiği antimanyetik saat

leri en büyük miknatıs kuvvetinden 

bile müteessir olmaz, ne ayan, ne 

de işlemesi bozulmaz. Bir çok fabri

kalnr, saatlerinin kuvvei miknatisi

yeden o.ri olduğunu iddia ederler. Fa

kat, lsviçrede, Nöşatel saatçilik res

mi laboratuvarları tasdik etmişler
dir ki: 

YALNIZ "REVUE" SAATLERİ HA
KIKATEN ANTIMANYETlKTIR. 

Tanınmış saatçilcrdc arayınız. 
REVUE fabrikalarının satış depo

su: lstanbul Bahçekapı Taşhan 22. 
Telefon: 21354 

,_o lK KAT-
öğıe yerneğinizi, erin 

NOVOTNİ 
bahçesinde ;\'eyiniz. 

Geçen ağustosun yirmi dokuzuncu 

günü Ali Remzi, yanında tanına, tanı 

dığı kadınlardan Mariyi alarak Sua-

nan karan okudu. Kararda hadise 
yara almıştır. 
müştür. Yalnız Muazzezin evlenmek 

Saat 12 1/2 ili 14 1/2 de 

Gölge li bahçede Konser 
Tenzilatlı öğle yemeği 

Tabldot 4 kap 75 kuruş 
diye plajına gitmiş, burada Mari bir 

aralık Kamille beraber dansetmiş. A-

bütün teferruatile inceleniyor ve su
çun sabit olduğu neticesine varılarak 
suçluya 18 sene hapis cezası verili
yor, fakat hfıdi ede hafifletici sebep
ler görüldüğü için bu ceza 12 seneye 
iniyordu. 

li Remzi, bundan müteessir olmuş, fa 

kat orada kadına bu teessürünü açma 
Bu cezayı icap eden hadise geçen 

mış, akşam üzeri dönerlerken kadı- sene ağustosun on dokuzunda olmuş 
nın başına çanta ile vurmuş. Arka- tur. Mahkum Yasin, dört senedenbe
dan kendilerini takip eden Kamil, ri Fatma Saltanat namı diğer Muaz

Ali Remziye: 

- Kadına niçin vuruyorsun, de

miş. bu müdahale kavgaya müncer ol 

mu, derken Ali Remzi tabancasını çe 

kerek Kamile ateş etmiş ve ayağın-

zezle beraber yaşıyormuş. Son za
manlarda evlenme kararı da vermiş
ler, belediyece muameleleri de baş
lamış. Fakat bu sırada Muazzez, Ya
sinin eşyasını da toplıyarak Salihe 

kaçmıştır. 

dan yaraladıktan sonra kendisini ya- Yasin dört senedenberi evlenme 
kalıyan bekçiye de korkutmak mak- kastile sevdiği kadının izdivaç mua

sadile bir el ateş etmiş ve elinden kaç melesi hayli ilerlemişken bu şekilde 
avukat başkasına kaçtığını görünce polise 

tıktan sonra da tabancasını 

Raifin bahçesini atmıştır. 

Mahkeme hadisede öldürme kasti 

görmediği için A11 Remziye adi bir su 

müracaat etmiş ve gönderilen eşyası
nın geri alınmasını istemiştir. Polis, 
Salibin oturduğu yeri tesbit edeme

miştir. 

Mahkeme, işte bu suçu sabit gör
üzere iken kaçmasını, ölen Salibin <le 
elini tabancasına atmasını hafifletici 
sebeplerden bulmuş ve buna göre ka
rarını vermiştir. 

Mekteplilerin Kırıehir Felaketzedelerine Yardımı 

5 Yıllk Ziraat Planı 

Memlekette At 
Yetiştirilmesine 

Hız Verilecek 
Ankarada tôplanacak büyük zira

at kongresinde tetkik edilecek beş 
senelik ziraat planının ilk kısmını 

dün bildirmiştik. Bu mevzua bugün 
de devam ediyoruz. 

İhracat maddelerimizin dünya pi
yasalarına göre kıymetlendirilmesi 

ve artırılması başta olmak üzere yur
dumuzun ağaçlandırılması, ormanla
rın verimini artırmak, ziraat ve ordu 
işlerinde kullanılmak için at yetişti
rilmek, pamuklar:mızın istihsal mik
tarını beş yüz bin balyeye çıkarmak, 
bataklık arazinin okaliptüs ormanla-
rile kurultulmasına ve ma-
den sanayiinin ihtiyacı o -
lan direklerin tamirine ça -
lışmak gibi esaslı işler beş senelik 
ziraat kalkınma projesine konulmuş
tur. Yurdumuzun ağaçlandırılması i
çin alakadar mütehassıslar tarafın

dan hazırlanmış programa göre, yur
dumuzun ağaçlandırılacak sahası 182 
bin 500 hektar olarak tesbit edilmiş
tir. Bu miktardan her sene 18,250 
hektar araziye ağ&ç dikilecektir. Muh 
telif mıntakalarda altı tane fidanlık 
tesis olunacak ve her fidanlık 420 

hektar vüsatinde bulunacaktır. 
Ayrıca 25 hektar genişliğinde üç 

mıntakada oknliptüs fidanlığı kuru
lacaktır. Ağaçlandırma için her sene 
yetiştirilecek muhtelif cins ağaç mik
tarı beş milyonu okaliptüs olmak üze 
re, 47 milyondur. Ağaçlandırma işi
nin tesis \"e idare masrafları 360 bin 
liradır. Umumi fidanlıkların ilk sene
den sonr~ idare masrafları 270 bin li
ra ve okaliptüs fıdanlığı için de 120 
bin lira ki, ceman 720 bin lirayı bul
maktadır. Ağaçlandırılacak sahalar, 
garbi Anadolu ve Trakya, şimali A
nadolu, cenup ve şark vilayetcridir. 
Ağaçlandırılacak sahalar bu mınta -
kaların en müsait yerlerinde olacak
tır. Tavukçuluk için, tavukçuluk ens
titüsü ile çoğaltma istasyonlarının 
yeniden kurulması ve merkez teşki
latı için istenilen tahsisat 253,590 li
radır. prta Anadoluda ve Kocaelin
ğs bjrnr.~x.M.~oi?altma istasyonu te-

Mcm1eketimizde mevcut sığır ırk
larının ıslah ve miktarının çoğalttı
rılması için de ehemmiyetli tedbirler 
alınacaktır. Montafon ve bu ırkın ya
rım kanlı tiplerınln artırılması bu 
tedbirler arasındadır. Damızhk seç
me ve tescil işlerine başlamak, ene
me işlerine ehemmiyet ver -
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lstanbuJ Raayosu 

ÖGLE NEŞRiYAT!: 

12,30: Plftkla Türk musikisi, 12,5 
vadis. 13,05: Ptrıkln Türk mus!kisl
Muhtelif plAk neşriyatı. 14,00: soN. 

AKŞAM NEŞRIYATI: 

18,30: Plftkla dans musikisi, 18,4 
zılny haftası: Konferans: Dr. Fethi ( 
nyın yardımları). 19,00: Pllıkla dan 
sikisi. 19,15: Spor mfisnhnbclcrl: 
fik. 19,55: Borsa haberleri. 20,00: Sadi 
ses ve nrkodnşlnrı tarafından Türk 
slkisl ve halk şarkıları. 20.45· Havn 
ru. 20,48: Ömer Rıza tnrattndan orn 
lcv. 21,00: Radife Neydik ve nrked 
tarafından Türk musikisi ve halk 
ları (Saat Ayan) 21,45: ORKESTRA: 
Ajans haberleri. 22,30 Plftkla sololar. 
rn ve operet parçaları. 22,50: Son h 
ter ve ertesi günün programı 23,00: 

Ankara Radyo!'u 

ÖGLE NEŞRiYATI: 
12,30: Karışık pUk neşriyatı. 12,50: 

Türk musikisi ve halk sarkılan. ıa,ıs: 
hili ve harici haberler. 

AKŞAM NEŞRİYAT!: 

18,30: Plakla dans musikisi 19,15: 
musikisi ve halk şnrkılnn (Makbule 
kar ve arkadnşlan) 20,00: Saat Aya 
nrapça neşriyat. 20,15: Radyofonik tc 
(Gençler Grubu tnra!ından) 21,00: 
fernns: Selim Sırrı Tnrcnn, Ordu SaY 
21,15: Stüdyo Salon Orkestrası. 22,00: 
jans haberleri, 22,15: Yarınki prog 
İstikliıl marşı. 

SENFONLER: 
22 Belgrat: Senfonik konser. 

HA.FİF KOXSERLER: 
7 .1 O Bcrlin kısa dalgası: Sabah kon 

ri (8.15: Devamı). 13 Berlin kısa dali 
sı: Hafif musiki (14.15: Devamı). ıs 
BUkreş: KH\sik plllk musikisi (14. 
Devamı). 17.45 Berlln kısa dalgası: 

sonu konseri. (18.50: Devamı). 18.10 O 
trava: Çocuk konseri. 19,05 Qstrtı\' 
Plllk. 19 15 Bükreş: Romen musiki 
19.20 Prog: Fantazl hafif musikisi. 20 
Brilno: Sll'ıv dansları. 20 30 Bilkres: J{ 

ro konseri. 21.15 Bilkres: Rumen mu 
kisi. 21.30 Berlin kı n dalgası: Musiki 
karışık program. 21 45 Prag· Radyo o 
kcstrası (Jernmias, Rrohms. Şcnkll 
22.45 Peşte: Çig:ın orkestrası. 22.45 BO 
reş: Rumen mu~iklı;i konı;erl 23.15 Pr8 
PICık konseri. 23.80 Viyana: Gceil ın 
kisi. 

OPERALA, OPEnETLER: 
12 Berlin kısa drılgası: Opcrft ,.... 

si. 21 Viyanıı· Operet mw::lk!.ndı. 
tnna'nın operıılarınfüın 11art<ı. bul· 
RESİT Al .l.ıER: 

15.45 Berlln kıııa dnl!10sı: Plynno ı
sltnll. {16.30: Şarkı ve piyano). 17.45 B 
lin kısa d::ılgası: Org resitali. (19. 16: K 
za). 18 Peşte: Macar şarkılArı. 18.30 B 
Un kısa dnlgası: Brilno Wlld'ln sarkıl• 
rından. 20.20 Pcstp: Cenubi Amerika v 
MP.ksika şarkıları . 21 Belsınıt: Halk SB 
kılArı. 22.15 Bcrlin kısa dah:nsı: Pivnn 
musikisi <Brcthoven. Schuhert. 23.l 
Bclgrnt: Muhtelif Sırp ~arlulnrı. 

OANS MUStKtSt: 
10.43: Berlln kısa d:ılgnsı. 24.10' Pest 

Satıhk Kısrak 

mek, boğa depolan açmak, örnek köy 
ler teşkil etmek. hayvan meskenleri 
ve sulama yerler? hazırlamak, dana 
besleme istasyonları kurmak, inek, 
buzağı besleme işlerine ehemmiyet 
vermek, süt kontrol teşkilatı kurmak 
gibi işler de programa dahildir ... 

Sığırcılığın ıslah ve inkişafı ıçın 5 
senelik planın tatbikatı masrafı ola
rak istenilen tahsisat. bütün inşnat, 
arazi istimlaki, damızlıklar tedariki 
ve diğer 1'ı.asarif dahil olduğu halde 
26,465,210 liradır Kurulacak inekha
neler, İnanlı, Kars, Tokat, Yozgat ve 
cenup, Karadenız mıntokalarında, 
şark ve Ege mıntakasında olacaktır. 
Her inekhanede 250 inek bulunacak-

Anglo Arap yedi yaşında al do 
da bir kısrak, ayrıca lstanbul AY 
gır deposu atlarından Silvergold'U 
Yavrusu 22 aylık bir tay, koŞUY 
fevkalade ı~tidatlı acele satılıktır 
İstiyenlerin Kuzguncukta Nakkaşt 
Bay Halil Haşimin 2 No. yahsın 

müracaat. 

yetiştirme mıntakalurında yalnız 
bii çayırların bugünkü vaziyeti 
önemli işlerin ba~arılmasına kafi g 
lemiyeceğinden bu mıntakalarda stl 
ni çayırlıklar tesisi bir zaruret hiiJc 
müne girmektedir. 

tır. 
At yetiştirmek için hnzırlnnan pro-

;ede bilhassa Eskişehir - Çifteler 
~ın~akası bu işe en müsait görülmek 
tedir. Sergi ve panayırlar kurulması, 
haralarda tay yetiştirilmesi, aygır de 
polon sıfat bölgeleri kurulması için 
de kıymetli tetkık mahsulü olan mü
talealar vardır. 

At cinslerinin ıslahı için düşüniilen 
tedbirler de tamamen fenni ve tecrü 
beye müstenittir. At ile ziraat yap
mak sisteminin memlekette umumi 
olarak tatbikine başlanabilmesi için 
at mevcudumuzun artırılmasına ihti
yaç görülmektedir. Artırma işi için 
ayrıca bir program haz1rlnnmıştır .. 
Yakında haralar:la bu programın tat
bikine geçilecektir. 

Ayni zamand.ı tabii çayırların ı5 
lahı ve sulama işlerinin tam:imi il 
suni çayırlar gibi tabii çayırların d 

randımanını artırmak icap etmekt 

dir. Verimsiz olan veya mıntakanı 

iklimi itibarile kısa kalan çayırlıklll 
rın yenilenmesi ve genişletilmesi j 

çin tedbirler alı:ıacaktır. 

Suni çayırlar için de müsait yet 

!erde muhtelif çayır otlarının. baleli 

ye nebatlarının zirnatinden istifade 

temin olunacaktır. Yeşil yem, heri· 

ki sınıf hayvanlar için lüzumlu olıt11 

kuvvetli. besleyici maddclerdendif· 

Beş senelik programda bu hususta cıO 
şünülmüş ve pek yerinde olarak ta"' 
siye edilen kıymet! mütalealar bıJ' 
lunmaktadır. Sığır hayvanlarının şf' 
tınlması yurdumuza döviz getirebilt" 
cek bir ihraç maddesi daha kazandı~ 
m•s olacağı gibi, memleket içinde 118

( 
kımıza sığır eti yedirmeyi bir iti)'' rette yaralamk suçundan 3 ay hapis 

verdi. Suçlu daha fazla mevkuf kal

dığı için de derhal serbest bırakıldı. 

Suçlu, davacıya 50 lira da tazminat 
verecektir. 

Bir gün Yasin, Sultanahmetten aşa 
ğıya inerken Salihle Muazzezi kolko
la görmüş ve onlara şu teklifi yap
mıştır: 

- Buyurun karakola .• 
Salih, bu teklif üzerine elini beli-

Yuk•rıd• g5rd00Dn0z resim; Ortaklly 89 u ncu ilkokul mlldürU Zeki Beyle ~•

!ebelerden bir gruptur. Kıl"fehlr fellketzedelerl için aralarında para toplıyarak mat 
bumıza getlrmlılerdlr. Par•nın yekQnu on Uç llr• yirmi yedi kuruttur. Paranın 
ıınıflara takılml ,u ıeklldedlr~ K urut heub lle: 1. A ., 28, 1. 8.: 76,5, 1. C. 52,5, 2. 
A. 377,5, 2. 1!1. 112, 3. A., 241,5, 3. B. 104,4. A. 100, 4. B., 225, ku ruıtur. 

Sığır ve at cinslerinin ıslahı ve bu 
kıymetli hayvanların artırılması için 
alınacak tedbirlerin ekonomi ve mem 
leketin müdafaası bakımından ehem
miyetleri çok büyüktür. Ordu için 
yetiştirilecek atların milli müdafaa 
cephesinde olduğu kadar ziraat cep
hesinden de ilerı götürülmesi a•' '!ri 
ve sivil teşkilatın müşterek çalışma
ları ile iyi neticeler vereceğine şüp· 
he yoktur. Bu itibarla bu iki şube.re 
ait hayvanların beslenme bakımın

dan da ihtiyaçlarını temin etmek la-
zım gelir. 

Dundan dolayı, yurdun at ve sığır 

haline koyai.J;Idiğimiz gün, hem I<~ 
yun ihracını artırmış, hem de hiJ 
kımıza ucuz ve bol et temin etmiş O' 

lacağız. 
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TAN 
Gündea Gazete 

TAN'ı• heıMfl: H•r• fUdrcle. her• 
leyde n.111, tlDra.t. .... tml oltrı•k. 

kartın ıuet..ı olmıy• ~•lıtm•ktır. 

ABONE BEDELİ 
Ttırld,.. 

1400 Kr, 1 Sene 
750 Kr, 8 Ay 
400 ICr, 3 Ay 

Ecnebi 
2800 Kr, 
1500 Kr, 
800 ICr, 

150 Er, 1 Ay IOO Kr, 
Milletler.nsı ıxı-t• fttlhlldına dıüıll ol-
11U7an memleketler için 30, 18, 9, 3,6 lir11 
dır. Abone bedeli peşindir: Adres deiiı
tlrmek 25 kuruttur. Cevap için mektup 
Jara ıo kunı luk pul illveıd lA7.tmdır. 

1 GONON MESELELERi 1 
Mekhplerclekl D•i•n•reler 

Ya.zan: M. ZEKERiYA 
imtihanlar pldl mi, kabuk balla· 

llUf olan •lr yarama tekrar patladı· 
tmı, ~an Nulannın hoeala· 
naa nya mektep mldflrlerine karşı 
alteeam •ır ndJet aldıklanm işi 
tt,ur... Battl bminle oldala slbi, 
...... da 'ba lfin siliJıJa teluUde ka· 

- nNtlııu llr&yorn. 
O vakit ammnl bir fiklyet başlı

,.,: Mekteplenle disiplin meselesini 
lll'tlk kati f8kllde halletmelidir. Bu 
ı.whıeler Mr~ deJenerenln iti de
lil, amam! bir maarif sisteminin bo
nklap mMelesldlr, ftlln falan ••• 

B17le umumi hOkBmler verme-k 
bla7m. Fakat hldlselerl toiukbn
hbkla tetldk etmek, hutabiı tefhlı 
etmek ve tetlavisini ona ıöre tavsiye 
etmek daha clolna olur fikrinde,.U. 
IPeftf laueketler dalma yanbt netl
eelere drtlkler. Evde kabahatinclen 
.. layı ~ dlvd618mtls uman 
lal~ Mqe)'I halletmedllfmld artık 
b•ul ebnek Üvrinde)'IL 

Mektep, eead7etln ki~ bir örne
lfcllr. Cem17et l~nde sir&len biltUn 
hldbeler kfl~Ok mlkyuta mektepte 
•e ıör&nUr. Mektep hayattan uak 
mOeerret bir milesııese deiildlr. Ora
da okuyan toeuklar bizim ~ukları
nusdır ve ba eemlyetln evlAtlandır. 
Cemiyet l~lnde dejenereJer, hutalar, 
~alar, hllttl katiUfr ,ıdata 8'
~-~ .'t?ri mevnat olabilir. 

" ·~ o1duia "'8dlrtd9 ......,.. me 
.+ 1elelerlne hilyiik ehemmiyet veren 

memleketlenle ltu dejenere, huta ve 
'8rl foeuklar dlierlerinden aynin·. 
Ayn •1r mtleuesede ayn bir terbi
ye ılıtemlne tlbl tutulur. Ba tufiye 
iti için ıuretl mahausada muayene ve 
lmtihaa anllerl leat edllmlttlr. Bil· 
tin ........ illa •ır ·~· ıeti
rllir. Çoeaklu kllTfttlerlne, aafla-
nna melekelerine llre ayn aaa-. 
...... olnmdar. 

BHtle thncllllk bana lmkln )'OktU1'. 
Çonklanaama henh dlrtte birine 
tahin bülm vereblJdlllmls bir de
Tlnle, n t.dlyeye kaDnpnak bir ne 
........ IQl)ahlllr. 

.._~da dejenere (O 

euklarua.. .. muflarda WabJnuma 
mini ofma7a lınUn yoktur. Dejene
relerl l8lalı 1tln dblplla klft cleilldlr. 
Ba, tamamen ayn ve ilmi bir da
nm. Ve bu dava halledilinee;ye ka 
dar ba hutabim tedavisine lmUn 
)'Oktar. 

Mekteplerlmbl, maarif slatemlnıhl 
61pllnsldlil meauJ görmek kolay
m, füat •• 701 bıs1 ••talıtm tet
...... .toira sitflren yol deifl•lr. 

ip dua esaundan ve daha kökün 
... tetkik etmek IAamdır. Birka~ 
.. Jeaennin mltereddi hareketini hü 
tin talebeye n bittin maarife tef-
11111 ebnek •oira deifldlr. 

* Ya Çah1111a11 

Y..ı ltlr bnrla Nimi daireler J'8 
ma saat ikiye kadar ~abtaeaklartlır. 
ı,a.. ...._t Terim almak oldaluna 
sin; •• braNa iaabet •ardır. Çla
ldl yam hanaltıeı ıaeaklartla vuim
D çahpnak .amJdln delildir ve 'bu 
uadenle ~ ADDetmek ken 
c1lmbl aldatmaktır. 

r ........... hu meseleyi .. fÜilcle 
laalletmlftlr: OJıHa ,. ...... nmnl dai
nler delil, dilWnlara varman b 
tlar hatfia mlw11eJer saat OD iJd ile 
Dd anmada b ... ır. Glaln en ••
ak nma••na nath)'an it• saatler-

de --... Pin, >'Welini .,..., 
dlnlealr, saat tlirtte tekrar itine 416-
•r " ..ım. kadar P11fır. 

Ltaüal ıpa tathlkı si! elaa t.a 
-.w. ................ ... ., ......... . 

TAM 

İtalyan ordusuna dahil piyadelerden bir pap bir reçit rmmin6'1e 

5 

1 Serbest Sütun 1 
Devlet Onnan 

lfleıtme11 
YAZAN: Feysi ERK.iN 

Mflataldl Orman Umam MtW6rlfl
lil. latlkmlyetl phslye)'I hab milte.-
6.U clnlet •rm8Je1ile orman lfle
tljw. Kara'btlk ft ZonpNak slhl 
Dd mlW. .... ,.ı merknlaln yama
.. çahpa .. tefekldll. ıetlrdlil tom 
nık1Maa Wr ......... •tank bil· fUI... .... ...lr ..... ald. "7ua-
ya ............... slyatle tinle-
• bn41l ....,..._. temin De timdi
.. ~ _. blmuı lhmub. 
8" Mı- ...-..m k•dl ihtiyaca olu 
maddeyi satmaz. Ba şekil iktısadl 
kaidelerin dıtmda kalır. Memleketin 

ltalyanın Bugünkü Askeri· 
en mfllllla ihtiyaç aaddeleriad• o
la talata thvetl ile ... n dinil 
lfhıl l.atletmek, eıaaa lfletmesialn 
- vnlhll ohnalnhr. 8enevl it bin 
..tn mDsAphk •••• 4iıeii lhtiya
a, kömtlr istihsalinde eqel olabile-
eek ,.._ • , .. T tnilyon tra
~ ., .. S lib ............. senelik 
daimi ihtiyacı 780 bini bulacaktır. 
~~asalan ... ftDWadaaev
vel ba işi~ •vlıet .,.._ 9i-
7uetlnin rulaadar. Bu dd lpaımda 
.. ddeten sarar •• .... btlnlan 

Kuvveti Nedir 
a a a 

ltalya süratle ve bütün kuwetfyle s11Gh

la11111akta Decmn .. yor. MussoDninin söz

lerlne göre ltalya11111 buıün 20 • 30 bin tay

yaredsl var•. Diğer tarafl• ltalya clo

nanmsı 1M1 senesinde Sekiz adet 30 bin 

tonluk ıaffl harp ıemlsine maDk olacakhr. 

Aıağtdald yCIZlcla Mussolnlnin geçenler

de .... •torluk ........ ......,.. Jtal

ılyleClğl siZJerln 

askerlk balnmınd• tah•al INllacabımz. 

1 talya hükUınet reisi Benito 
Muuoliııi, imparatorluk ma

reılı aıfatile, ıeçenlerde, ~an mecli 
linde, İtalyanın harp kuvvatlerinln 
10D 13 1ene zarfındaki inldpfma 
dair, müftehirane bir hesap ver
mifti, çünkü 13 sene evvel, 2 ni
san 1925 te burada, ayni mevzua 
qır IÖZ IÖylenıifti. 

YAZAN: 

Tanınmıı Fransız ıenerali Wey
ıand da, "La France est - elle de
fandu?,, adıyla bir müddet evvel 
netrettili kitabında İtalyanın u
kerl tefldlAt ve kuvvetlerine bir fa
sıl tahsis tmiftl. 

Musaolinl, İtalyanın harp hazır
lığı için yaptıklannı, gururla ifa
de ederken, Fransız generali, İtal
ya için, devlet önderi realist bir si
yaset takip ettiğinden, her şeyden 
evvel, hudutların ant bir taarruz
dan korunmasını düğündüğünil,, 
yazıyor, sonra, bu hudutlarda, 
bahusus yüksek dağlarda, emnl7e
tin nasıl elde edildili ve saire hak
kında izahat veriyor: İtalya ordu
sunda bant zamanında mecburi 
askerlik hlzmetl 18 aydır. Yeni ve 
acemi erat, orduya martta ,ırdik
lerlnden ve bunlar iiç dört ay için
de eski, yani usta neferlerle bir-
lilde harp ve hareket edecek bir 
hale geldiklerinden, İtalyanın ba
nı ordusunun en kuvvetli (450 bin 
er) olduğu zaman yaz vaktine te
sadüf etmektedir. 

1 •• 

D uçenfn, Ayan meclisinde ver
dili malUnıata göre, eter İ

talya 21 den 55 yapna kadar olan 
mükellefleri silih altına çaj'ınraa 
8 milyondan fazla bir miktar elde 
edebilir ve eter daha genç yBflılar 
buna katılına bu rakam 9 milyon 

olUl'IDUft battl buıılann 1anaımn 
pride bırakılmua haline t6N de, 
Musaolhll, öıı harp cephelll için 

yine ' • 5 milyonluk bir iman kuv
vetine malik oldutunu, zabit (au
bay} kadıolarınm, bütün birlikler, 
bir, Od v~a ilq hup 16nn0f aı
t.Jlu &arafmdan 8"11olanablle -

GENERAL H. EMiR 
cet kadar, tamam oldutunu s6yltl
yor. 44 milyon nüfustan, 9 milyon 
kadar slJlhh hizmete elverişli a
dam çıkarmak, bunlan giydirip, 
teçhiz ve teslth etmek çok çetin 
bir l§tlr. B. Muuolin!n dedili gibi 
bunlann yansını geriye bırakarak, 
ön harp cephesi için yalnız 4 - 5 
milyonu ele alsak bile bunlarla 300 
deıı fazla fırka teşkil etmek icap 
eder. Büyük harpte, bü&Gn muha
rip devletler arauada, nüfusuna 
nisbetle en fazla insan seferber e
debilea ve beden kablJiFetl çok 
noksan olanlan bile silMı altma a
lan 40 milyonluk Fransanm harp i
çin, en 1enif mikyularda verebil
diii efrat ile 1915 nihayetine ka
dar Yalma 13' fırka tefki1 edile
bilmit ve nobaıılan ikmale an
cak kifayet etmJftir. Bu vaziyet 
dütünülüne, 44 milyon İtalyan i
çin 4--5 milyonluk veya 300 den 
fazla fırkalık bir ön cephe ordusu 
tasavwr etmek biraz l(lç olur. Fil· 
Yaki bir mfiletln ~ıkarabileeell a• 
zamt sefer! kuvveU takribi surette 
hesap için yüme 10 ilbl bir mik
yas ve 44 milyonluk İtalya bu mik-
1ua ,c;re 4,400.000 insan Mferber 
edeblİir, fakat yalnız ön cephesi i
çin delil ... 

'70 milyonluk Almanya, 1914 te, 
3,800,000 t1ft seferber edebllmif 
ve- ~undan yalnız 2,100,000 kada
l'Jt ı:ant yanından bira faz
ı. O. .ıer:t ordu vlcut bulmUf" 
tu.. Mliteblld efrat metnlekette ya 
depolarda 'ft)"a Ersats • NMl"N de
nilen ihtiyat tefldlltında lralmıfb. 
Filvaki Almanl1r bu lhtlyatlarla, 
daha 1914 blrincitepin a)'IDda bet 
ve 1915bic:la;yetinc:le41ent kolordu 
vüeude ptirmifler ve 81'Dl aene
Jdn ilkbüannda, )'elli ukeıl tef-

killt fçtn artlk elde ne efrat ft ne 
de lift zabit ve ldlçük zabit kalma
dıjuıından, piyade fırkalannın top 
çusunu ve makineli tüfeklerini ar
tırmak ıuretile, malik olduldan 
dörder piyade alaylanndan birini 
alarak yeni fırkalar vücude getlr
miflerdl. İatatUıtildere göre, Al
man ordusunun 1918 da, ıükfuıet
ll zamanlarda aylık efrat ihtiyacı 
8 bin kip idi: Hareket ve muharebe 
zamanlannda ile aylık efrat ihti-
yacı 200 bine ~yordu. Diler ta
raftan memleketin artan harp sa
nayti, ordu ile rekabet ediyor ve 
mütemadiyen çalıpcak kol isti -
yordu. Bu sebeple Almanyada da
ha 1916 da tecil edilen efradın mik 
tan 1,200,000 rakamıtıa çıkmıştı ki, 
bunun ancak '730 bini se71ar or
duya mensuptu. 

B ugiln banş zamanında, İtal
yanın tefekkill etmif 31 piya

de ve 4 ailvarl fırkuı vardır. Ka
rabtııer, Benagller ve Alpln lejyon 
ve alaylan da hesaba katılırsa, ba
nt İtalya ordusu takriben 47 fır
kaya muadil olur. Bir Seferberlik 
te, usulen Ye en nihayet, banş QJ'· 

dUaunım 1&1'111 derecesinde fazla bir 
ihtiyat tefldJlt hesap olunarak se-
feri İtalya ordmu TO fırka olarak 
kabul olunabilir ki, bu da 3 - 3,5 
mll)'On insan yapar. Fakat acele o
larak 16yliyelbn. 1d bir devletin 
aeı.rt tefldlltı ve bun1ann kuvvet
leri en mtıhblı nrncbr; bu tebeple 
buDlan 1dıut bUemn w nihayet 
....,luıaaa nbmlw blrw tabmtn. 
dmilNnttir. 

General Veypnct, kitabında, o
tomatik lfWı, top, zırhlı hafif Ye 

alır harp arabaları " b1inlarla tay 
7anJere Urp mMtfaa pl4h1uı 

~ temin etmek 11.. 7Urt için blyiUc 
bir kazançbr. 

378 deniz tayyaresini ve müstem· 
bakımından İtalyan ordu malze -
mesinin yenileştirildllinden bahset 
mif ve Duçe, bu hususta İtalyan 
milyonlannı teallh ve teçhiz için 
hAlen memlekette, aıkeri bir clJsip
lin altında, 580 bin amele ile çah
f&D 8'76 fabrikanın faaliyette oldu
Junu söylemekle iktifa etmı,tir. 

Bundan sonra Fnnaız generali, 
ki tabının İtalyaya alt fulmda, ken 
dl memleketinin hallerine baka
rak, fU acı hakikatleri yazmaktan 
kendini alamıyor: 
"Aynuı ordu olan bütün bir 

millet, eter vaıana karşı borçlu ol
dulU vazife hislerini derinden 
duymuyorsa en iyi askeri tefkllAt 
ve en değerli teçhizat ve tesllhat 
ne işe yarar.,, 

İmparatorluf'.m marepll B. 
Mussolintn harp doktrinleri de var
dır: "Biz ıilihları ve adanılan ıü
ratll bir harp lçm hazırlıyoruz. To
pun aayıaı ne kadar artarsa artam, 
piyade, yine eskili gibi bütün sınıf
ların aultanı kalacaktır. 

Kıtalan motörleftlrmek busu -
tunda muayyen hadler Bfllmıya -
caktır. Fırka ıstikbalde 9 delil, 
yalnı& 8 taburlu olacaktır. Bu se -
beple ikipr piyade alaylı., müte
harrik, 2 hatlı f,rkalara karar ve
rilmiştir. Emir ve kumanda tev· 
hic:li meselesi de hallolunmuştur: 
Siyasi sevkülceytf emirler hütii
met reisi tarafından verilir ve bun
lann icrası gen~ı kurmay başkanı
na tevdi olunur.,. 

D lpr taraftan B. MUB11tJUni. 
bugünkfi İtal7an hava si

lAhını, dünyanın en iyisi olarak 
tavsif edi7or ve 20 - 30 bin tayya
reci (uçucu) 7e malik oldutunu 
aöJ'lüyor. 

Halbuld 1937 1ene11 sonunda, İ
talyanın, müstakil hareklta mah
sus ve iiç bava fırkaaıncfan mürek
kep olan hava ordusunda. 410 bom 
ba, 480 av ve 144 muharebe u,y .. 
yaresi vardı kt, bunlann yekllnu 
ltM ~ tutıQordU. Kara ordu-

MalııalUnaflzUn ihrac...ıa lmllant
Jan aıa1*1Ai lmt91amu liqandan ce
tirmek te Orman memleketi diye •· 
aılu )'Unl-- IGsmuua masraf
tır. CUmhuriyet hUldbnetinin bii)'(ik 

aa11Vaffalnyetl olan yerH '9kerl fa• 
..W.a ewkanp tdıta sudtla b:nnak 
o.._ 1'1Mı•ılM Öll8D YUif .. lr. 
Ba ...... itleri temla etmek içi• 
lnıcfinkl sennave Ufi olftla aihi Q 
nca her teşekkGJden alivre satış flze. 
rlnden avam almak ta mflmkflnclilr. 
Kfiyllnttn kendi vesaltlle yaptJtı 
tonmık~luta bırakıp devlet sanan 
inin, teşkllAhnın thtlya~ ıhtercllif 
alat aanayflnl kurmak b...Snldl or
mu t9f)dlAtJnın birlnel vazlfed ol
malıdır. Devlet orman qJetmealal. 
erman bankası yapmak ıuretlle w 
iti başarmak leln • •tlsalt pmn 
.. ..... ve hatta ~mtştlr. 

~;·;:·~.::·;;;.~·········ı 
llltJeıo tlemokrullerl tenkit • 

elerken, ne vakit lsteM Alınan 
mllletlnin reyine mflracaat ede
rek "evet,, cevalmu alahlleeell
nl lliylemlı w 96dn8 t• etimle 
ile bltlrmlftlr. 'Takat demokrasi 
lideri-' apl teYi iddia edemea
ler.., 

• Slyuet, herkesin lfldlr. Berke-
sin iti ise kiımenin ip deClldlr • 
Biz kendi lpmize Nı•al•m. 

* Dua harpten ne kaunda'bile-
cethıl aorarlana verebileeetim 
eevap pdar: Hieap ve kilçWllk. 

1 
Bla elhan harbbade ıaranun ... 
kaybettik. 

Kanada Valisi 

•••••••••••••••••••••••••••• 
la•lsarlar Kadrosu 

HcmrlallClı 
İnhisarlar umaml mfidürü Mlthat 

Yenel Ankaradan şehrimize donmdf 
tür. muml müdürün riyasetinde, dfha 
bir toplanb yapılmış ve vekil~ 
tud1k edilen kadrolar üzerinde gö"8 
fiilmüştür. Kadrolar haziramn ikfti'!I 
de teblii edilecektir. 

ıunun 278 uçajile donaıımanua 
lekelerdekf 420. mektepler emrin
deki 492 ve ihtiyat olarak, depo}u.. 
daki eski tip takriben 1000 uçağı 
zammeclersek İtalyanın ceman 3600 
cephede kullanılabilir, harp uçalı 
oldutu anlafılır O halde Duçeıun 
bildirditt 20-30 bin uçucu, mevcut 
hava kuvvetinin ihtiyacından 5 mı. , 
li fazla demektir. 

İtalya, ayni ıamanda deniz kw
vetini de çok yüksek b r tempo ile 
artırmıya çalışıyor Kara ve h a 
kuvvetlerinin ikmali. harp g i 
lnfUl çok zaman yediJinden do
nanmamn eksiklerini tamamlamak 
kadar güç dejildtr. İtalya daha bu 
tünden, dillıyanın en kuvvetıı de
nizaltı donanmuına maliktir ve 
UNO - 1941 de otuz bin tonluk .,. 
kiz sayı biriDci hat IDuharebe 
mtaine (ceman 240 bin ton aabip 
1acakar İtalya. b&t6n Orta ve no. 
iu Akdeniz lnlnat noktalaruu 
bflhı•a kuvvetle~ 
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HiKAYE 
Tayyarede 
Doğuran 
Kadın 

1 
LE$ KARGASI 

YAZAN: Halilcarnaı Balılc~ısı 
•ınnrnnnn11ınıııı 11ı • 

Jütlanciiya ü
zerinde bir ha-
va seyahatine 
çıkan Bn. Man
lin, tayyarede 
ikiz çocuk do
ğurmuştur. Ba

yanın kocası da yanında imiş. Ka
dını tayyare ile uzakta bulunan bir 
klinige götürüyorlarmış. 

Süvarilerimizin ge~en seneki k~rşılanmalanndan bir manzara 
Manlin tayyarede ikiz çocuk doğu 

ran ilk kadındır. 

Çok Şerefli BirDOnüş • 
24 aenedir lrapanmıyan yara 

Büyük Harp
te, 1914 sene
sinde Conson is 
minde biri Garp 
cephesinde, ba
şından ağır su
rette yaralan

Suvarilerimizin 
Zaferleri Parlak Bir 
istikbal Vadediyor 

Binicilerimiz Rumanga 
Yoluyla Avdet Ediyorlar 

Nereye ıittilene, hanıi müaabakaya girdilerae yüzleri ak çıktı
lar. Niaten Romaya, oradan V&rJOvaya, muvaffakıyetten muvaf
fakıyete kOf&l'ak ıeçtiler. Şimdi Rumanya yoluyla vatanlarına dö
necek binicilerimize layık oldukları iatikbali herkes candan yap
mayı bekliyor. 

r 

Bir Türk binicisi bir Avrupa 
konkurunda 

mıştır. O zamandan bugüne kadar 
24 sene geçtiği halde yarası bir tür
lü kapanıp iyileşmemiştir. Conson 
mütemadiyne ıstırap içinde yaşa

m1ştır. Nihayet geçenlerde vaziyeti 
çok ağırlaşmış ve Con Conson öl
müştür. Doktorlar, bu bedbaht ada
mın, tam 24 sene acı çektiğini hay
retle kaydetmişlerdir. 

• 
Dahilerin beyni naal 

oluyormuf? 

Dört mühim lnüsabaka geçirmiş ı 
b~~kımmV~şov~akiKookurla~I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Büyük beyin
liler ekseriya 
dahi ve kabili
yet timsali de
ğildirler. Kil -
çük beyinli o
lanlar arasında 

da seksen beş müsabık arasındaki 

ıeçmenin on beşinciye kadar olan sı
ralarından altısını alması ne büyük 
muvaffakıyettir?. 

Bizimkiler Varşova müsabakala
nna, beynelmilel şöhretleri her yer
de kabul edilmiş olan tam seksen beş 
süvari içinde başladılar. Bu müsabık 
!ardan Parkuru hatasız bitiren onbe 
ıi seçil~i. Şerefli ~varilerimiz, işte 
o on beş arasına bizden altı isim yaz
dırmaya muvaffak oldular. 

Demek kabil olup ta hepsi giden

ler ayarında on beş kişilik bir takım 

la girseydik Varşovanın ilk seçmele 

rinde kazanan on beş biniciden ihti- ı 
mal on biri bizden olacaktı. 

Fazla olarak ilk imtihanı başaran
lardan Rüzgar ismindeki atile nazarı 
dikkati celbeden genç bir süvarimiz 
de var. Bu, binici, takımımızın istik
bali hakkında çok kuvvetli müjdeler
den biridir. Bugün Avrupanın en ktıv 
vetll takımına malik olduğumuzu is 
bat ederken, yarın da ayni vaziyette 
olacağımızı ecnebi rakiplerimize de 
göstermiş bulunuyoruz. Konkurlann 
hakikt manalannı bilen frenk se
yircileri ve mütehassısları da esasen 
bu noktaya dikkati celbederek, Türk 
takımının ilerisinin çok açık ve ey
dınlık olduğunu yazdılar. Varşova 
müsabakalarının ilk devresindeki se-

çimde muvaffak olan on beş süvari
nin sıra alması için manialan yük
seltmek suretile ikinci bir müsabaka 
yapıldı. O müsabaka dünyanın en us 
ta süvarilerinin birinci çetin imtiha
nı başarmış olan on beş güzidesinin 
mücadelesiydi. 

Onu da bizimki kazandı. Saim Pu
latkan birinciliği aldı. Hem kimin e
linden? Varşova müsabakalarını be
hemahal kurtarmak üzere aylarca ha 
zırlanmış olan Alman yüzbapsı Has
te gibi bir rakibin elinden ... 

Şerefli süvarilerimiz Rumanya yo

luyle vatanlarına dönüyorlarmış. On 

lan geçen sefer omuzlarda taşıdık . 

Bu sefer yüreklerimiz üstüne oturtup 
evlerimize kadar götüreceğiz. 

İsimlerini, bindikleri atlann şekil 

terini yedisinden yetmişine bütün 

Türkler biliyoruz. 

Onları artık özledik! Selametle gel 

sinler de bir bağrımıza basıp hasret

lerine doyalım .... 

YENi NEŞRIY AT : 

Gençlik Gazetesi 
Gençllttn fikir, siyasi düşunüş ~ s~ 

nat kıymetini izhar edecek sekllde ikinci 
AYW bugün cıkmıftır, Sa;yısı bet kuruş
b. 

NOTLAR: 

SON VAVEYLA da dahiler yetişmiştir. Dr. Fliks Re
nolt'a göre, asıl kabiliyet derecesi 

Bundan birkaç gün evvel bu a 
sütunlarda (fena tedbir iyi neti 
ce vermez) başlığı altında çı· 

kaa ~ Tür S r Kuru· 
munun hoşuna gıtmemiş o mala 

ki bir İstanbul gazeteşine bu ya 
zımıza karşı imzasız bir cevap 
göndertmiş. 

Gazetelerde Spor Kurumu
nun hoşuna gidecek yazı inti
şar etmiyorsa, bunun suçuna 
başkalarında aramaktan ziyade 
spor işlerinin iyi gitmemesind~ 
görmek lazımdır. Bize karşı o
lan hu cevap, garip bir tesadüf 
eseri olarak Kurumun en yaya 
olduğu atletizme inhisar etmek 
te ve şaşılacak bir t'esaretle spo 
rumuzun bu en geri kalmış O• 

lan şubesi bir muvaffakıyet de 
meti halinde gösterilmek isten
mektedir. 

iddia şudur: 
Türk Spor Kurumu el atma

dan evvel Atletizm fena idi. O· 
labilir. Fa.kat şimdi hiç yoktur. 
Ötede beride ne gibi şartlar si 
tında yapıldığını bizden ziyade 
Kurum reisliğinin bildiği başı 

bozuk miisahakalar ve 10 yaşın 
da çocukların koşularile doldu-
rulmak istenen yekunlar ve 
üç şehir, beş şehir gibi isimler 
altında hiç bir teknik kıymet 

anetmiyen gösteriler Atletizm 
ismi altına giremez. Bir yerde 
Atletizmin arttığını gösterecek 
şeyler şunlar olabilir: 

1 - Lisanslı atlet adedinin 
artması, 

Z - Resmi Atletizm rekor
lannın iyiletmesi, 

3 - Atletizm seyircisinin ve 
merakının artması. 

Biliyoruz ki; Kurumda atlet
lerin muntazam sicili yoktur. 

Biliyoruz ki Atletizm rekor
lan düşmektedir. 

Yine biliyoruz ki; gençlik ve 
klilplerimiz arasındaki Atletizm 
merak ve zevki sönmek üzere
dir. 

Türkiyenin en parlak ve cid

di Atletizm hareketi olan İstan 
bul Atletizm bayramının Ro
bert Kolej müessesesi ve teşki

lata dahil olmıyan bazı amatör 
ler tarafından yapaldıfını ve fe 
dere olan, olmıyan herkes ka
bul edildiği için kalabalıkça ol 

duğunu hatırlatmaya lüzum var beyin üzerindeki kıvrıntılarm adet 
mıdır?. ve derinliğine bağlıdır. 

Türk Spor Kurumunu bizzat Küçük beyinli maruf büyük adarr. 
kurmuı ve bugftnkil neticeleri ... ·~..ı~lara rwo:..-1 1 .. ,.ak Fransız devlet a-
nin 'hır iısmını ınum•Y"S' ... ..,- damı Gambeta gostenımışnr. nunun 

lan klüplwe "çete ie!e.ltkülleri beyni de çok kıvrıntılı imiş. 
gibi" diye manasız bir benzetiş 
yapan hu yazının muharriri de Büyük adamların, dahilerin beyin 
mode bir demagoji ile hakikati leri çok kıvrıntılı oluyormnf .• 

örtmeye yeltenmektedir. * 
İş başına geldiğinden beri Uç 

Almanlann içtikleri tütün senedir Türkiye Atletizm birin 
ciliklerini yapmıyan Türkiye· Franidurter 
de bir tek nizami pist vücude Zeitung gazete-
ıetiremiyen bir Federaııyonun sinin yazdığına 
yaptığı parlak işlrci imzasız ya göre, Almanya-
zılarla yaymaktan ziyade vakti ı da geçen mali 
gelmiş ve geçmiş olan kongreyi yıl içinde 42 
toplayıp bu güzel neticeleri o- milyar sigara, 
rada ödemesi çok şayanı arzu- 89 milyar püro ve 31 milyon lüle 

d tütünü içilmiştir. Almanlar günde ur. 
o kongrede bütün mıntaka- 116 milyon sigara ve lüle tütünü ile 

)arın murahhasları kendi böl- beraber24 milyon da püro içmişler-
gelerinde sporun ve o arada At dir. Almanyada tütün için günde 7 
letizmin nasıl düştüğilnil veya milyon mark sarfedilmekted~. 
nasıl yükseldiğini Federasyon ,,._ 
erkanından ve iki sene zarfın- OlümJen kurtulan taliltli aJam 
da en esaslı uzuvlan muhafaza 
edemiyecek kadar inhilale yak 
taşmış oln Kurum idarecilerin 
den daha salahiyetle söylerler. 
O arada belki 935 te 75 puvan 
almış olan Tiirk atletlerinin er 
tesi sene Balkan oyunlarında 
28 ge~en sene de 26 puvan ala
cak hale gelmelerinin sebeple
rini sorarlar. 

Son bir nokta daha: 
"TAN" spor muharrirleri spo 

run ne kadar milli ve vatani 
bir iş olduğunu, bugiinkü Ku
rum erkanından öğrenmiye 

mühtaç olmıyacak kadar iyi 
bilenlerdendir. Ve bundan dola 
yıdır ki, Türkiyede ilk kurulan 
milli teşkilatın müessisleri ara 
sında bulunmuşlardır. 

Türkiyede sporun mi1lileşti

rilmesi detil, devletleştirilmesi 
mevzuu bahsoluşu bugiinkU el
lerin bunu lstenildiii şekilde 
yilrUtemeditinln en kuvvetli 
delilidir. Burtın Türk sporu
nun, hükilmetin hayırlı müda
halesine sanlmıı bir ümitten 
başka mevcudiyeti yoktur. 

Bu müdahale olup ta tetikll· 
tın ve sporumuzun vaziyeti tes 
bit edildiği zaman ıimdlki spor 
erkanımızın kendi rivayet ettik 
leri kerametlerinin mahiyeti 

• meydana çıkacaktır. 

nın 

Avusturya -
Feldkirh 

şehrinde çok en 
teresan bir ha
dise olmuştur. 

Arnulf Şiht is
minde bir dül-

ger. yüksek bir binanın damında 
çalışıyormuş. Her nasılsa ayağı kay
m1ş ve caddeye yuvarlanmış. Şansa 
bakın ki Şiht, o sırada caddeden geç 
mekte olan açık bir otomobilin içine 

düşmüştür. Otomobilin içi yaylı kol 
tuklu olduğu için Şiht, b~ futbol to 

pu gibi sıçrıyarak otomobilden de 
dışarı fırlamış ve bu defa da a!ak· 
ları üzerine düştüğü için kendisine 
gene biç bir şey olmamıştır. 

• 
Büyük AatronomlM kongresi 

toplanıyor 

Bu sene ln- ------... 
gilterede Haro
gat şehrinde as
tronomların bey 
nelmilel kon -
gresi toplana -
caktır. Bütün 
dünyadan bu toplantıya 2000 astro
nom işt~ak edecektir. 

Kongrede astronomlar, hava boşlu 

ğunun vaziyetini ve burada 2000 in

ci senesine kadar olacak bütün delf

şildlkleri tetkik edeceklerdir. 

Velev fıİ'tına, velev acemilik do
layısile olsun, vapur, motör, veya 
kayığın biri karaya çarpıp parça?a
nınca Vasiliyos Zahariyadise gün 
doğdu demekti. Eski Elenlerin, ya 
ni Sokratın ahfadındandı. Fakat 
Sokrata zehir içirenlerin. Tüccar -
dı, hem de anadan doğma, çekir
dekten yetişme, karaya çarparak 
leş olmuş bir vapura varıp da, ona 
provadan kıça, sancaktan iskele:ve 
iki çaprast bakış şimşekledi mi idi, 
teknenin top tüfek imaline yarar 
ne kadar demiri celiği. bromu. ba
kırı varsa, enstenk yordamile san 
timi santimine ölcüp biçmiş, tartıp 
hesaplamış oldul:{unun resmi idi. 
Tahmin ettiği fivatın üçte birini 
sayar, ve saydığı sermayeden iki 
misli kan cebe atardı. Siz onu ze
kanızla istediğiniz kadar taklide 
kalkışın. Onun kar ettiği yerde zi · 
yan ederdiniz. Çünkü bir zehirli 
mantar ne kadar !'lıurla çürük ;ıifa
cın üstiinde, yepdahlanıp büyür
se bir ağaç kütüğü ne kadar zeka 
ile kökleri vasıtasile tonrakta_n u
sare çekoo alırsa, Vasilivos Zahar
yadis te övlece kPlepür bul11vol', 
emiyor, şisiyor, dallanıp budakla
nıyordu. İş istekten iharet olavd1: 
onun gibi milvoner olmak istiven 
istevenevdi. Fakat insan beş ya -
şında iken, bir metro boyundaki 
vücudünii et ve kemik harcı vapa
rak, malayla duvar inşa ediyor • 
muş gibi. ,ıövdesine hare sıv11va s1-
v11va, virmi va~nıı var1rır::ı •:ı,.f ic:. 
teği, ve gayretile vücudünü bir 
metre seksene viiksP.ltmiş olmaz a. 
İşte onun icin litaklidin ve li:r.elcA
vetin kaparozculuk, bu anadan doğ 
ma kanarozculuğun ardında h 0 o 
tatar dası Jıibi yava kalıvordu. rn, 
1ek kurt kapanı r:?ibi herif tuttıı~u
nu koparıyor. Ff P.m de ptomatik tıt 
banca ııibi zatülhareke kanan. Hü
viyeti de kRntıjfını yutan bir çan· 
ta W ~Mant ibtlfttti. 

ki yazihaneşiJıin nenceresftıden ba· 
şını çıkarmıştı. Mtnare ve kubbe 
kurşunlarını pacavralar Jıibi y1r
tıp savur;ın hevbetli hir lodos ka
sırgası dolayısile iki ellerile san'lcıı
lannı baslarına bastıran. ve iki bük 
lüm olarak n1z~ara karın yollarmı 
zarzor delebilenlP.re 2ülüvordu. Ga 
zete müvezzileri Karadenizde ve Ak 
denizde kıvıametler kopmakta ol
du~unu ve dört beş vanurun battı-
~ havadisini havkıra havkmı rii1-
garlara savuruvorlarrh. Gı>lip Jl!e
cenlerifen ald1rımı vokhı. Rir ara -
lık sağnak müvezziin elindeki ga

zetevi kooarrlı. riöndiire dönrtiire 
havaya ucnrrlu . Ya:va viiriiviiriilPr, 
bakıvor, 2ülüvor, ve ı?eciyorlardı. 

Zaharivadisin r:?Ö71Pri kontakt 
vanın duran iki tel ı?ibi pırıl pınl 
~akıvnrrln . Rir semc:ive ters döniin 
ce, dudaktan kulaklıınna yaV11ı • 

vor. Korkusu vnktu . Neve miit""S· 
~ir olsun. teskilatı bmamrlı. Va
pur le~ı-ilerinin en ciddi müesc:esesi 
onun idi. Kanıdan ı;ıirP.n vazihııne 
micosu ona bir tel~af sundu. Rnrl
rum yarımadasının ncunda Kitdür 
bumunda iki yüz Plti tonluk "se
merei Sebat .. motörü karava ka
yalara otıırmushı . Tayfıı ve kaota11 
hepsi hol?ulmuc:lardı. Zahariyadis 
hemen kavıt drftr.rini açtı. SP.merei 
~ebatı buldu: Şunlar yazılı idi. 
İzmir limanına mukavvet. kaotan 
ve sahihi Mıırııt rıi'!lu Mahmut. ~M 
ton. saç, karavella, paral'era. yüz 
yirmi bev~r kuvvetinde dizel motör 
lü, sahihintn varisleri. kansı, v'! 
üç kt7.t. ilah., demPk varisler coluk 
çocuktan ibaret! Babalan karava 
oturup nallan dikmisse çoluk cocu 
ğunu da sapa oturtup topu attır -

mak Zaahrivadis için iııten hile nl
mıvac-11ktı. Fırtınımın pnndProi<S-i 
bir gelepiir! Kavık sahiplen kayık 
bizimdir dive deni7de ,llirfip JTele 
kovsunlar, onlar coktan Zahııriva
disin defterine ııecmişlerdi. Zaha
riyadis sdlam hesapçı idi. Lüpe 
korunak tein tavvare ikramiyesini 
beklemezdi. Nasıl oba fırtına 0111-

cak. nasıl olsıa eemilPr batacak. ve 
nasıl olsa Zaharivaitis tumalart 
heı:> birer birer 2özlerinden vura -
caktı. Kavıklar deni~ üzerinde vüz 
yüze yollanırlardı. Kendisi ise bat
mış kayıklar. boğulan insanlar n
zerfnde yQze yQze servete ve refa-

illlllllllllllllllllttt 

ha varıyordu. Kurnazlığına ke 
hayran kaldı. Şu batan kayık m 
seli havada turna değil, ve ke 
torbasında keklik idi. 

Zahariyadis yine pencereden 
ğildi. Yolda genç kadının biri rü 
gara doğru eğilerek telaşlı eller 
rüz'!arın kaldırdığı eteklerini ba 
caklarının üzerine indirmiye uğr. 
şıyordu. Zaharivadisin tombul g 
beği neşeyle kalktı. Sarkık alt d 
dağından oluklanarak sulanıp ak 
salyasını, rüz'!ar helezon şeklind 
söndürerek, koparıp şehrin üzer 
ne uçurdu. 

İşte kendi derisini hiç tehllkey 
koymadan, şuracıkta pencerede 
e,ğilirken. Smerei Sebat dolayısil 
"güm!., diye tam bin lira kar vu 
ruvermisti. Artık elini sallasa, ka 
dırımın üzerindeki mevzun baca 
lısı gibi ellisi. belini sallasa. belli 
si, hep emrine amade olacaklard 

• 
Islak yelkenler sanki birer de 

mir levha. kalomalar elle, parmak 
la çözülemiyecek demir çubuklar. 
gibi kaskatı olmuşlardı . Camada -
na vurulacak yelkenin birini iki 
lile, zaptedemiyen bir gemici onu 
dişlerile ısırdı. Sağnak yelkeni sar
sıp koparınca herifin di~lerini sök 
tü. Gemiyi traversaya aldılar. Ol· 
madı! Boca allabanda ettiler. 

O anda gemideki insanlar için 
bu kuduran kainat ortasında ne 
ümit. ne insan, ne de Allah vardı. 

Arkalarında dev gibi yükselen 
bir dalga, bütiin bir dağ yamacının 
kalalarını paldır küldür güverteye 
yığıyormuş gibi bir gürleyişle, gü
vertede ne varsa, direk, küpeşte, 

sandal. hepsini c;-atırdatarak süpür 
dü götürdü. Tayfanın ikisini, söktii 
ğü kaptan dambuçosile küpeşte a
rasında sıkıştırarak pestil gibi ez.. 
mişti. O dalganın ardı sıra gelen 
üçlemenin ikincisi geminin üzeri· 
ne bir tabut kapağr gibi kapfidı. 

Ertesi günü kaptanı kıyıda bı,ıl· 
dular. Kafatasının arkasını ve ~y 
nini dalgalar tereyağ gibi kayalarl'l 
sıvamış. Adamın yüzü ardı kalmı
yan ve sırıtan bir maske o~arak ka1 
mıştı. 

* O gün büyük Hippopotanya lmpa 
ratorluğu payitahtının ticaret mer
kezinde eni kunu bir hareket var
dı. Çünkü United Metalurgical fir· 
ketinin reisine Lordluk ve asilzade 
lik ünvanı verilecek, ve kendisi 
Lord Vasilios Sagariyadis duke of 
Cimbilton olarak, o akşam davetli 
bulunduğu Çatampam sarayında 
sivri külah nişanile külahlanacaktı. 

Finlc1ndiyalllar 
Geliyor mu? 

Evvelki sene şubat ayında Fen
lindiyaya giden milll güret takımı
mızın orada, Fenlindiya güreş fe
derasyonile karşılıklı ve üç senelik 
bir çarpışma mukavelesi yaptığı ri
vayet ediliyor. Bu rivayete göre 
Fenlandiyalılar bu haziranın onunda 
İstanbulda güreşçilerimizle çarpışa

caktır. 

Güreş işlerimizin başında olanlar 
bilirler ki bizim güreşçilerin en iyi 
zamanları sonbahar ve kış başıdır. 
Yazın gevşektirler. Güreşi bırakır 

rahata yatarlar. Nitekim on. on iki 
gün sonra olacağı söylenen Fenlan
diya ıüreşlerine de ayni şekilde gi
recekler demektir. 

Ya bu müsabakaları bizim form
da olduğumuz mevsimde kabul et
meli, yahut müsabaka tarihinden en 
az 6 hafta evvel idmanlara başla

malı. Bn i!>lerln lanbalili~e ve ka· 
yıtsızh~a tahammülii de yoktur. 

Mersinli Ahmedin de (Talin) e 
giderken sikletinin fazlalığından va 
idmansızlığından dolayı mağlup ola
cağını burada yazmıştık. Bu bir ke
ramet meselesi delildir Güres i$le
rinl azıcık bilenler 1'u tahminleri 
yapabilirler. Elverir ki ba$ka dü$iin
celer olmasın. Bu sefer de bu nlciz 
ikazımmn hüsnü tellkki edilece~!l
den şüpheliyiz. Maamafih mümkün· 
ıe bu müsabakalan sonbahara talik 
için Fenlandiyahlara müracaat edil
se hiç fena olmaz. 
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Şehzadebaşı İbrahim Paşa Darülhadi sinin umumi görünüşü ve zavallı binanın damında biten ağaçlar 

Nevşehirli lbrahim Paşa 
Medresesi Ne Halde 

Bugün size "Lale devri" denilen 
Türk teceddüt inkılabını yaratan 
ve bu eseri uğurunda seve seve sı
cak kanını akıtan Nevşehirli İbra 
him Paşanın Şehzadebaşındaki ir
fan ve içtimai yardım manzumesi
ni tanıtacağım: Eminönünden ge
len tramvay biz.i Şehzade durağın
da bırakır. Sağımızda hendesenin 
en zor şekillerile dokunmuş tunç 
bir parmaklık ve arkasındaki muh 
teşem mezar taşları, köşedeki göz 
kamaştıran sebil bize yüksek bir sa 
nat abidesinin önünde bulunduğu
muzu söyler. Bir şimşek süratile 
sinirlerimizde dolaşan bedii zevk 
dediğimiz heyecan bizi uyandırı
yor, hadekalarımızı fotoğraf objek 
tifi gibi ayarlıyoruz. Sebilin etra
fını dolaştıran yaya kaldırımı bi
zi sağdaki sokağa sokuyor. Harap 
bir saçağın altına sığınmış bir çeş 
menin süsleri gözlerimizi çekiyor. 
Çeşmenin susuz kalan musluğu es 
ki ihtişamına ağlaya ağlaya kör 
olmuş bir göze benziyor. Biraz da
ha ilerliyoruz. Büyük bir kapının 
süs ve sanat ihtişamı gözlerimizi 
ve gönüllerimizi büyülüyor. Arap 
yazısının Türk kaleminde kemale 
eren"~ülüsile 12 1l4\:;ralık arş.ps:ı. 
bir kitab 1 altın yaldızlı,,~~ göbek 
ve üst bordürlarindeki oya gibi 
staıa~{1ber Türld:in taşçılikta ve 
tezyin sanatındaki yüksek kabili -
yetini gösteren örneklerdir. 

Sebilin, çeşmenin. muazzam ka
pının üstlerindeki kitabeler, nakış 
lar, oymalar, kabartmalar ve bun 
ları yüksek bir ahenkle birleşti

ren müstesna mimari tarzına İs
tanbulda başka bir yerde az rast
larız. Gözlerimiz doymadı. Bu üç 
eseri bir daha görmek istiyoruz, 
tekrar dönüyoruz. Tramvay yolu
na geçerek sebili bir daha süzüyo
ruz: Narin mermer sütunların beş 
cepheye ayırdığı sebilin tunç par
maklıklarında canlanan hendese 
şekilleri, bunların ortasında bir 
sanat gülü gibi açılan yüksek gö
bekleri, şebekenin üstünü enli bir 
dantela gibi kuşatan ve üstlerinde 
ikişer satır ve dörder mısra halin
de bir manzumeyi tamamlıyan mer 
mer levhalar ve satırları besliycn 
süsler insanı hayranlığın ve gaşyin 
ılık denizine düşürüyor. Yüksek 
bir talikle yazılan ve: 

Retldl m UJde edip teşteglne ıl!yle tarihin 
leblll Ayni lbrahlm Paıadır, için ıalılı.ıı 

1132 

Tarih mısralarile biten 20 satır

lık akıcı bir manzume okuyoruz. 

Bu tarih kasidesini Nedim devri

nin en yüksek bir alimi olan Reşit 

Efendi söylemitşir. Müstakim zade 

"Tuhfei Hattatin" inde bu müesse 

senin yazılarını, İran hattatlarına 

bile üstatlığını kabul ettiren ve 

talike erişilmez bir mevki veren 

Şeyhislam Ve1iyettin .Efendinin 

yazdığını söyler (1) Çeşmenin üze

rinde iki kitabe vardır. Yukarıda

ki sekiz mısralık sülüsle yazılmış 
tarih kitabesi şöyle biter: 
Zebani IUlesl der teıneye tarih için Rltld 

Su iç bu çeımel Damad ibrahlm Paıadan 

1132 

Bu yüksek parça da Lale devri
nin büyük şairi ve tarihçisi Raşi
dindir. Altında da koca hattat Ve
liyeddinin imzası görünmektedir. 

* 
Pırlanta kıymetindeki sebilin se 

nelerdenberl silinmiyen ve yosun 
tutan parmaklıklarının önü şimdi 
bir fakirin çiçek sergisi olmuş, tes
ti kınklarina ve konserve teneke-

YAZAN: 

~lbrahimHakkı 
~ Konyalı 
"'~~·~ 

Medrese odalarının çöken kubbelerin 
den gök böyle görünür. 

!erine dikilen çiçekler sıralanmış. 

Tarihin ulusa emanet ettiği bu sa

nat incisi şimdi bir saygısız ada

mın amansız tasarrufuna geçmiş. 

İşte birkaç otomobil durdu. İçin

den çıkan ecnebi seyyahlar fotog

raf makinelerini çıkardılar. Abide

mizin resmini çekiyorlar. Kimbilir 

bu resimler hangi yabancı bir mem 

lekette kadirnaşinaslığımızın bir öl 

çüsü olarak neşredilecektir. 

Müessesenin kapısı üstünde iri 
harflerle ve sülüsle yazılmış arap
ça 12 mısralık bir tarih kasidesi 
okuvoruz. İceriye giriyoruz. Sağı
mızda ve solumuzda sekizer sütun
lu iki revakın arkasınrla yükselen 
iki narin kubbe var. Nazarlarımı
zı yukarıya çeviriyoruz. Üstlerin
de köklerini; kubbelerin hayatiye
tine daldırmış birer alyandoz or
manı görüyoruz. Sağdaki İbrahim 
Pac:a dariilhadisinin dershanesi. sol 
daki kütüphanesidir. Bizden dah.a 
evvel giren ecnebi gezginler ders
hanenin mermer sögeleri önünde 
bir ihtiram halkası çevirmişler. 
Biz de görelim. Kapının sağ ve sol 
sögelerinde Lale devrini:rı ayırmcı 
alametlerini yaşatan dörder çiçek 
kabartması var. Ayni sögelerin iç 
taraflarında da çiçeklerin ihtişa
mını arttıran altın yaldızlı ve renk 
li istal:·;ditler (damlalar) na -
zarlarımızı oksuyor. Kapının üs
tünde kuvvetli bir kalemin altı 
mısralık arap('a tarih kitabesini o
kuyoruz. Sonradan bir mimber ve 
minare eklenerek cami haline ko 
nan dershanenin ic;erisindeyiz. tç'e 
riye bol ışık döken pencerelerin 
üstünde dershaneyi kuşatan Ahmet 
İlmi Efendinin 20 mısralık arapc-a 
yüksek bir manzumesinden Darül 
hadisin mimari kıymetini ve eşsiz
liğini öğreniyoruz. Kapının iç söge 
lerindeki süs, damlaların renkleri 
solmadığı için dışarıdakilerden dl. 
ha caziptir. Denebilir ki İstanbul
da Bizans ve Türk eserlerinin hiç 
birinsinde bu kapı süslerinin eşle
rine rastlanmaz. Müesseseye bey-

' 

nelrnilel bir şöhret veren de bun
lardır. Kubbesinin üstünde koca
man sekiz ağacın bulutlarla öpüş 
tüğünü görmek insanın yüreğini 

yakıyor. Kütµphanesinin kapısı üs 
tünde de İmamı Sultani, Arap za
de Abdurrahman Efendinin altı 

mısralık bir arapça tarihini oku
dum. (2) 

Sağlı ve sollu bu iki kubbe Lale 

devrinin bütün inceliklerini ve hu 

susiyetlerini yaşatan müessesenin 

Jki altın kanadı gibidir. Geniş taş-

lıktan ilerliyoruz. Karşımızda ve 

bahçenin tam ortasında 8 mermer 

siitunun tuttuğu bir kubbenin al

tında sekiz dılında servi kabartma 

lan bulunan bir şadırvan görüyo
ruz. Narin bir gobek sönen yıldı -
:ıı:ına ve kara bahtına için için ağ
lar gibi havuza su sızdırıyor. Kub 
benin ortasında bir mührü Süley
man ı?Öze çarpar. İsterseniz bura
dan dönelim. Çünkü bizden daha 
evvel ilerliyen seyyahlar medrese 
odalarının revaklarına • sokulamıyor 

lar. gökten bir bomba düşecekmiş 
J!ihi ürkeklik gösteriyorlar, alın

larından müthiş bir inkisarın ka
ra istifhamları sarkmış gibidir. Za 
rar yok ... Onlar gördüler, biz de 
kendi malımızı ve hünerimizi sey 
rcdelim. İşte solumuzda ve önll
müzde tam on tane oda .. Hepsinin 
kubbelerinin üstleri çayırlık ve sar 
ma~ık tarlası olmuş. Kubbelerin iç 
Jeri yosun bağlamış, tehlikenin yak 
laştığını ~österen uzun çatlaklar 
acılmış, bazı kubbeler tamamen 
cökmüs, odalar cöplük ve abdest
hane olmuş. Türk mimarisinin ve 
tarih1nin bu e<:siz eseri ihtizar de
mini yaşıyor. Bir ya7.lık daha öm
rü ya var.· ya yok. Eğer tarih kuru 
munun yüksek ve kurtarıcı eli u
zanmazsa öniimüzdeki kıs abide 

• yer~ uzanac.aktır. Taşları. tuğlala

rı dökülen ve sökülen kubbe ve te
mellerinde daha fazla dayanma 
mecali kalmamıştır. 

Biraz da devrinin bütün incelik 

lerini taşlarında yaşatan mezarlı

ğın~ uğrayalım. Burası bir mezar

lık deiğl, yaprakları taş olan bir 

divan, yahut seçme şiirler mecmua 

sıdır. Ortada müessesenfo kurucu
su İbrahim Paşanın; tarihçi Ası-
mın 1 o mısramı tası yan ve 1143 rr 
de öldüğünü gösteren taşını görü
yoruz. Pasanın sağında ve solunda 

1182 de ölen oğlu Genç Mehmet 
Paşanın. 1179 da ölen kızları Fat
ma ve Hibetullahın. 1188 de ölen 
Ayşe Hatunun, 1156 da ölen hem
şirezadesi Kerimenin ve Mehmet 
Paşanın, 1209 da ölen karısı Fat
ma Hatunun ve bu familyaya me'l 
sup diğer ölülerin mezar taşları 

vardır. Bunların hepsinin üstünde 
de Nedimin, şair İzzetin, tarihçi A
sımın şimdiye kadar divanlara geç 
miyen tarih kitabeleri vardır. Bu
rada İbrahim Pasanın iki taşı var 
dır. İkisi de ayni kitaheyi tasıvor. 
Bası ucundaki taşta hattatın Cok 
kelimesini Cün gibi yazdı~ı. 
ve incir ağacının altında du -
ran ikinci taşta da ayınla yazılm:l 
sı lazımgelen (aridir) kelimesinin 
elifle yazıldığı görülüyor. 

Bu manzume, devrinin bütün şa 
irlerini coşturmus. en J)arlak kasi
deleri ilham etmiştir. Şairlerin bu 
külliye için söyledikleri parçalar 
toplansa ortaya muazzam bir cilt 
çıkar. 

(1) Tuhfetülhattatin: Sayfa 750 
(2) Hadikatülcevam!: Sayfa 41 

Madam Casserlay 

sofadaki masanın üzerine koymuş, 

sofadaki pencereyi aralık bırakmış. 
o gün eve uğramadığını söylemiş, 
elhasıl tahkikatı şaşırtmak için elin
den geleni yapmış ... 

Neden bu şekilde hareket ettiğine 
dair sorulan suale verdiği cevap 
şu: 

- Maksadım Bayanın şerefine toz 
kondurmamaktı! Onun bir iskandal 
mevzuu teşkil etmemesi idi! 

Tabancanın Bay Casserley tarafın 
dan çekilmiş olması, iki erkeğin dö
vüşmesi, ve dövüş yüzünden yara -
}anmaları nihayet Chaplin'in kendi
ni öli.imden korumak için hasmının 
elindeki tabancayı ona doğru çevir
miş olması, bu aşıkı son ağır bir ce
zadan kurtarmıştır. 

Mahkeme, Bayan Kasserley'in 
mevkufiyet müddetini kafi görmüş 
ve aşık Chaplin'i 12 sene hapse mah
kum etmiştir. 

Madam Casserley hükmün veril -
mesini müteakip tahliye edilmiş ve 
gazetecilere aşıkı ile evlenmek ve 
karnında taşıdığı çocuğuna ismını 

vermek icin her şeyi yapacağını söy 
!emiştir. Madam aşıkının 12 sene 
hapse mahkum olduğunu anlayınca 
bayılmış ve güçlükle ayılmıştır. 

Mahkemenin izdivaç için mahku -
mu bir kaç gün tahliye edeceği anla
şılıyor. 

* 
8 milyon frank mira& 

bırakan Futbolcu 
Tanınmış İng!liz futbolcularından 

Filip Bah geçenlerde Londrada öl
müş, mirasçılarına 8 milyon frank bı 
rakmıştır. Futbolcu Bah, bütün ha
yatında futbolle meşgul olmuştur. 

Başka bir mesleği de yokmuş.. Fut
bol kendisine o kadar-f_azla gelir te
min etmiş ki, servetinin ancak pek 
az bir kısmını hayatta iken yiyebil
miştir. 
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Akdenizde ltalqa 
~ 

ile lngiltere 
Çarpışacak Olursa .. 

Kim Kazanır ? 
Bu Merakh Sualin Cevabını Bulmıya 

Çallıan Makaleyi Neırediyoruz. 

Süveyş üzerinde uçan İngiliz harp tayyareleri 

Akdenizde bir harp patlamış ol
saydı bunu İtalya mı İngiltere mi 
kazanacaktı? 

Bu mühim muammayı çözmiye 
uğraşan Alman gazetelerinden 
Frankfurter Zeitung şöyle bir ya
zı neşretmiştir: 

"Harp halinde İngilterenin Ak
denizde kendine ait olan 2800 ki
lometrelik bir sahili sevkulceyş 

noktasından kontrolü altında tu -
tup tutmıyacağı keyfiyeti şayanı dik 
kattir. Bunu muhtelif eksperler 
muhtelif şekillerde mütalea etmiş
ler kimi müsbct. kimi menfi n eti
celere varmışlardır.Eksperlerin ek-
seriyeti Fransanın yardımı olma -
dıkça İntıilterenin Akdenizde bii -
yük bir devletle başa çıkma~ının 

mümkün olmadığı fikrini ileri sü
riivorlar. 

İngiltere i çln tehlikenin f>üyüğü 
Akdenizde şimalden cenuba doğru 
uzanmış olan İtalyanın scvkulcey~ 
noktainaznnndan haiz olduğu te -
fevvuktur. Bu trfevvük bilhac:sa 
Sardenya adası Spezia, Sicilya,Pan 

tellaria gibi mevkiler tarafından 

geniş bir mikyasta kuvvetlenmek
tedir. Buraları son zamanda asrın 
en ehemmiyetli terakkilerine maz
har olmuş harp vesaitile tahkim e
dilmistir. 

Bütün bu sebeplerle İngiltere 
yalnız ticaret yo11arının emniyeti 
ni değil himayesi altındaki sahille
ri eli altında bulundurmak mese -
lesinde bile vahim müşkülatla kar 
şılasmak mevkiindc bulunuyor. 
Böyle bir harp vukuunda Siiveyş 
kanalının muhafazası da güç bir 
mesele olarak meydana çıkmakta -
dır. İtalyanın Mısıra teveccüh ede
cek herhangi bir tecavüzü karşıla
mıya İngilterenin siyasi haysiye
tini kurtarması noktasından mcc -
buriyeti vardır.İtalyanın Kufra va 

hasından, Libidcn ve Habesistan -
dan bir çember halinde k1Vrı1acak te 

cavüz tazyikini bertaraf etmek 
kolay bir şey değildir. İtalya şarki 
Afrikada son elde ettiği muazzam 
mıntakalar sayesinde Kızıldenizde 
Babülmendep. Aden gibi İngiltere 
üssü bahrilerini tehdit edebilecek 
vaziyette olduğu gibi yine Kızılde 
nizde mütemadi seyrüseferlerile A: 
rap kabilelerinin siyasi idarelerini 
elde bulunduran harp gemileri iç1:1 
de sıkıcı bir mania teskil edebilir. 
Şimdiye kadar İngiltere için bir 

Kızıldeniz meselesi mevcut değil
di. Fakat son zamanda Hariciye Na 
zın Mister Edenin Avam Kamara
sındaki bevanatında, Kızıldenizin 

Asya sahiline çıkacak bir yabancı 
devlet ayağı olmadığını söylemek 
lüzumunu hissetmesi bu mesele -
nin bugün mevcut olmıya basladı
ğını ima eden hadiselerden adde -
dilebilir. 

Bilhassa iddia edilebilir ki, hava 
vasıtalarında temin edilen herhan 
gi bir fenni terakki İtalyanın bu 
işteki şansının artmasına ser~p o -
maktadır. Bunun icin İngiltere has 
saten bu denizde bulundurduğu fi
losuna hava taarruzlarından kuru
yacak en mükemmel vesaiti ilave 
yolunu tutmuştur. Bahriye Nezare 

tinin mütaleasınca yeni vasıtalar 
sayesinde yalnız havadan değil de 
nizaltı yolıyle yapılacak hücum -
!arın tehlikesi de sıfıra yaklaştırıl
mıştır. 

Bugün İngiltere Bahrisefitte, de 
nizde olduğu kadar kara teşkilatı
nı da tanzim ve takviye etmek mec 
buriyetini hissetmiştir. Mısır ile 
1936 tarihli muahede İtalyan - Ha
beş harbinin hissettirdiği bir mec
buriyetten doğmuştur. Bu mua
hede büyük Britanyaya büyük 
askeri külfet ve mükellefiyetler 
tahmil ettiği halde İngiltere bunu 
istikbal için faydalı addetmekte ve 
bu külfetlerden kaçınmamaktadır. 
Filistindc güdülen İngiliz siyase -
ti ayni gayelerin tahakkukunu isti 
yen emellerden başka bir sebebe 
atfedilemez. 

30 Temmuz !936 tarihli Çanak
kale anlaşması da İngilterenin lehi 
ne kaydedilecek bir siyasi hadise 
olmuştur. Çünku burada Büyük Bri 

Akdenizdeki İngiliz ku\'Vetlerinder 
bir c:üz'ü tam 

tanya Türkiye gibi bir memleketi 
Boğazların müdafii olarak bulmuş 
tur. Bu memleketle birlikte Yu -
nanistan, Yugoslavya gibi memle
ketlerle dost kalmayı da siyasi hat 
tı hareketine ithal etmiştir. 

Bütün bunlarla beraber İngilte -
renin Akdenizdeki vaziyeti bil-
hassa Fransa ile müşterek hareket 
etmesini icap ettirmektedir. Bu de~ 
!etin bütün endişesi Akdenizin şar 
kı ile yakın şarktaki muvasala hat 
)arının herhangi suretle tehdit edil 
memesidir. 

Fransa için de keyfiyet avnidir. 
Tunus, Cezayir, Karok, gibi geniş 
müstemlekelerin anavatanla olan 
irtibatı, Madagaskarın, Hindiçini -
nin yolları emniyet altında kalma -
lıdır. 

1878 senesinde İspanya Elcezi -
rede bazı tahkimat yapmıya giric:; 
tiği vakit İngiltere bunu c:iddctle 
protesto etmişti. Sonunda İspanya 
bu fikrinden vaz geçti. Buna mu
kabil İngiltere Elcezire körfezine 
vaki olacak bütün tecavüzleri Ts-
panya lehine tardetmek işini üze
~·ine aldı. 

Geçen sene hükumet gemileri 
General Frankonun nüfuzu altmda 
bulunan bu sahili döverken Tngil-
tere bu vadini yerine getirmedigi 

[Arkası: Sayfa 10. sütun 6 da) 
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ÇATALCADA: 

Orta Okulun 
Temsilleri 
iyi Oldu 
Çatalca, (TAN) - Ortaokulumuz

da iyi çalışmaların memnuniyet ve
rici neticeleri görülmektedir. Tale -
be, her bakımdan yetiştirilmektedir. 

ÇATALCADA 19 MAYIS BAYRAMI: GİRESUNDA: 

Iskele\er 
Deniz banka 
Veriliyor 
Giresun, (TAN) - Giresun, Tire

bolu ve Görele iskeleleri bir hazi
randan itibaren Dcnizbanka geçecek 
tir. Bu üç yerin belediyesi, iskeleler 
ellerinden çıktığı için, mühim miktar 
da varidat kaybetmektedirler. 

Bakır Ocakları işletilecek 

KADlRLlDE: 

Gençler Her Sahada 

Çaltşmıya Başladılar 

Kadirli (TAN) - Üç yıl önce 
teşekkül ettiği halde hayatı sönük ge 

l 

BULMACA 
J)iinkU Bulmacanın 

~ Bıllledilmiş Şekli 

1 2 6 6 1 8 

2 3 4 5 6 7 8 19 Mayısta talebenin yaptığı beden 
hareketleri, pek ziyade takdir kauın 
mıştır. Son günlerde temsil edilen 
"Mazlumlar serisi., ve "Yaman., pi
yeslerinde de talebe çok muvaUala
yet göstermiş ve alkışlanmıştır. 

Türk Maarif cemiyetine bağlı talc 

1 

Giresun, (TAN) - Tirebolu kaza
sına bağlı Esbiye nahiyesinde eski
denberi bilinen ve epeyce işletildik
ten sonra bırakılan altı bakır made 

çen memurlar klübü, son aylarda hız 

lı bir tekamüle kavuşmuş, basının 

adedi 60 dan 125 e çıkmıştır. Klüpte 
spor, temsil, kütüphane kollan ku

rulmuştur. Birkaç ay evveline gelln
ciye kadar kahvehanelerde, şuradcı 

burada vakit geçiren gençlerin şim

di klüpte çalıştıkları, halktan da. bir 

kısmının kahvehane köşelerini b1rıı 

kıp klübün kütüphanesine gelmiye 

başladıkları görülüyor. Klübün genç 

leri çalışarak, komşu kazalarda esi 

bulunmıyan bir spor sahası vücud:ı 

getirmişler ve kısa bir zamanda spor 

da ilerlemişler, civar kazalar gençle 

rini müsabakaya davete başlamışta: 

dır. Temsil kolu da iyi hazırlanmıj, 

ikinci müsameresini geçenlerde vere 

rek 250 lira varidat temin etmiştir. 

Bu para ile klübün birçok ihtiyacla 

rı karşılanmıştır. Bu arada kütüp -
hane de zenginleştirilmiştir. Pek ya

kında klüpte avcılık, atlı spor ve mü 

zlk şubeleri de açılacaktır. Çalışm3.

larda klüp başkanı doktor Mehmet 

Tevfik Baykaranın büyük bir hisse 
si vardır. Aza adedinin yakında 250 

yi bulacağı umulmaktadır. 

2 

3 

4 

5 

t•ı 1 

be pansiyonunda her ders yılında 50 .ı 
{19 l\fayıs idman şenlikleri Çatakndn ortaokul talebesinin yaptığı hare -talebe banndırılmaktadır. Bu pansi- k 
ketlerle kutlanmıştır. Resimde ortaokulun kız talebesi hareket yapar en yon sayesinde ortaokula devam edc-

göriil üyor. 
bilen talebenin lise, öğretmen, zira- ============================= 
at, sanat mekteplerinde muvaffakı-
yetler kazandıkları ve meslek sahibi 
olduklan görülmüştür. 

TlREBOLUDA: 

Fındıkçıları Sevindiren 

Karar 
Tirebolu, (TAN) - İskelemlzden 

fındık ihracının meni hakkında ev
velce verilmiş olan kararın iptaline 
dair vukubulan müracaatlar kabul e
dilmiştir. 

Fındık müstahsil ve tacirleri, mal 
lannı Giresun, Görele ve Trabzon is 
kelelerine gönderip oradan ihraç et
tirmek için hem para, hem de zaman 
bakımından gördükleri zararın n:
hayet bulmasından dolayı sevinmek
tedirler. 

Tirebolu iskelesinden ihraç edile
cek fındıkları murakabe için Göre-
le kazasından bir memur gelecek -
tir. 

BlTLlSTE: 

Bir Kamyon 
Kazasında 
10 Kişi öldü 
Bitlis, (TAN) - 3 ton eşya ve 25 

yolcu ile Diyarbakırdan buraya ge
len şoför Recebin idaresindeki kam 
yon uçuruma yuvarlanmış, bir genç 
kadın ve 9 erkek yolcu ölmüştür. 

Sık sık tekerrür eden bu gibi feci 
kazaların en büyük sebebi, yolsuzluk 
tur. 

Tütün Satışları Başladı 
Bitlis, (TAN) - Nefis ve kokulu 

tütünlerimlz satışa çıkarılmıştır. Ye 
gane alıcı, inhisarlar idaresidir. Fi
yat doksan bir kuruşla 1 70 kuruş a
rasmdıı değişiyor. 

İZMİTTE: 

Yeni Yılın 
Tütün Piyasası 
Durgun Gidiyor 
İzmit, (TAN) - Tütün piyasa~ı 

pek durgundur. İnhisarlar idaresi ve 
tütün tacirleri yalnız yüksek mahsul 
üzerinde muamelede bulunmakta, en 
gin mahsul inhisarlar ambarında bek 
lemektedir. Bu vaziyet, birkısım zür 
raı endişeye düşürmüştür. 

Mülhakatta ve bilhassa Hendekte 
de vaziyetin ayni olduğu gelen haber 
lerden anlaşılıyor. İnhisarlar idare
sinin engin mahsulden de mübayaa
ya başlaması hararetle bekleniyor. 

Kimya Fabrikası lnıaatı 
İzmit, (TAN) - Sellüloz fabrika 

sının inşası dev;.m etmektedir. 
Çok sarı ve büyiik yapraklı ol:ın 

tütünlerimizin ileride mcmleket!n 
her tarafında aranılacağı ve Bitlisin 
en büyük varidat membaını teşkil 

ÇAT ALCA ORTAOKULUNDA edeceği anlaşılmaktadır. 

Gelecek sene haziranında, işlemi 
ye açılacağı tahmin olunan kimya -
fabrikasının hemen kurulmasına baş 
!anılmak için arsa satın alınmıştır. 
Makineler de Avrupaya sipariş edil-ERZURUMDA: 

Radyo Neıriyatı 
Yapılacak· 

Erzurum (TAN) - Lisemizde bıı
lunan tecrübe aletleri arasındaki 1.5 
kilometre dahilinde neşriyat yapan 
radyo mürsilesinden yalnız üç gün 
istifade edilerek muhtelif neşriyatta 
bulunulması kararlaştırılmıştır. 

ICDIRDA: 

Pamuklar Satıhyor 

miGtir 

• İzmit, (TAN) - Sinanın eserlerin-
den olan Yenicuma camiinin tamiri 
için 10 bin lira ayrılmıştır. Tamirata 
yakında başlanılacaktır. 

SlLlFKEDE: 

Ortamektep Talebesi 

Bir Konser Verdi 
Iğdır (TAN) - Mıntakamızda ye· Silifke, TAN) - Yardımcı musi-

tişen pamuklardan bir milyon kilo ki muallimi Hakkının çalışmalarile, 
sunu Almanların, yarım milyon kilo ortaokul talebesinden bir grup man-

ni ocağının yeniden işletilmesi içi.1 
faaliyete geçilmiştir. Bu maksatla 
evvelce İktısat Vekaletinden gönde -
rilmiş olan fen heyetine yeniden bir 
Rus maden mühendisi ve dört kişi 
iltihak etmiştir. 

Yirmi amele, ocaklarda elli metre 
kadar yeri temizlemişlerdir. Çok zen 
gin olduğu söylenilen bu bakır madım 
lerlnin işletilmesine yakında başlanı 
lacaktır. 

SINDIRGIDA: 

Köyler Telefonla 

Biribirine Baijlanıyor 
Sındırgı (TAN) - Jandarma ku -

mandanlığının çalışmasile Sındırgı

Akhisar arasında yapılan telefon hnt 
tı sayesinde Balıkesir - Manisa ara
sında da telefon muhavereleri te -
min edilmiş bulunuyor. 

Yeniden makineler ve santral ge
tirtilerek Sındırgı köylerinde tele -
fon işleri düzeltilmiştir. 

Köy yolları ıslah edilmiş, Çurk na 
hiycsinin meşhur Baruttaşı ve tlçeli 
köyün kayalıkları dinamitle kırdı -
rılmış murur ve ubur temin edil-
miştir. 
Kazamız jandarma bölük kuman

danı yüzbaşı Cemal Natık Poyrazo~
lunuo da hnnr hw;ua~cL:ı. 8"Yr.eil 

görülmektedir. 

Evli Bir Kadının Peşinde 
Sındırgı (TAN) - Küçük Bükü 

köyünden Hasan oğlu Hüseyin Çeti
nin kansı Mustafa kızı Elif, ayni kc>v 
den lsmail oğlu Yusufa kaçmış ve 
onunla yaşamıya başlamıştır. 

Elifin kocası, kardeşi İbrahim, ar
kadaşı Mustafa oğlu Muharrem Kan 
ve Yakup kızı Huri Sallan ile Yusu 
fun evine gitmişler, Elifi geri almak 
için kapıyı kırmışlardır. Hadise mah 
kemeye intikal etmiştir. 

ADAN ADA: 

BALIKESİRDE: 

Bir Saatte Neticelenen 
Dava 

Balıkesir, (TAN) - Ağır ceza msh 

kemesi bir cinayet davasına başla • 
mış, bir saat içinde davayı neticelen 
dirmiş, Kepsudun Danahisar köyün-

de Mustafa kızı Arzuyu çifte tüfeği 
ile öldüren ayni köylü Mehmet oğlu 

Halili 12 sene ağır hapise mahkOm 

etmiştir. 

Transmisyon arı 
Kullanılmış 6 semtim kalınlı • 

ğında makine transmisyon, şaft, 

kasnak ve yatakları ucuz fiy~tla 
c;atıhktır. TAN matbaasına mü
.. ac11at t'diniz. _..,._ 

SOLDAN 8AGA: 

1 - Hantal, tembf-\ 
2 - Olur mu, muvafık mı, mtınası 

gelir - ebedi değil. 
3 - Büyilk dağ silsilelerinden biri 

içkinin Argo dilinde mukabili· 
4 - Çok renkli 
5 - Yapmak, meydana getirmek - it 

dm adı. 

6 - Bekanın sonu - şekerin ' bir ne' 
7 - Dışın aksinin aksi • birlikte, bet 

ber, ilişik. 

8 - Dağ kovuğu mftnasına gelen b 
kelimenin tersi - pislikten olUl' 
fakat, lAkin 

VUKARIDAN AŞAGIYA: 
1 - Bir av kuşu - Ekmek manası 

gelen bir kelime. 
2 - Fakat, IAkin - bir kadın adı. 
3 - Keten ve kenevlrln unsurları. 
f - Emir sıygası - vUcudUmUzde do 

laşnn bir mayi 
5 - lş manasına gelen bir kelimen~ 

cem siygası - kadın adı. 

6 - Koyu mavi. tom manasile sarı 

7 - Son günlerin en büyük ve mühl 
gazete havadisi - bağırmak 

8 - Müstesna - dar yer 
9 - Sorgu edatı - erkek adı. 

10 - Ticarete vasıta olan adam - kaf 

Zührevi ve cilt hastaJJkJan 

Dr. Hayri Ömer 
>ğledeu sonra Beyoğlu Ağacamı 

rnrşısmdA No. 133 Telefnn :43nR! 

' sunu İtalyanların alacağı, geride ka- dolin ve keman çalmakta maharet 

Çntnlca okulu talebe i Ynman piye i lan partilere de Rusya ile Çekoslo- kazanmıştır. Bu talebe, Halkevi salo Bat, dit, nezle, grip, romatizma, Nevralji, kırıklık ve bütün 
ni oynamışlar ve rok rnu\'nffnk olmm: vakyanın talip olduğu hakkında bıı nunda bütu··n talebe velilerine bir kon 

:l ~ agwrılarm:zı derhal keser. İcabında günde üç ka,e alınabilir. lardır. Resimde rol alan gençler gö- raya gelen haber umumi bir sevin; ser vermişler, muvaffakıyet gfuter-

@ru~·1~ü~y~o~r~. !!!!!!!!~~lllıllll~~~~!l!l~~~u~y~a~n~d~ır~m~ı~ş~tı~r~. !'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~m~i~şl~e~rd~i~r~.~lllıllll~~!!!!!!lllll!!!"'!!!!!!!!!!!!ll!!l'll!.'!!!!!!!!!!!~~--~~~ııml!l~~~~~~~~~=::::::~!!!!!!'!:==:=::~~:;:;:;~~~~==~~~-=:::~~'-=-~llllllll 
Bu d~!iknnlılar kalplerile konuştukları zaman, de

diklerim yaparlar, sözlerinin iki manası ve gizli niyet 
leri yoktur Leon'a bunların bir gece evvelki ces:ı
retsizliklerinin sebebini anlattım. Ben onlara iştirak 
etmeır.C'k]e beraber, bunu kendilerine söylememekle 
beraber, vaziyet, cesaretlerini kıracak kadar bozuk
tu. Buguhkü heyecanlarının da sebebini anladım. 
Onlar da benim gibi iradelerinin tesiri altındadırlar. 
Bazılnrı bu iradeyi kontrol edebilir, bazılan edemez
ler. 

Hücum Neşesi 

Hücum için tayin edilen dakikada herkes vazifesi 
başında idi. Bugüne kadar hareketsiz duran çehre • 
ler, düşmanın hücumundan mütevellit bir insiyakla 
değil, kendi teşebbüsümüzle harbetmenin verdiği 

bir ümitle canlandılar. Bizim ağır toplar, Olias'dan 
Bar~as mevkilerini dövmiye başladılar. Düşman, 
birdenbire şaşırdı, bizim hücumumuzun mahiyetini 
anlamak için bir müddet sakit kaldı. Topları sessizdi. 
Bizim planımızı, ve toplarımızın kifnyetini anlata -
cak deliller bulmaları güçtü. İlk güneş ışıkları altın
da, sükunet içinde uyuyan Bargas'ta, siyah, gümü~ı1 
duman tabakaları yükselmiye başladı. İhtimal ki, 
düşman bataryasının subayları kovuklarında veya si
perlerinin altında fırtınanın geçmesini bekliyorlardı. 

Leonla beraber motosikletlerimizle, sürülmüş top
rakl.ırı çiğniyerek, hareket noktasına gittik. Mitral
yöz taburları subayına, Endülüs taburları beş al-

tı yüz metre ilerledikten sonra, mitralyözlerini cep
henin önüne getirmesini, düşman siperlerine hakim 
bir vaziyet almasını, faşistlerin siperlerden çıkmasını 
beklemesini, o zaman bunları ateşe tutmasını söyle
dun. 

Saat sekize doğru idi. Güneş zeytin ağaçlarının ils

tüne ınmi , bütün ormanın üstünde haşmetle par

byordu. Endü!...ıs taburları, göğüslerini kurşunlara a
çarak, açık toprağın üstünde ilerlediler. Nihayet mit-
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ralyözlcrln, makineli tüfeklerin ateşini işitmiye başla 
dık. Düşman çadırlarının içinde bir buçuk saat evvel 
uya;ıanlar, şimdi hiddetle ateş ediyorlardı. Solda mü 
himmat istasyonlannı, sağda demiryolu istasyonunu 
geçtU:ten sonra, bizim sağ cenah meydana çıkmır 
tı. Ben de alayımla bunlara iltihak ettim. Pişdarlan 
bir ;eyrek mil ileriye scvkettik. Bunlardan bir tanesi 
bir gece evvel kaçmak lstiyenlcrden biri idi. Bunla
ra şöhretlerini yükseltmek için bir fırsat verdim, e
ğer geri döncbilirlerse bu şöhreti kazanacaklarına 
emindim. İhtiyar bir milis bunlarla beraber gitmek 
istedi. Bu saçına ak düşmüş, birkaç gün evvel birkııç 
arkadr.şile Madridden yeni gelen bir adamdı. 

Bizim alayın yakinindeki, beyaz boyalı vesika köş
küne döndüm. 

Leon'u arıyordpm. Onu sıhhiye işlerini tanzim et
mekle meşgul buldum. İkinci demiryolu köprüsünün 
yanında, bir ilk yardım istasyonu kurmuşlardı. Bu • 
nun bir doktoru, iki asistanı, bir de ihtiyar hemşire
si vardı. İki düzine kadar mezun, yataklarının üstün
de oturuyorlardı. Leon'a 

- Her iş yolunda mı? dedim. 
- Evet dedi. Şimdi düşmanla tah. karşı karşıyayız. 

Fakat bizimkiler ilerliyor. 
Yakındaki bir tepenin üstüne çıktık, ilerleyişi sah 

ra gözlüklerimizle takip ettik. Buradan hareketin u
mumi inkişafını seyrediyordum. Leon kırmızı bayra
ğın dıkileceği tepeyi gözetliyordu. 

Ynnımızda her dakika vereceğimiz hiicum emirle-

rini bekliyen, fe\'kalade faal üç milis vardı. Uzakta 
milisler ellerinde tüfekleri, yavaş fakat muntazam 
ve kısa fasılalarla yürüyorlardı. Bir makineli tüfek 
fırtınası bir durup bir başlıyor. Kurşunlar Üzerlerine 
düşüyordu, bizimkiler hiç aldırış etmeden ilerliyor
lardı. Düşman saşırmıştı. Makineli tüfeklerinin, mit
ralyi.'zlerinin mevkilerini değiştiremiyorlardı, çün
kü bizim hafif bataryalarımızm şrapnelleri onları dar 
madağın etmişti. Onların makineli tüf ek hücumu 
müthişti, yalnız demiryolu mmtakasında, yolun tam 
yakininde gayet iyi yerleştirilmiş makineli tüfek de
poları vardı. Fakat orada da, Endülüs ve Leal tabur
ları bızim hücumumuzu idare ettikleri, süratle iler
leyip, kasabaya arka taraftan yaklaştıkları için, hiç 
bir iş yapamıyorlardı. 

Dokuza çeyrek kala, mezarlıktan , birkaç yiiz met
re ötede bizim çetelerin dipçiklerini hazırladıklarını 
görünce Leon yumruğunu dizine vurdu: 

- Bizim 10,5 luk toplarımız mezarlıktan saat kaı;
ta a!E:§ açacaklardı? Dedi. 

- Saat dokuzda. 
Bizim askerlerin ilerleyişinden, süratle mesafeyi ~e 

çişlerinden korktu, bunların ilk top patlar patlamaz 
mezarlığa varacaklarından titredi. Bunlar top patla
mad~m evvel mezarlığa girerlcrs~. bizim bataryalıı
rımızın ateşi, Leal'in taburlarındaki arkadaşlarımızı 
öldürebilirdi. 

'Ben onun korkusuna iştirak etmemekle beraber 
bu kuvvetlere, mezarlığa girmek için ilk yirmi to-

pun patlamasını beklemelerini söylemediğimize Ü· 

züldüm. Fakat, her şeyde olduğu gibi, bunda da düş
manın her dakika artan ateşi, bataryalarının canlan
dığına alametti. Dört bir taraftan parçalarcasına ateş 
ediyorlardı. Makineli tüfekler, mitralyözler çeteleri
mize hücum ediyordu. Bizim görebildiğimiz bütün 
harp sahalarına biz hakimdik. Ötede beride toprak 
toz duman yığınları halinde savruluyordu. Bizim mi-
lisler, büyük sahada nekadar da azlık görünüyorlar
dı. İlerliyor "hiç kimsenin toprağı., denen sahayı isti
la ed~yor, mütemadiyen ileriye geçiyorlardı. Bundan 
başk'l intizamlarını da muhafaza ediyorlardı . Bu sa
dece bir ordu manzarasıydı. Mezarlığa doğru yürü -
yen ~eteler durdu. Düşmanın hafif toplan maden por 
çalannı havaya uçuruyor, hücum edenlerin üzerine 
savuruyordu. 

Mezarlıktaki toplar da ateş açtılar. Müdafaanın en 
kesif noktasına varmışlardı. Biz zırhlı treni ümitsiz
likle tıekliyorduk. Sahra gözlüklerimi zaman zamnn 
Madrtde çeviriyor, tayyarelerimizden birini göklerde 
görmek istiyorduk. Eğer önümü1deki yarım saat için
de tr.-n ve birkaç tayyare gelirse düşmanı mahvede
bilirdik Fakat gelmediler. Leon : 

- Leal taburlarının durduğuna memnun oldum, 
dedi. Bataryalara vakit ka1.andırdılar. 

Doğruydu, bir defa daha taliin bizim lehlmi1e hare
ket ettiğini gördüm. Dokuza iki dakika vardı. Düş-

man bizim taburların, çetelerin imdadına yetişmekte 
gösterdiği sürat ve intizama, mezarlıktaki topların 

t>atlamasından iki dakika evvel durmalarına şaştı. 

llk top tam saat dokuzda başlarımızın üstünden gec
ti.l3u top bu mezarlığın içine düştü.Ayni dakikada O 

lias'ıtı önündeki dağın tepesinde kırmızı bayrak sal
landı. Bizim üç keşşafımız ok gibi yerlerinden fır-

ladılar. Düşman askerleri demiryolunu bombardı -
manla meşguldüler. Bu dakikada burada bizim tek 
bir neferimiz bile yoktu. 7,5 luk toplar on metre fasıla 
içinde düşüyorlardı. 
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amil, Casusluk ve ihanet 
şine Ehemiyet Veriyordu 
Ş amil, muhite göre (maliye 
. teşkilatı) da vücuda getir

lılşu. Kurduğu hüklımetin varida 
başlıca şunlardan ibaretti: (Hal

~ıı ı:ekatı - Harplerde, düşmandan 
llıııan ganimet - mahsulat ve hay 
'tılardan alınan vergi - varis bırak 
lıadan vefat edenlerin para ve mal 
~.) 

Vergiler, çok muntazam tahsil 
!;liliyordu. Ve hükumetten maaş 
1~atlların hakları da yine büyük 
l' intizam ile veriliyordu. Camile 
~ \re mekteplere tahsis edilmiş o
-all paralar,hiçbir bahane ile tehir 

a ~ilıniyordu. Yalnız Şamil, tembel 

lacaıarla dervişleri hiç sevmiyor -
~ 

ı. Evvela, bunların eli siliıh tu -
~l\larını ordunun milis kıtalarına 
Ql'ldermişti. Sonra da işe yaramı 
anıarı. memleketten tardetmişti. 
liarplerde malıil kalan ve çalışa 
ıyanlara, imamın hazinesniden 

1Yda üç gümüş ruble veriliyordu. 
;;ıhipsiz kalan ailelere de, nü -
lls nisbetine göre yardım edili
~Ordu. 

O tarihe kadar, Dağistan ve Çe
·~rıistanda posta ve sair muhabere 
1asıtası mevcut değildi. Şamil bu 
~ de ehemmiyet vermiş; şehirler 
ırasında posta tatarları icat etmiş
ti. Hükumete ve harbe ait işlerde, 
~un mesafeleri süratle aşmıya 
~ecbur olan posta tatarlarına, her 
~\1ul - ve hatta herkes - yardım et
~ekle mükellefti. Böyle mühim is. k J 

-l'de ve muhaberelerde, posta ta-
-arlarına halk tarafından derhal 
tı yürük atlar verilir; bu yardım 
'ayeşinde J?O_fila ~~n yü.ılerce 
lometre .mesafeyi fasılasız olarak 
Şabilir lerdi. 
Şamilin en ehemmiyet verdiği 

~eselelerden biri de casusluk ve i
~anet işleri idi. Şamil bunun önü 
~ti almak için de, şüpheli mıntaka 
<arda ahaliyi onar kişilik gruplara 
ayırmış; bunlan biribirini kontro 
le memur etmişti. Eğer bu on kişi 
ilin içinden hükumete ve millete i
hanet olursa, bütün grup, o cezaya 
iştirak ederdi. Bu müteselsil kefa~ 
let meselesi sayesinde, casusluğun 
\>e vatan hiyanetinin önüne geçil
?tıişti. 

kılıç elde olarak can vermişlerdi. 
iki Tarih Arcuının Hülô.acuı 

Ş amil, bu teşkilat ile neler 
yaptı? Ve azameti dünyayı 

sarsan koca (Çarlık) ile tam yirmi 
beş sene nasıl uğraştı?. 

Bunların cevabını layıkıle vere
bilmek için büyük, çok büyük bir 
harp tarihi yazmak icap eder. Bu 
ise, bizim sadedimizden hariçtir. 

Aholko felaketinden, esaret fa
ciasına kadar devam eden iki tarih 
arasında, Şamilin hemen hemen 
fasılasız olarak geçen harp ve gaza 
hayatı, Türk tarihinin en şerefli 
bir zafer silsilesidir. Bunu, onun 
dostlanndan evvel düşmanları iti
raf etmişler .. Onun için tarihler yaz 
mışlar; onun namına müzeler vü
cuda getirmişlerdir. 

İki tarih arasında geçen bu ha
yat, baş döndürücü bir kan ve ateş 
fırtınası. Hürriyet ve istiklalini mu 
hafaza etmek uğurunda beşeri fe
dakarlığın son haddine kadar va
ran bir avuç Türkün yarattığı bir 
ölüm kasırgasıdır. Bu fırtına ve 
bu kasırga, kaç insanın hayatına 
mal oldu? .. Bunun cevabını doğru 
ca verecek bir hesap defteri yok .. 
Şamilin dostları, mübalağadan ka 
çınarak kendi hesaplarını söyle -
mekten ihtiraz ediyorlar. Onun düş 
manları ise, hakikati mümkün ol
duğu kadar saklıyarak, Şamilin 

bayrağı altına toplanan bir avuç 
Türkün, Çar ordularına (yüz yir
mi binden fazla telefat) verdirdi -
ğini söylüyorlar. Bu adede inan -
mak doğru mudur, değil midir? .. 
Buna hükmedebilmek için; meş
hur Rus Generallerinden (Geyman) 
ın hatıralarından, şu sa!ırlan ay-
nen n•aklediyoruz: 

(Bizim kaybettiklerimizi örtmek 
için daima düşmanın kayıplannı 

fazla gösterecek raporlar yazılıyor 
du. Halbuki, düşmanın zayiatını 

bilmek ve öğrenmek mümkün de
ğildi. Onun için her harpten son
ra, rapor yazan yaver, kumandana 
soruyordu: 

- Düşmanın zayiatını ne kadar 
gösterelim? .. 

Kumandan, gülerek şu cevabı ve 
riyordu: 

kimiyeti, nihayete ermek üzere idi.,, 
Şamilin manevi saltanatı, artık 

tamamile vicdanlara ve imanlara 
istinat ediyordu. Avaristanda ka -
zanılan parlak muvaffakıyeti, Ko
muk ovalarında, ve Sulak hattın
da kazanılan zaferler temin eyli -
yordu. 

General Grabbe ile, Çarlığa mer 
but olan Beylerin ve Şemha11erin 
kuvvetleri, Şamilin kahir darbele 
ri a1tında müdafa vaziyetinde bile 
tutunamıyordu. 

Şamilin ordusu, Çeçenistandaki 
Rus ordusunu sürüp çıkarmıştı. 

Sonra şarka doğru yürümüş, Hazer 
denizi sahillerine kadar bütün o o
vayı taram1ştı. Yerli di.işmanlardan 
ve ekseriya iki yüzlü rol oyniyan 
münafiklerden çoğu da, Rus kıta -
larile çekilmiye mecbur kalmış -
!ardı. 

Çarlık, büyük telaş içinde idi. 
Hükumet, yeniden bir ordu sevki 
ne karar vermişti. Fakat bu sırad;ı 
Rusya ile Osmanlı hükumeti ara
sında (Kırim seferi) zuhur etmişti. 
Osmanlı hükümdarı Sultan Ab

dülhamit, Şamile bir ferman gön
dermiş, yardım istemişti. İstanbul

da bulunan Dağıstan beylerinden 
mürekkep bir heyet vasıtasile Şa
mile takdim edilen bu fermand'l 
(1) Şamile karşı çok tumturaklı d-

faz ile hitap edilmekte idi. Asıl ga
ribi şurasıdır ki; bu hadiseden bir 
sene kadar evvel Şamil tarafından 
Osmanlı hükumeti erkanile temas
ta bulunmak için İstanbula gönde
rilen heyete kimse ehemmiyet veor 
memiş; Şamilin giriştiği gaza veci 
hadın mana ve maksadına, ne Ba
bıali ve ne de saray, en küçük bi: 
alaka bile göstermemişti. 

(1) Bu fermanın sureti, (Hazinei 
evrak) ta 5454 numara ile kayıtlı~ 
dır. (Devamı var) 

' E K O N o M i 1 
İÇ PİYASALAR: DIŞ TİCARET: ; .... GöNLliK····· 

Almanya ile : Şehrimize 
Ticaret Müzake- : PIY ASA Her Taraftan Bol 

1 Dün piyasamıza 390 bin kilo buğ- M G } • resi Baş ıyor day getirilmiştir. Bunun 96 bin ki- eyva e ıyor 
losu sert ve Ziraat Bankası tarafın-

Almanya ile yapılacak yeni tica- dan makarnacılara kilosu altı kuruş Piyasalarımızda umumi şekilde bir 
ret anlaşması için alakalı dairelerde tan satılmıştır. Yumuşak buğdayla- durgunluk başlamıştır. Mevsim itiba-

ı nn kilosu da 5,37 - 6,10 kuru., ara- ·1 h b ı d 'şler bı·raz hazırlıklara başlanmıştır. Yeni anlaş " rı e er sene u ay ar a ı 
sınd.a verilmiştir. İ 

manın müzakerelerine girişilmeden * gevşemektedir. hraç mevsımının 

evvel, Almanya ile münasebette bu- , geçmekte olması, bir kısım halkın 
Samsuna teslim şartile kırk beş 

lunan ithalatçı tüccarlarımızın fikir bin kilo arpa 4,17,5 kuruştan, kırk sayfiyelere gitmesi, bazı ticarethane 
ve mütalealarını dinlemenin faydalı dokuz bin kilo birinci yemeklik zey sahiplerinin mal toplamak üzere se-
olacağı düşünülmüştür. Halen meri- tinyağı kilosu kırk kuruştan, beyaz ·• yahate çıkmaları, bu durgunluğun 
yette bulunan anlaşmanın geçen bir peynirler kilosu 31,16 - 36,04 kuruş başlıca sebepleri arasındadır. Pera-
sene içinde ne gibi mahzur ve fay- • arasında satılmıştır. kendeci piyasalarda yazlık eşya ve 
daları görüldüğü tetkik edilmekte- * · yiyecek maddeleri üzerinde işler de-

t ; · Samsunda teslim şartile kırk beş vam etmektedir. Şehrimize Adana, 
dir. thalatçı tüccarlarımızın fiyat butlardan bir parti kilosu 5,30 ku-

k edi 1 l · t af da.k" d'· ·· ı Mersin, Ege mıntakalarından, Koca-ve r mese e erı e r ın ı uşun , 1 ruştan, çalı fasulyalarından bir par- ' 
celerini ve normal şekilde mal ithal ı ti kilosu 9,30 kuruştan satılmıştır. li civarından bol meyva ve sebze gel 
etmek için ekonomik vaziyetin müsa- ı Piyasamıza on beş bin kilo çavdar, , mektedir. 
adesi nisbetinde alınması icap edecek ,ı 33 bin kilo mısır ve 11 bin kilo su- Sıcaklar arttığı için, bu sene kiraz 
tedbirlerin nelerden ibaret olduğu :~ sam getirilmiş ise de dün sablrna- lar turfanda denilemiyecek kadar er-
tesbit ve araştırılmaktadır. ~ mıştır. , ken ve bol yetişmiştir. Yaş üzümlerin 

•••• •••••••••••• ••••••••-- de erken geleceği tahmin edilmekte-

İHRACAT: dir. 
Bu mevzu üzerinde görüşülmek ü

zere bütün ithalatçı tüccarlarımız 

Türkofisle temasa davet edilmişler-
dir. 

Almanyaya lliracat 
Azaldı 

Takas lılerinde Kolayhk 
Fındık Sfoku Son çıkan takas kararnamesi ile ta-

kas işlerinde bir çok kolaylıklar gö
Temam i / e ihraç rülmiye başlanmı~tır. İhracat mevsi

mi geçmek üzere olduğu halde takas 
Son günlerde Almanyaya yapılan E Ji/ecek işleri normal olarak devam etmekte-

ihracat azalmıya başlamıştır. Alman- dir. Amerika ile de bazı takas mua-
ların diğer bazı memleketlerden mal Mevsim geçmekte olmasına rağ- meleleri olmuştur. Amerikaya en faz-
aldıklan ve Türkiyeden aldıkları mal men fındık talepleri artmıya başla- la gönderilen av derileridir. 
Iarın miktarını bundan dalyı azalttık mıştır. İhracat için muhtelif memle-
lan haber veriliyor. Alman ithalat ketlerden iç tombul fındık aranıl
bürolannın verdikleri primler de ge- maktadır. Piyasamıza yapılan talep
çen seneki kadar geniş tutulmamış- Ier üzerine geçen senenin fındıkla
tır. •Alman kontenjanını henüz ta- rından tombul iç olarak 10 bin kilo
mamen doldurmıyan daha bir çok luk bir parti kilosu 55 kuruştan sa
Türk maddeleri kalmıştır. tılmıştır. Sivri kabuklu fındıklardan 

Almanya ile olan klering hesapla- da geçen senenin malı olarak 10 bin 
rının da yavaş yavaş eritilmekte ol- kiloluk bir parti kilosu 19,10 kuruş
ması geri kalan Alman kontenjan mü tan verilmiştir. Fındık alıcıları iyi 
saadesinde kullanılmıyacağı hakkın- mal.ara yüksek fiyat vermektedirler. 
da bazı şayialarR yol açmıştır. Fa- Bu seneki stokun tamamile ihraç ve 
kat bu şayiaların ihtiyatla karşılan- sarfolunacağı ümitleri gittikçe kuv-
rnası lazımdır. vetlenmektedir. 

Demir Fiyatları Arttr 
Avrupa demir kartelinden gelen 

haberlere göre, son günlerde dünya 
demir piyasalarında ton başına yüz
de 10 - 15 arasında bir yükselme kay 

dedildiği bildirilmektedir. Bunun se
bebi olarak ta bazı memleketlerin bu 
sene demir sarfiyatını artırmıs olma
ları ileri sürülm~ktedir. 

, 

BORS'A 
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ÇEKLER 

A"-1• 

Londra 
Nevyork 
Par is 
Milano 
Cenevre 
Omsterdam 
Berlin 
Brüksel 
Atina 
Sofya 

Ka,,an" 

6,26 
126.-

3.5125 
6.6550 

28.8175 
69.7825 
50.76 
21.38 

1.1450 
1.5450 
4.39 
7.6350 

Yugoslavyadan 
Bil"' Teklif 

Yugoslavyada bir müessese, Al
man maden izabe yüksek dereceli gra 

fitlenmiş, orijin.il Boruto, kolloidal 
yatak madenini Balkanlar ve Türki· 
ye için imal etmek salahiyetini haiz 
olduğunu ve bu iş için Türkiyede tek· 
nisyen bir mümessil aradığını ticaret 
odasına bildirmiştir. 

Hariçten Raptiye 
ithalatımız 

Şehrimizde çalışan bir madeni rap 
tiye imalathanesi, bu sene yurdumu-

. za hariçten ithal edilmesine ihtiyaç 
kalmıyacak kadar raptiye yaptığını 

Ticaret odasına bildirmiştir. Bu mü
essesenin imal ettiği raptiyelerin 
miktarı 30 milyondur. Raptiye sarfi
yatının günden güne arttığı söyleni
yor. 

• Sovyet Rusya hesabına dün yine 
pıyasamızda ötedenberi Sovyetlere 
tiftik veren bir tüccarımızdan yüz 
kırk altı balya alınmıştır. 

Dün satılan bu tiftiklerin kilosu 
106 - 107 ,5 kuru~ arasında verilmiş
tir. 

Ceza hususunda hiç küçük bir 
~aaf ve merhamet göstermiyen Şa
tnil, mükafat hususunda da çok cö
l\ertti.Harplerde liyakat gösterenleri 
derecesine göre koyun, at, inek, kı 
lıç, tüfek, para gibi hediyeler ver 
tnek suretile taltif ederdi. 

- Di.işmana merhamet edecek 
değiliz ya?.. Ne kadar istersen, o 
kadar yazıver. 

Mektepler Kapanınca .•• 

Prag 
Madrld 
Varşova 

Buda peşte 
Bükreş 

Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

23.7925 
25.04 

0.9425 
2.8750 

36.4675 

KAŞTA: 

Sıtmaya Karşı 
Şiddetli Bir 
Mücadele Lazım Harpte korkaklık gösterenlerin 

Omuzlarına birer keçe parçası diki 
lirdi. Harpten kaçanlar eçer idam 
Cezasından kurtulacak derecede bir 
lnazeret gösterebilirlerse, bunlann 
omuzlarından aşağı yine bir keçe 
l>arçası sarkıtılarak böylece halka 
teshir edilirdi. Bu isareti taşıyan 
adam. büyük bir kahramanlık ese-
ri göstererek o keçeyi oradan kal
dırtmıya muvaffak olamazsa, ade
ta medeni haklardan iskat edilmi~ 
gibi muamele görür .. Bilhassa, hic 
bir kadınla alaka ve münasebet 
tesis edemezdi. 

Ordu tekemmül etmiye başla -
dıkça, Şamil de teşkilatına inti -
zam vermişti. Asker kuvvetlerini 
\iç kısma tefrik etmiş; her kısmt, 
(General) kudret ve salahiyeti ile 
bir (Naip) e vermisti. Bu kumandan 
ların biri,(Ahverdi Muhama), diğe 
ti, (Şuayib Molla), üçüncüsü de, 
(Uluğ Bey) di. Gerek bu büyük ku 
rnandanları ve gerek diğer küçük 
kumandanlar ve zabitlerin, rütbe -
lerine göre göğüslerine birer pla 
ka takmaları, usul ittihaz edilmiş
ti. 

Askerin en mümtaz sınıfı, yine 
(l\fürit) ler idi. Son zamanlarda a
detleri bine kadar çıkan müritler 
daima o şerefli ünvanın kıymetini 
muhafaza etmişlerdi. Başından so 
nuna kadar devam eden harplerde, 
bunlardan hiçbiri sağ' olarak düş • 
rnan eline geçmemişti. Hepsi de 

Harpte öldürülemiyen adamlar, 
raporda katlediliyordu. Eğer veri -
len raporlarda yazılmış olan düş -
man zayiatı hesap edilecek olursa, 
bugün Kafkasyada bir tek insan 
kalmamış olması lazımgelir. Hal -
buki biz orayı tamamile ele geçir 
dikten sonra o kadar çok adama 
tesadüf ettik ki, buna hayret et -
memek mümkün değil...) 

Bu doğru sözlü düşmanın, şu mert 
çe mutrıleasına bir kelime ilave et
meden, iki tarih arasında yani; A
holko felaketinden, Şamilin esaret 
gününe kadar cereyan eden büyük 
hadiselere, süratle göz gezdirerek, 
bu bahse de hitam vereceğiz. 

S amil bu müddet zarfında ne 
yaptı? .• 

General Grabbeye ilk darbeyi in 
direrek (Aholko) nun intikamını 

aldıktan sonra, birçok kabileleri ve 
avullan dolaştı. Müessir hutbeler
le hisleri, fikirleri, vicdanlan he -
yecan içinde bıraktı. Çarlığa karşı 
kalplerde mevcut olan nefret ve hu 
sumeti büsbütün artırdı. 

Rus muharrirleri diyorlar ki: "D~ 
ğistanın Ova kısmında yaşıyan halk 
ülemadan, beylerden, beşikte süte 
men çocuklara varıncıya kadar, 
başkumandana müracaat ettiler: 

- Artık biz, uykumuzdan uyan
dık. Aradığımız sahip ve müdafü 
bulduk. Artık bizim topraklarımı 
zı t.erkedin. Aksi takdirde, Allahın 
büyük ismi üzerine andiçiyoruz ki; 
bu ovalar size ve bize mezar olacak 
tır. 

Dediler ... Bu hal de gösteriyor 
du ki; artık Dağistanda Çarlığın hl , 

Sınavsız, yalnız karne notlarile 
geçilen sınaflarda dersler bitti. Öte· 
kilerde de imtihanlar yakında bite 
cek .... Şimdiye kadar diişünmedi
nizse, artık karar vereceğiniz şey 
çocuğu mutlaka hava tebdiline gö
türmektir. 

Kendinizin hava tebdiline gitme 
ğe niyetiniz yahut vaktiniz olma
sa bile, kırlık bir yerde akrabanız, 
dostlarmız bulunur. Çocuğa hava 
tebdili yaptırmak lazımdır. 

Köylerde, kırhk yerlerde ya51· 
yan çocuklar bile senenin bazı mev 
simlerinde yer değiştirince bundan 
istifade ederler. Şehir çocuklarının 
hava tebdilinden istifadesi daha ~i 
yade belli olur: Şehre döndiikleri 
zaman daha iyi büyiimüş ve daha 
gürbüz olarak gelirler. 

Ancak. hava tebdilinin faydalı ol 
ması için biraz uzunca sürmesi lii
zunıludur. Zaten ilk haftılsı yeni ik 
lime alı~makla geçer. Çocukların 
bazıları bu ilk hafta icinde yorgun 
luk, rahatsızlık hile gösterirler. Ha 
va tebdiline ilkbaharda gitmek 
mümkün olursa, oradan istifade i
kinci haftanın basında meydana çı 
kar. Yaz mevsiminde gidilince ilk 
ahşkanhk ve rahatsızlık zamanı on 
beş güne kadar sürer ve istifade 
ondan sonra belli olur. Hava tebdi
li yerinde ne kadar kalınacağı da 
mevsime gö:re değişir, ilkbaharda 
çocuk yalnız on beş gün kırlık yer 
de kalmaktan kuvvet bulduğu hal
de, yaz mevsiminde en az iki ay 
kalması lazım olur. 

Çocuğu hava tebdiline götürme
ğe, yahut göndermeye karar veril 
dikten sonra da, gidilecek yeri 
seçmek tabii ehemmiyetli mesele
dir. Vadi içerisinde, yahut de
re boyunda, bataklık bir yere ya
kın, hatta pek sık ağaçlı bir hah
çe ortasında ev çocuğun teneffüsü 
edeceği havayı, lftgat manasile, 
değiştirir ama, ona iyiJik verecefi 
yerde kendisine herşeyden önce 

lüzumlu olan giineşten, temiz ha
vadan mahrum eder. 

Onun için gidilecek yerin il
kin açıklık olmasma dikkat etme 
lidir. Bu da ancak deniz kenarın 
da, yahut yüksekçe yerlerde, dağ
ların, tepelerinde ve eteklerinde 
temin edilebilir. Çocuğun en çok 
vaktini geçireceği bahçenin biraz 
gölgeli olması iyidir. Fakat ağaç
ları pek sık bahçe zararlı olur. 

Pek küçük çocuklar deniz kena 
rından istifade edemezler. Hazım
ları zaten yolunda gitmiyen, sık 
sık sinirlenen, uykudan çabuk u
yanan küı;iik çocukları deniz ke
narına göti.irmemeliclir. Onlara 
;viiksek yerlerin havası daha iyi ge 
lir. 

Daha büyücek, mektep yaşın3 
gelmiş çocukların da hepsi deniz 
kenarından istifade edemez. Be
yaz derili, lenfatik, boyunlannda 
bezler bulunan yahut bademcikle
ri büyük, burunlarile boğazları
nın arasında da etler olan çocukla 
ra deniz kenarı havası iyi gelir. 
Bunun gibi kemiklerinde yahut oy 
nak yerlerinde iltihap bulunan ço 
cuklar da deniz kenarında hava 
tebdiline götürülür. 

Fakat barsakları sık sık bozu
lan, sık sık kayeden, baş ağrıların 
dan çok şikayet eden, egzemaya ve 
kurdeşene istidadı olan, gözlerin
de, yahut kulaklarında bir hasta 
lık bulunan, yüzünü göziinü oyna 
tan, yahut sinirden bayılan, boğ
maca öksürüğünden daha yeni kur 
tulmuş ve hala azçok öksüren, müz 
min bronşit hastalığı çeken, göğüs 
hastalığına tutulmuş olan çocuk
lar deniz kenarı havasından daha 
ziyade rahatsız olurlar. Onlara yük 
sek yer havası iyi gelir. Büyük ço 
cuklar haylice yüksek yerlere ka 
dar c;ıkarılabilir. Kiiçüklere 800 
metreden ziyade yükseklik doku· 
nur. 
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Camiye Bırallllan Çocuk 
Kozan, (TAN) - Sabahın alaca 

karanlığında, cami önünde henüz 
doğmuş bir çocuk bulunmuştur. Be
lediye, çocuğu bir süt anneye vermiş 
tir. 

Zabıtaca çocuğun anası, babası a
raştırılmaktadır. 

rırTaı Parçası.. Temsil 
Edildi 

Kozan, (TAN) - Gençler birliği 
temsil kolu, yirmi gün süren bir ha
zırlıktan sonra, "Taş parçası" nı tem 
sil etmiştir. Temsilde, köylü ve ka
sabalı bir çok halk bulunmuştur. 

Hasılat, birlik kütüphanesine ve 
temsil kolunun inkişafına sarfedile -
cektır. 

Kaş, (TAN) - Milattan 500 yıl 
evvelki K.santos Cümhuriyeti arazi -
sini işgal eden kazarnızda umran ha
reketleri 5--0 yıl evvel başlamıştır. 
Zaten tabiatın güzelliklerile bezen -
miş olan Kaş, bugün çok şirin bir ka
saba haline gelmiştir. Köylerde, köy 
aralarında yol inşaatına devam edi
liyor. 

Kaşa ve Kalkan nahiyesine hafta • 
da iki defa vapur uğrıyarak nakil ih
tiyacını karşılamakta ise de, köyler
de nakliyat henüz pek iptidai vasıta· 
larla temin olunabilmektedir. 

61 köyü ile iki nahiyesinde 24 bin 
nüfus yaşıyan Kaşta ancak 5 ilk mek 
tep vardır. Kalkan nahiye merkezile 
kasaba ve Akörü köylerinde büyük 

birer mektep inşa edilmiştir. Fakat 
bu kadar köye ve bu kadar nüfusa 
beş mektebin kafi gelmiyeceği mey
dandadır. Köylüler, maarifin intişarı 
için ellerinden gelen her yardımı 

memnuniyetle yapmaktadırlar. 
Kazamızda hükumet tababeti ve 

sıtma mücadele teşkilatı varsa da son 
bir iki sene içinde sıtma hastalığı 
maalesef ileri gitmiştir. Daha sıkı 
bir mücadele beklenilmektedir. 

Milattan evvelki Ksantos Cümhu
riyetinin merkezi olan Kınık ve Ova 
köylerinde, tarihi kıymeti haiz eser
lerle dolu şehir harabeleri vardır. 

Buralara muntazam yollar yapıldı -
ğı ve diğer kolaylıklar da gösterildi 
ği takdirde, seyyah celbi mümkün o
lacağı şüphesizdir. 
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Ceza Kanununda Af Kanunu ~ 

~'Vali Hakkında Lüzumu~ Değiciklikler (Başı 1 incide> ~ 
~ Af kanunu projesine göre yüz elli- ı. Muhakeme. Kararı ~ 

t Iikler ve istiklal mahkemesi mah- ., 
deoloii Propagandalarına kiımlarile heyeti mahsusa kararile ~ Kesbi Katiyet Etti ~ 

ve Casusluk Suçlarına devlet hizmetinde kullanılmamaları- ~ (Başı 1 incide) ., 
Meydan Verilmiyecek na karar ''erilenlerin affmdan başka, ~ Yaptığım ıon tahkikattan ~ 

Ankara, ı (Telefonla) _ Bilyük bazı istisnai hUkümlerJe ceza kanu- ~ 

Türk • lngiliz 
iş Birliğinin 
Ehemmiyeti 

(Başı 1 incide) 

2 - 6 - 938 

MABAT> Hayatı Ucuzlat
mak için Yeni 

(B A 1J M A K A L E D E N 

Af 
Kararının Hazırlıklar 

(Başı l incidlJ 

M A 1 Diğer taraftan, Ziraat Vekaleti ana arı zenin ucuzlatılması için teşebbüs• 
nunun ikind kitabının bı·r·ıncı' babın- ' öğrendiğime göre, bu karar, Millet Meclisi adliye encümeni ceza ~ 

kanunu ile ceza muhakemeleri kanu- da yazılı maddelerin tasrihlerine gi- ' 11 azadan mürekkep umu- ' 
nunun bazı maddelerini değiştiren ren siyasi suçları 19 mayıs 1938 tari- ' mi heyetin 7 i.zalık ekseri- ~ 
kanun Iayihasını müzakere etmiş ve hinden evvel işliyenler de affedilmiş- ~ yetiyle verilmittir. Karar bu-~ 

"Başarılan iş İngiliz ticaretine bü
yük istüadeler temin edecektir. F:ı
kat onun diplomatik kıymeti daha 
çok büyüktür. İngiliz - Türk dost
luğu ve iş beraberliği büyük Avnı

pa meselelerinde kati tesiri haiz ola
cak derecede mühimdir. Bu sayede 
harbin önüne geçilebilir ve harp vu
kuu takdirinde ölçülemiyecek dere
cede büyük neticeler alınabilir. Tür 
kiyenin orta şarktaki vaziyeti, ona 
bir muazzam devlet statüsü vermek
tedir. 

(Başı 1 incide) girişmiştir. Yurtta sebze yetişt 

tılırsa Kemalist rejimin on dokuzu- ~:~!:k~~~:e~e~~~~~~:~ih~:iıa:~ 
nu bitirmiş, yirmiye basını§, olgun, . 

umumi heyete vermiştir. Ceza kanu-ı lerdir. ~ gün katiyet ke•bebnİf ve ~ 
't b' ld y g" ·· ru" z leri, masraf ve kazanç nisbetlerı 8 

reşı ır genç o ugunu oru . . . lÇ 
Fertler arasında, on dokuz senelik tırılacak ve ucuz sebze temını 

nuna rejimi korumayı istihdaf eden Af Kanununun Şümul ~ Dahiliye Vekaletine gönde- ~ 
yeni hükümler konmuştur. Kanu- Derecesi ~ rilmittir: ~ 

bir zamanda bilgi ve tecrübe toplı- ·tedbirler a.lınac~ktır. . • ., 
yan, güvene layık, reşit ve olgun bir Elektrık Şırketının JeıJı 

nun 18 inci maddesi bu maksatla de- Rüku t h 1 b" "k f ııı. 

ro
. . ~~ çe az~r anan uyu a '- Devlet Ştirasını bu karara ' hale gelen gençlere tesadüf etmek muamelesine baflandı 

mümkündür. Elektrik şirketinin devir ve teS1 ıt ğiştirilmiştir. Değiştirilen maddeler p Jesı ıçıne ha 1 l kt ı. ııı. • ngı suç arı a ma a-, ., se,·keden mucip sebeplere gö· 2 
arasında eski Yarın gazetesi sahibi dır? Hangi mahkumlar ve suçlular, ~re: ., 

Arü Orucun İst!mbul ağır ceza mah- bu kanundan istifade edebilecekler- t Asri mezarlıklar için alı- t 
kemesinde cereyan eden muhakemesi dir? ; • • ' • ; 
neticesinde aldığı beraet kararı gibi Dün bir muharririmiz, af kanunu - nan arsanın, beledıye ıstım- ; 
bazı kararlara yol açabilecek müp- layihasında gösterilen maddeler ba- ~ lak kanununa tevfikan hari- ' 
hem bir nokta da aydınlatılmıştır. kımından hukukşinaslarımızla temas - tası yaptırılarak, kıymet tak ~ 

Matbuat kanununda müruru za- etmiş ve kanund&n istifade edebile- ~ dir ettirilerek ve belediye ~ 
man altı aydır. Ceza kanununun 105· cekleri ve tabi olacakları hükümleri ~ encümen ve meclislerinden ,. 

Rüftü Ara•ın aözleri 
Ankara, 1 (A.A.) - B. M. Meclisi

nin bugünkü toplantısında Türkiye -
Yunanistan antar.t kordiyal paktına 
munzam olarak Atinada imza edilmiş 
olan muahedenin müzakeresine baş
lanırken söz almış olan Hariciye Ve
kili Dr. Tevfik Rüştü Aras hulasaten 
aşağıd,1ki beyanatta bulunmuştur: 

Fakat Kemalist rejim çetin engel-ı muamelesine dün sabah başlanrnıf 
lerle çarpışmak mecburiyetinde ka- Vekaletin bu husustaki emri evve 
lan bir genç vadıktır. Eski bir ale- gün gelmiş ve şirketin hesapl~ b~ 
mi yıkmıştır. Kök salmış bir çok mu- tetkike memur olan teftiş heyeti f 
hafazakarlık damarlarını sarsmış, işe memur edilmiştir. Ayrıca Na 
baştanbaşa yeni ve hareketli bir a- şirketler baş müfettişi Sururi pe at 
lem kurmuştur Böyle şartlar içinde mer de bu heyetle beraber çalıştn 
büyüyen bir inkılap rejiminin on do- tadır. 

inci maddesi, müruru zamanı altı ay ve bunların müsadere edilen eşya, ,. • ·ı k 1 ; 
olan suçlar bir sene ı'çinde hu'' kme 1 ; geçın ere satın a ınma11 ~ 

kuz sene içinde tam bir c,lgunluk Devir ve teslim muamelesine 
duyması, vehim ve endişe kapılarını lahtarağadaki fabrikadan başlantıl r 
her vakit için kapayabilmek imkilnı- tır. Baş müfettiş Sururi Devriıner 
nı görmesi, en ağır siyasi suçlara le diğer heyet azası dün sabah fab!'I' 
karşı umumi bir af ilan etmek gibi kaya giderek tesisatı tesellüm etaıl' 

emva ve emlakinin ne gibi muame- · k ~ 
bağlanmazsa amme davasının sukut lelere tabi olacağını bütün tcferrua- - ıcap etme te idi. ; "- Yüksek tasvibinize hükumetin 

arzettiği Türkiye - Yunanistan mur
hedesi daha evvelce yapılmış olan 
ve meri bulunan muahedelerin bir 

• t r 
normalliğin kati bir imtihanını ge- ye başlamışlardır. Mevcut tesısa r 

edeceğini göstermektedir. Maksat, tile tesbit etmiştir. - Fakat Muhittin Üstündağ ~ 
yalnız kabahat nevinden suçların su- Kanun lf.ıyihasma göre, affın neti- ' ve arkadatları o arsayı daha -
kutu olduğu maddenin müphem olma celeri çok şümullüdür. Yalnız affedi- - evvel satın almıt olan bir ' 
sı, neşriyat yoluyla yapılan ağır suç- lenlerin müsadere edilen emlak, em- ~ tahıstan kartıhkh pazarlık t 
lnr hakkında da tatbik edilmesine yol val ve eşyaları ı'ade olunmıvac ğ !- t 
açmıştır. Yeni h&zırlanan tadilat bu za kanunun 100 uncü maddesi::;: - suretiyle ve belediye istim~ -

zamimesi ve iki komşu ve kardeş 

memlekette durmadan şuurla ve is
tekle inkişaf eden beraberlik tema
yüllerinin de celi ve tabii bir neticesi 

çirmesi tarihte eşi olmıyan bir ha- sasen daha evvel tesbit olunduğ\J 
disedir. çin devir ve teslim işi kolaylıkla d; 

vam edebilecektir. Bu iç için te~ııjjl
bir heyetin vücudüne lüzum ~or ti. 
memiştir. Çünkü tesisatın vazıYeel' 
Vekalet fen heyeti tarafından e'1'11' 
ce teferruatile tesbit olunmuştur 
mukavele tesisatın olduğu gibi 1'" 

muphemliği kaldırmaktadır. Bir se- re geri verilmiyecektir. ' lak kanununun tayin edebi- -
nede sukut edecek matbuat davala- Bu madde aynen şudur: - leceği rayiç fiyattan bir kaç ; 
rile diğer davalar yalnız kabahat de- "Umumi ve hususi aflar ve muta- - misli fazla bir para mukabi- ~ dir .,, 

receisnde olanlardır. Diğerlerinde su zarrırın davadan vazgeçmesi, ne zap - linde satın almıtlardır. ( 
çun nevine göre müruru zaman cari tolunan eşyanın , ne de mal sandığına ' Devlet Şiarası umumi heyeti ~ 
olacaktır. tediye olunan ağır ve Hafif cezayı ~bu şekilde belediye istimlak ka- ~ 

Hriciye Vekilinin sözlerinden ·son
ra bir çok hatipler söz almışlar ve 
Türk - Yunan dostluğunu övmüş -
ler ve Balkan Antantının kuvvetini 
tebarüz ettirmişlerdir. Neticede mua 
hedenin tasdikine ait kanun reye kon 
muş ve mevcudun ittifakile kabul o
lunmuştur. 

B ugünkü idaremizin noksanlan 
elbette çoktur. Her günkü ha

yatımı7.da, idare makinesile her gün
kü temasımızda bunun ıstıraplarını 

duyuyoruz. Fakat unutmamalıyız ki, 
makinenin içinde olanlar da bunu faz 
lasile duyuyorlar. Ne çare ki, uzun 
bir maziyi bir hamlede tasfiye etmek 
mümkün olmamıştır. Eski günlerde 
yetişen bir nesil, bütün alıştığı usul
ler ve zihniyetlerle hala iş başında
dır. 

bulünü kap ettirmektedir. 

ideoloji propagandaları nakdilerin istirdadını icap etmez.,, - nunıına aykırı. hareketleri görü- ~ 
Siyasi bir zi.ımrenin tahakkümü ile Layihaya göre, aftan yüz ellilik- 'len Muhittin Üstiindağ ve arka· ) 

içtimai kanun ve nizamları bozmak lerden ve heyeti mahsusadnn aleyh- ' da larınm lfö:umu muhakcmele- ~ 
ve bu suretle propaganda yapmanın !erinde karar çıkacaklardan başka is- ; rinc karar vermiştir. Halihazır- ~ 
_cezalarını gösteren 141-142 inci mad tifade edecekler arasında aşağıdaki - da Dahili;\·e Vekaletinde hultf. 
delerdeki "şiddet kullanmak,, kaydı nevi suç sahipleri vardır: t nan karar, yakında Temyiz mah- ~ H d D •• d 
kaldırılmış, şiddet kullanmak hali de İstiklal mahkemeleri kararlarile ; kemcsine c;evkolunnrak muhake- ~ ata y a U D e 
cezayı artırıcı bır sebep olduğu bu mahkum edilmiş olanlar: Layiha ka- - melcrine orada bas~nnacaktır. t 
maddelerde gosterllmiş ve yine bu nunlaşınca hükümleri infaz edilme- - Vnli l\fuhittin Üstiindağ ile ~ Çarp Şffi ~'ar oldu 
maddelerde geçen sene teşkilatı esa- miş cezalarla mahkümiyetleri infaz - birlikte muhakeme edilecek zat. (B 

1 
. 'd ) 

· k olunanlar hakkında biitün hukuk"ı ı · · ı · d ~ aşı ıncı e sıye anununa !tonan Türkiye cüm- " arın ısım crı şu ur: B 1 1 t f •· t' 1 ·1 ı ,. . . . ; yetle görüştüm. ana şun arı an a -
huriyetinin ana vasıflarını gösteren ve er ı ne ıce erı e şami olacaktır. - Snphı, Şercfettın, Avnı, Namık, ..ıı 
e 1 · k t1 · t Ceza kanununun ikinci kitabının Mch t Al' " tılar: sas ara mugayır ma sa a cemıye ; · mc ı. - - Hatay gazetelerinde yazılan ve 
t k·ı h h · b' f " l h birinci babının 125 inci maddesinden eş 1 veya er angı ır 11 ve are- " '""" .... ,....,. .... ,.....,..,.. ....,. ",..,..,..... Hataydan alınıp ta Türk gazetele -
keti ı d ı ğ t 'h k ı 167 inci (dahil) maddesine kadar o-n ceza an ırı aca ı asrı ı ın- rinde ~ıkan haberler, mübalağadan 
mıştır lan maddelerde gösterilen bütün suç- edenler, Türkiye devletinin bitaraf-

. tamamile uzaktır. Hatta Hatay ga -
B k l h b l __ L ları işUyenlcr de af/edileceklerdir. lıgv ını ihlfıl edecek mahiyette hariçte CJf a arı ua ına ca..,. UR zeteleri o adaki Türk efkarı umu-
M Bu kitabın blnncı babı, va an el - ve vehu aahMd- ba ka--'devlct~a 

eınleketimizi alflkalandırmıyan " ~ - miycsini daha faz a tehyiç etmemek 
b sk 1 k 1 .. 1 hjndeki suçlar ki bunlar da 145 inci alarmdan asker .vazmıc: olanlar, Tür-
a~ a mem e et ere mutea lik casus- ıı ve Fransızların takibatına uğrııma -

l k h k 1 . maddeye kadar olan cürümlerle ikin- kiye topraklarında oturan Türk teba-u are et ermin de suç sayılacağı mak için hadiselerin gayet az kısmı-
} ğ 't dd .1• d 1 el faslındaki devlet kuvvetleri aley- asından ve yahut ecnebi kimselerin casus u a aı ma eye ı ave e i en nı neşretmektedirler. 

bir hükiımle tesbit olunmuş ve bu- hindeki suçlarla bunlar da 145 inci harpten gayri zamanlarda düşman Orada bulunan Eti Türkleri, Sün-
nunla başka hükumetler için dahi ol- maddeden 163 üncü maddeye kadar- bir devlete harp malzemesi tedarik ni Türklerden sonra gelen en büyük 

le.k dır. Üçüncü fasıldaki ecnebı' devlet- ed0 nler Tu"rklye ı'le halı" harpte bu sa mem etimizin casusluğa bir sa- '- ' - ekseriyettir. Eti Türklerinin Türk lis-
ha olması hali bertaraf edilmiştir. lerle bunların reis ve elçileri aleyhin lunan ecnebi bir devletten niş;ın, rüt tesine kaydedilmek istediklerini 

S ' l"hl · deki cürümlerdir ki 163 üncü madde- be maaş "eya saı·r menfaat temin e ı n a ısyan ve isyana teşvik hal- • • • - Fransızlar anladığı zaman derhal 
l · d b ·· den 167 inci maddesine kadardır. denler Tu"rk sancağını yahut devle crın e ugunün icaplarına göre, bo- • • - telaşa düştüler ve Alevi adı altında 
ğucu, yakıcı ve bayıltıcı gazlar neş- Ceza kanununun 42 maddesine gö- tin armasını veya sair hakimiyet a- bi7.leri başka bir zümre addetmeğe 

d t l .1• re aftan istüade edebilecek sudular la· metı'n' kaldıranlar yı t ı re en vası a arın sı ah sayılacağı bu- :r ı • r an ar veya başladılar. Rüşvet, dayak, tethiş, teh 
't dd 1 d " şunlardır: 1 T' k" .. h na aı ma e er e gosterilmiştir. bozan ar, ur ıye cum uriyeti teş- dit ve ölüm gibi her vasıtaya başvur 

Yeni •ilahlar Türkiye Cümhuriyeti toprakları- kilatı esasiye kanununun tamamını dular. Polisler, milisler ve bizzat 
Siyasi cürüm mahku" ml"rına verı·- nın tamamını veya bir kısmını ccne- Fransız .. ahitleri de bu hale iştirak-... b" d l veya bir kısmını tağyir ve tebdil ve- ~ 

lecek ceza ile beraber emniyeti umu- ı ev et idaresine geçirmiye veya ten geri kalmadılar ve kalmıyorlar. 
devletin 'st'kl" li · t k' h t ya ilgaya ve bu kanun ile teşekkül 

miye nezareti altında bulunmalarına 1 ı a nı en ıse ve ya u Iskenderunda bir kısım Eti Türk-
da mahkemelercn karar verileceğine memleketin bir prırçasını hükumet i- etmiş olan Büyük Millet Meclisini is- ]eri de zorla Alevi yazıldılar. Türk 
dair olan maddeye bu mütemmim ce- daresinden çıkarmıya teşebbüs eden- kata veya vazlfe.:ıini yapmaktan mene listesine yazılan Aleviler memuriyet 
zanın mahkemece tayin olunacak bir ler, harp ilanından evvel ecnebi bir cebren teşebbüs t:>denler,Türkiye cüm !erinden çıkarılmışlar, her türlü hak 
mıntakada nezaret altında kalmaları devletin harp işlerinde çalışmış olan- huriyeti icra vekilleri heyetini ceb- sızlığa ve garaza hedef olmuşlardır. 
için yeni bir hüküm kabul edilmiştir. larla Türkiye cümhuriyeti tebaasın- ren iskat veya vazüe görmekten ceb Maamafih bütün bunlara rağmen ek 

Nezaret altına alınmak dan olup ta harbin ilanından sonra ren menedenlerle bunları teşvik e- seriyet yine bizimdir. Biz buna iman 
da bu işlerde kalanlar, vaktile ecne- denler, ecnebi bir devlet hizmetinde ettik. 

Siyasi cürüm mahkumlarının ce?.a
larını çektikten sonra mahkeme kara 
rlle muayyen bir mıntakada emniye
ti umumiye nezareti altında kalmala
rı bir emniyet tedbiri olarak ceza ka
nunumuza ilnve olunmuştur. 

Ceza mahhemui uıu!lerinde 
değişikl;k 

Ceza mahkemeleri usulü kanunun
da yapılan değı~iklerin başlıcaları 
şunlardır: 

Ağır cezayı müstelzim siyasi suç iş 
liyenlerden ele ge:çmiyenlerin malla
rının haczine karar verilebileceği hak 
kındaki hüküm mecburi olarak her 
tahkik safhasında sorgu hakimi veya 
mahkemelerce verilmesi şeklinde de
ğiştirilmiştir. 

Usul kanunumuzun ceza prensiple
rinden olan gıyabi muhakeme yapılıp 
ypaılmaması kaidesi yine muhafaza 
edilmiş, ancak karar halinde bulunan 
suç maznunlarının mallarının mutla
ka haciz olması, kaydile onlar hak
kında b ir tazyik teşkil eden bu karar 
la kanun pençesınden uzak kalmala
rına mani bir tedbir kabul edilmiştir. 

Bir de siyasi suç maznunları hak
kında sorgu hakimlerince mahkeme
ye sevklerini müeddi olan son tahki
katın açılması kararı ile beraber her 
halde tevkfilerine de karar verilme
si kanuna yazılmıştır. 

Esasen kaçakçılık ve irtikap ve ir
tişa gibi suçlarda da buna müma.sil 
laükümler mevcuttur. 

bi bir devletin askerliğine girerek kullanılmak üzere hük(ımetin müsaa- Esasen oradaki halkın kıı-mı a7.a _ 
Türkiyeye karşı silah kullananlar, desi olmaksızın ahaliden asker ya- mını Türkler teşkil eder. Bütün A _ 
harp zamanında müstahkem bir ye- zanlar ve bunları silahlandıranlar, leviler de Türk olduklarını anlamıs
ri, bir şehri, bir kaleyi, askeri bir hükumet aleyhine halkı silahli isya- lardır. Bunun delili bütün ileri gelen 
mevkii, ve tersane ve cephane ve har na veya Türkiye ahalisini biribirleri Alevilerin isimlerini Türk listesine 
be yarıyan şeylerı yapmıya mahsus i- aleyhine silahlandıranlar, bir fesat 
malathaneleri, irtibat ve münakale heyetine maksadını icra için silah, ce
vasıtalarını düşmana teslim edenler, pane, bıçak ve bomba veya buna mü
casusluk yapanlur, harp senelerinde masil sair yıkıcı, yakıcı veya öldürü
devletin selameti namına neşrolunan cü alatı yapanla: veya icat eden ve
emir ve kararlara muhalif hareket e- ya nakledenler, askeri emirlere itaat 
denler, ecnebi bir hükumeti Türkiye ctmiyenler, devletin silahlı kuvvet
ile harbe tahrik L'Clenler, askeri plan- leri ve zabıtayı resen veya naklen 
lan başkalanna \'e ecnebi devletlere makale neşredenler veyahut umumi 
ve adamlarına verenler, askeri sırla- bir içtimada veya halkın toplandığı 
n ifşa edenler, memuriyeti dolayısi- yerlerde konferans verenler, memle
le vakıf olduğu sırları düşman bir ketin emniyetini tehlikeye düşüre
devlet memuruna bilvasıta ve yahut cek surette makale neşredenler veya 
bizzat verenler, sulhte ve harpte or- halkı askerlik hizmetinden soğutacak 
du, donanma makamları tarafından nutuklar söyliyenler, Büyük Millet 
neşrolunacak tebliğlerden ve askeri Meclisi veya hükumetin şahesi ma
daireler taraf ındtın neşrine müsaade nevisini veya ordu veya donanma 
olunan tebliğlerden ve askeri daire- yahut Türklüğü tahkir ve tezyif eden 
ler tarafından neşrine müsaade olu- ler, Türkiye cümhuriyeti kanunları
nan havadisten başka, devletin ka- na sövenler, efkiarı umumiyeyi teh
ra, deniz ve hava kuvvetlerinin ya- yiç edeck suret veya mahiyette aslı 
pacakları hareketlere ve müdafaa va olmıyan havadis veya musanna veya 
sıtalanna dair makaleler veya fıkra- muharref veya aslı olmaksızın bir 
lar yahut askerlik etrafında havadis klmseye isnat olunmuş evrakı bilerek 
neşreden gazete ve mecmuaların im- neşir veya nakledenler, kanunun cü
tiyaz sahipliğini veya mesut müdür- rüm saydığı evrakı ve neşriyatı nak
lüğünü yapmış olanlar, memnu mın- !edenler, dini veya dini hissiyatı ve
takalann veya yerlerin resimlerini ya dinen mukaddes tanılan şeyleri a
yapanlar ve bu gibi yerlere girenler, let ederek her ne suret ve sıfatla o
devlet namına ecnebi bir devletle lursa olsun devletin emniyetini ih
herhangi bir müzakereyi suiistimal lal edebilecek harekete halkı tefvik 

yazdırmış olmalarıdır.,, 

Parİ• Elçimiz Hariciye 
Nazırının yanında 

Paris. 1 (A.A.) - Fran8a hariciye 
nazırı Bonnet bugün İngiltere bü
yük elçisile Türkiye büyük elçisini 
kabul etmiştir. 

veya bu bapta cemiyet kuranlar, ec
nebi devletlerle bunlann reis ve el
çileri aleyhinde cürüm işliyenler, 

ecnebi devletlerden birinin reisi a-
leyhine bir cürüm ika edenler, res
men çekilmiş olan dost devletler san
cağı veya armasını hakaret kastile 
kaldıranlar, koparanlar veya bozan
lar, Türkiye ciimhuriyeti nezdine me 
mur olan sefirler aleyhine memur ol
dukları vazifeden dolayı cürüm işli
yenler. 

Yalnız yukarıya yazdığımız hü
kümlerden istifade edenler hakkında 
memurin ve hakimler kanunile bun
lara zeyil olarak yapılan kanunlara 
ve sair hususi kanunlara göre yapıl .. 
mış olan bütün inzibati muamelelere 
affın şümulü olmıyacaktır. İnzibati 
cezalar da şunlardır: 

Tevbih, ihtar, maaş kat'ı, derece 
tenzili, azil, kayıt terkini, tasfiye. 

Fakat inkılap idaresinin simasını, 
teferruata ait olan ve henüz değişemi 
yen noktalarda değil, umumi gidiş
te aramalıyız. Bugün Türk milleti 
mukadderatına hakim ve sahip bir 
vaziyettedir. Başımızdaki idare, her 
vaziyeti olduğu gibi görüyor ve her 
hadiseye geniş bir gözle bakabili
yor. Ona göre, mukadderatımızı en 
doğru, en verimli, en tehlikesiz yol
lara sevkediyor. Yüksek inkılap öl
çülerinden de_ledakarlığa razı olmu-
yor. "' 

H atkının büyük kısmı hala ka
ra sapanla toprağı eşen, istih

sal şartları, geçim. bilgi ve sağlık se
viyesi bakımından dünyanın umumi 
seviyesinden çok geri olan bir millet 
için bu kadar yüksek ölçülü ve mo
dern bir rejimi tabii ve normal saya
mayız. Tabii bir yürüyüşle giderek 
böyle bir rejime !ayık bir hale gelme
miz icap etseydi, nesillerce bocalar
dık. Gözleri hırs ve istah ile her ta
rafta dolaşan emperyalist alem, 
bize bu şekilde bocalamak ve yol a
ramak fırsatını vermezdi. 
Şu noktayı gözönünde tutmak la

zımdır ki, uzun intikal devrelerini 
kısa kesmek zaruretinin tazyiki al
tında, modern ruh, Türk milli bünye
sine bir aşı suretile sokulmuştur. Bu 
aşının tutamaması yolunda tesir gös
teren sayısız harici ve dahili Amiller 
vardı. Bunların karşısında senelerce 
büyük bir itina ve ihtiyatla hareket 
etmek, ruh ve nesil değişinciye ka
dar zaman kazanmak lazımdı. 

Bu müddet içinde bir çok noksan
lara istikrar ve emniyet namına bile 
bile, göre göre, göz yummak lazım 
gelmiştir. 

Münakaşa hürriyeti prensip ba-
kımından memleketten hiçbir 

zaman kaldırılmamıştır. İlmi mesele
lerde bu hürriyo:?t dünyanın en ileri 
memleketlerine eş sayılacak bir sevi
yede kalmıştır. Siyasi meselelerde 
modern aşıların tutmasını temin et
mek endişesile uzun müddet yavaş 

konuşmak lazım gelmiştir. 

Fakat Kemalist idare, normale bir 
an evvel varmak hasretini hiçbir za
man kaybetmemiştir. Memlekette ku 
laktan kulağa fısıltı şeklinde yayılan 
kontrolsuz, menfi havayı tamamile 
dağıtmak, her türlü sisleri yok ede
rek samimi, berrak, ferahlı, mllli iş 

beraberliğine uygun bir münakaşa 

muhiti yaratmak ihtiyacını daima 
duymuştur. Birkaç sene evvel serbest 
bir fırka ve tam bir münakaşa hür
riyeti yaratmak arzusu gösterilmesi 
ve teşebbüse geçilmesi, bu ihtiyaç
tan ileri gelmiştir. Yapılan tecrübe, 
aşının henüz kifi derecede tutmadı
ğını, dümensiz ihtirasların inkılabı 

boğabileceğini göstermiştir. 

B ugün siyasi suçlar hakkında u
mumi bir af ilanına doğru gi

dilmesinin delalet ettiği mina, nor-

Akdenizde ltalys 
i le lngiltere Çat" 
pışacak Olursa 

(Başı 7 incide) 

için asi General Elcezireyi tahlcitıl 
etmek lüzumunu hissetti. Bu iti • 
barla İngiltere İspanya dahili ııar 
binin hitamını beklemekte ve btl 
tahkimatın kaldırılmasını istiyece
ğini ima etmektedir. 

Hulasa olarak bunu tebarüz et· 
tirmek gerektir ki. harp vukuun • 
da İngiltere belki ilk zamanlar Ce
bemttaı1k1a ~nseıt ramnda!lf 

muvasala hatlarını eli altında bu • 
lundurabilecek fakat uzun süren bir 
harp esnasında Fransanın ve dl • 
ğer Akdeniz memleketlerinin yar
dımı olmadıkça buna muvaffak ol' 
mıyacaktır. 

Hava Y ol larımıı 
için 4 Yıllık Pla11 

(Başı 1 incide) 

Ankara - İstanbul hattına ilave
ten, Ankara - Adana ve Ankara - !ı· 
mir hatlarının tesisi. Adana - Diyar· 
bakır hattının 1938 senesi içinde açı· 
labilmesi ve bunları temin için ya· 
kında hazırlıklara başlanacaktır. 

Halen hııva yollan idaresi emril1' 
de 10 tayyare vardır. Yeni açılacııl< 
bu hatlar dolayısile 10 yolcu ve 3 

mürettebat alabilecek büyüklükte 
dört motörlü 3 tayyarenin daha sıı· 
tın alınması kararlaşmıştır. Bunun !· 
çin büdçeye lazımgelen tahsisat koıı· 
muştur. Yine bu sene içinde Diyar· 
bakır ve Konya hava meydanları içi.1 

icap eden istimlakların yapılması 1<9 

rarlaşmıştır. 

male ve geniş bir münakaşa hürriyt' 
tine doğru bir gidiş hazırlandığıdır· 

Böyle bir gidişin kök salması J'tlt" 

suliyeti, hükumete ait değildir. :ttii• 
kumet vehim şeklinde endişeler tesl· 
ri altında bulunmadığını, en iyi, eıı 
geniş niyetler beslediğini ortaya kOi 
muştur. 

Asıl mesuliyet yazanlara ve dÜ' 
şünenlere aittir. Memlekette müna· 
kaşa hürriyetinin genişlemesi içitl 
yazı yazanların, te:nkit silahını kullB' 
nanların müsbet ve yaratıcı sahadB 
kalmalan, milli birlik ve ahengi eti 
yüksek kıymet tanımaları, menfilereı 
fena niyetlilere, narlçten gelen prop:ı 
gandalara, ahenkli milli inkişafımızB 
karşı bir tehdit t~şkil eden sağ ve sol 
ideolojilerine karşı müşterek, sağ· 
lam, hassas bir cephe kurmaları 19· 
zımdır. Sıkı temaslar sayesinde dal· 
ma hadiselerin iki tarafını ve iç yu· 
zünü görerek yürümek ve el birliğiııİ 
muhafaza etmek imkanı da bulunur· 
sa Türkiyede ideale uygun bir de
mokrasi hareketini yürütecek bir mıJ 
hit kurulmuş, icap eden müsbet şart· 
lar temin edilmi:s olur. 

Alune1 Emin YALMAN 
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MUVAFFAKIYET ••• 
Erkekler, tabii güzelliği 

tercih ederler. lşte bu gü· 
zelliği de, COTY pudra· 
sının incelig-i, fazla yapış
kanhg-ı ve cazip gençlik 
renkleri temin eder. 

COTY PUDRASI 

Gençligın pudrasıdır 

COTY 
MEŞHUR FRANSIZ MARKASI 

Bcyoğlunda 

BAKER MACAZALARINDA 

Yeni bir 

KADIN ŞAPKALARI 

dairesi açılmıştır. 

PARİSİN 

En güzel modelleri. 

Istanbul üçüncü icra memurluğun 
dan: Edvard ve Satenike borçlu Ba
hanın mahcuz radyo, piyano ve ka
nape takımını?\ satılmasına karar ve
rllmis ld J dan ilk a~.ık arttırma 
sının 7-6-938 salı günü saat 11 
den 12 ye kadar Harbiyede Dersane 
sokak Tavşancıyan apartımanının 

kapısıs önünde yapılacağı ilan olu -
nur. 

KAYIP: Dekorasyon Limited Şir
keti namına 30-9-937 tarihli 
316005 numaralı ve 9-11-937 ta -
rihli 334680 numaralı Istanbul İtha
lat Gümrüğü resim makbuzları kay
bolmuştur. Yenileri çıkarılacağın -
dan hükümleri yoktur. 

Emek Nakliyatı Umumiye Ambarı 

TAN 11 -==== 
, ... iHTiRA ILANI ,._ \ 

··Yün işleme makineleri tara
ma silindirlerinin kumandasını 
temın için kullanılan vasıta" 

hakkında alınmış olan 1-6-936 
gürılü ve 2115 sayılı ihtira be
ratı bu defa mevkii fiile kon
mak üzere ahere devril ferağ 
veya icar edileceğinden talip o
lanların Galatada, Iktısat ha~ 

nında Robert Ferri'ye müraca-

:FOTO 
MAGAZiN 

Ç 1KT1 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası -- 28 - Mayıs - 1938 Vaziyeti 
AKTiF. PASlF. 

Bu mükemmel aalon mec
muasını hararetle tav&iye e

deriz. 
.. atları ilan olunur. ,. ... •••••••• • • • ••-

Emniyet Sandığından: 
18 Haziran 938 Tarihine Kadar 
Emlak mukabilinde borç para alıp henüz borcunu veremeyenlere gös

terilen kolaylıklardan istifade etmek müddeti sona ermektedir. 
Birikmiş borçlarını az faiz ve uz un vade ile ödemek imkanından mah 

rum kalmamak ve bu suretle temin atlarının satılmasına meydan ver -
memek için en geç 15 Haziran 938 tarihine kadar Sandığa müracaatları, 
aksi takdirde gayrimenkullerinin 3202 No. lı Ziraat bankası kanunu muci 
hince Sandığa verilen hakka dayanarak ayrıca icraya müracaat etmeksi
zin Sandığımızca satılığa çıkarılacağı ilan olunur. (3258) 

'Devlet OemiryoJları ve Limanları işletme U.' idaresi ilanları 
Muhammen bedelleri ile miktar ve vasıfları aşağıda yazılı 8 grup mal

zeme ve eşya her grup ayrı ayrı ihale edilmek üzere hizalarında yazılı 

tarihlerde açık eksiltme usulile sa tın alınacaktır. 
Bu işe girmek isteyenlerin her grup hizasında yazılı muvakkat temi

nat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine ka-

KASA: 

ALTIN: Sari kilogram 17.152.352 

BANKNOT 
UFAKLIK 

Dahildeki Muhabirler: 
Tilrk lirası 

Hariçteki Muhabirle!'. 

ALTIN: Safi kilogram 9.054.617 
Altına tahvili kabil Serbest 
dövtzler 
Diier dövizler vo Borçlu kli· 
rins bakiyeleri 

Razi.ne Tahvilleri: 

Deruhte edi, evrakı nakdiye 
karşrhğı 

Kanunun 8 - 8 inci maddele
rine tevfikan hazine tarafmdan 
vfii tediyat 

Senedat Cüzdanı: 

HAZiNE BONOLARI 
TlCARI SENEDAT 

Esham ve Tahvilat Cttzdanı 

(Deruhde edilen evnJa nal 
A - (diyenin karııh&l ~sham ve 

(Tahvillt(ltlbart kıymetle) 
8 - Serbest esham ve tabvillt 

Av81181ar: 
Altm ve D6vf.ı tızerine 

dar komisyona müracaatları lazımdır. Tahvillt üzerine 

Bu işe ait şartn:..ınıeicr ltomisyon dan parasız olarak dağıtılmaktadır. Hissedarları 

1 - 4300 adet 100 ve 120 kilometrelik sür'at kontrol saat bandı mu- Muhtelif;: 

hammen bedeli 2365 lira muvakkat teminatı 177 lira 38 kuruş olup açık 

eksiltmesi 20-6-1938 pazartesi günü saat 10,30 da yapılacaktır. 

2 - 7800 kilo (100 adet) 5 X 2000 X 1000 m/m lik demir levha mu

hammen bedeli 1053 lira ve muvakkat teminatı 78 lira 98 kuruş olup 

açık eksiltme 20-6-1938 pazartesi günü saat 10,30 da yapılacaktır. 

24.126.155,86 

18.925.522,-
1.349.639,08 

548.934,39 

12.736.042,88 

17.041,89 

15.250.723,18 

158.748.563,-

14.982.965,--

2.600.000,--
49.782.658, 151 

39.023.611,58 
7 .013.251,21 

102.380,61 
9.256.830,30 

J'ekO.n 

Lira 

44.401.316,91 

548.934,39 

28.003.807,!ıS 

143.765.598,-

52.382.658,15 

46.036.862, 79 

9.359.210,91 
4.500.000,-

14.501.005,:lO 

343.499.394,43 

Serma.ye 

Dıtiyat Akçesi 
Acil ve fevkalide 
Huıual 

Tedavüldeki Banlmotlar: 

Denıhde edilen evrakı nakdiye 

Kanunun 6 - 8 inci maddeleri
ne tevfikan bazuıe t.arafmdan 
va.ki tediyat 

Deruhde edi, evrakı nakdiye 
bakiyesi 

Kar$Ilığı tamamen altm olarak 
iliveten tedavüle vuedilen 
Reeskont mukabili iliveten tecı, 
vazd, 

Türk Lirası Mevduatı: 
Döviz taahh.Udatı: 

Altma tahvili kabil dövizler 
Diğer dövizler ve alacaklı kli
ring bakiyeleri 

Muhtellfı 

Lira 
15.000.000,-

2.112.234,~ 
6.000.000,- 8. 712.234, 11 

1 

158.748.563,-

14.982.965,-

143.765.598, -

19.000.000,-

13.000.000,- 175.765.598,-

19.943.062,28 

1.610,,5 

31.256.814,51 31.258.425,413 

92.820.074,58 

li 

.,. 1.A- 343.499.394,43 .&eawa ___ a;;;;;;;;ı; 

2 Mart 1933 tarihinClen itil>ar«!n t ," • 

lakonto haddi% SV2 Altm üzerine aYaDS o/0 4~ 

3 - 25 adet iki ve üç gözlü demir den bilet dolabı muhammen bedeli 

2325 lira ve muvakkat teminatı 174 lira 38 kuruş olup açık eksiltmesi 

22-6-1938 çarşamba günü saat on buçukta yapılacaktır. 

4 - 6646 metre sinek teli ile 200 metre pirinç kafes teli muhammen 

bedeli 4026 lira 76 kuruş ve muvakkat teminatı 302 lira 1 kuruş olup 

açık eksiltmesi 22-6-1938 çarşamb ... günü saat on buçukta yapılacaktır. 

5 - 600 adet marangoz keseri ile 500 adet odun baltası muhammen 
bedeli 895 lira ve muvakkat teminatı 67 lira 13 kuruş olup açık eksilt-

ll\llDIMH1'>AtlıA 
mesi 22-6-1938 çarşamba günü sa at on buçukta yapılacaktır. 

6 - 200 adet tavan fırçası ile 500 adet takoz badana fırçası muharn -

men bedeli 975 lira ve muvakkat teminatı 73 lira 13 kuruş olup açık ek
siltmesi 24-6-1938 Cuma günü sa at on buçukta yapılacaktır. 

7 - 1000 adet ahşap kar ve hububat küreği muhammen bedeli 1300 li
ra ve muvakkat teminatı 97 lira 50 kuruş olup açık eksiltme 24-6--
1938 Cuma günü saat 10,30 da yapılacaktır. 

8 - 280 adet 50 kiloluk dökme demirden dirhem muhammen bedeli 

4200 lira ve muvakkat teminatı 315 lira olup açık eksiltmesi 24--6--1938 

cuma günü saat 10,30 da yapılacaktır. (3249) 

• • • 
15 Mayıs 938 tarihinden itibaren Pazar günleri Haydarpaşa = Ada

pazarı arasında gezinti trenleri seyrisefere başlamıştır. Gezinti trenlerine 

Köprü gişesi ile Haydarpaşa ve tzrni t istasyonlarından katarların hare

ket gününden bir gün evveline kadar Bilet satılacağını ve trenin hareket 

günü bilet satışının yapılmıyacağuu sayın halka bir kere daha bildiririz. 

(3257) 

CAN KUQTAQ.1~. 

iSTANBUL GA YRIMOBADILLER KOMiSYONUNDAN : 
D.No: Semti ve Mahallesi Sokağı Eml.ô.k No: Cimi ve Hissesi Hiueye G5re 

,, Muhammen K. 

2124 Hasköy Kiremitçi Okmeydanı E. 82 Arsa 46 Açık 
Ahmet Çelebi Cad. Y. 96 Artırma 

3108 Taksim Kuloğlu Kalaycı Çık- E. Y. 6 Arsa 220 ., 
mazı. 

3887 Hasköy Turşucu Kumbarahane E. 63-65 Arsanın 1/2 His. 185 ·-
" Cad. Y. 75-77 

3895 Çarşıyıkebir Yağlıkçılar 82 Kagir Dükkanm 130 
" Cad. 21/ 240 His. 

3997 Hasköy Abdüsselam Yağhane E. 6. Y. 8 Kagir hanenin 1200 Kapalı 
1/ 3. His. Zarf 

4576 Heybeliada E. Dolap E. 13 Y. 11 Ahşap Hanenin 130 Açık 
Y. Yüzgeç 1/3 His. Artırma 

6086 Yedikule Çırağı Çukur çeşme 18 Ahşap Hanenin 120 ., 
Hüseyinağa 1/4 His. 

6109 U sküdar Y cnimahallE E. Fıçıcı E. 42 Y. 11 Ahşap Hanenin 100 ,, 
Y. Fıstıklı 1/4 His. 
Bayır 

6702 Samatya Koca E. Demirci E. 31 Y. 53 Kagir Hanenin 1000 Kapalı 

Mustafa paşa Oskiyan 1/ 2 His. Zarf , 
Y. Demirci 
Osman 

6974 Tarabya E. Kastoroğlu E. 4-6 Ahşap Hanenin 100 Açık 
(Ziso) Y. 4-4/1 1/ 4 His. Artırma 

Y. Mestan oğlu 
8602 Beşiktaş Köyiçi E. Karanfil ve E. 2-2-8 Kagir Hane ve 1000 Kapalı 

Meydan Y. 2 ve 11 Dükkanın 4/16 Zarf 
Y. Köyiçi Mey- His. 
dan ve Köyiçi 
Mektep 

1350 Beyoğlu Kocatepe E. Valide Çeşme E. 129 94 Metre Arsa 1150 tt 

Y. Taksim Cad. Y. 131 
8634 Beyoğlu Büyük Elmadağı Cad. E. 30-32 Arsanın 1/2 His. 1000 -,, 

Pangaltı Y. 50-52 

Yukarıda evsafı yazılı gayrimenkuller on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. Thaleleri 13-6-938 tari-
hine düşen Pazartesi günü saat 14 dedir. Satış münhasıran gayrimüba dil bonosiledir. 

Dr. HAFIZ CEMAL 
Dahiliye Mütehass111 

Pazardan maada ıaat (U,30 dan 
18) e kadar. Salı, Cumartesi (9,30 
dan 12) ye kadar fıkaraya meccanen 
Divanyolu No. 104 

Telefon: 21044 - 22398 

• -" -. .. 
lst. Jandarma Satınalm a Komisyonundan: 
Mikdarı Cinsi Tahmin bedeli llk teminatı 

Lira Ku. Lira Ku. 

30 Kilo Çelik Çember 18 00 
4226 Çüt Nalça 137 34 

165 Kangal Ağaç çivi 112 20 51 12 
400 Kilo Monta çivisi 400 00 
50 ,, Okçe takviye çivisi 14 00 

110 u 3. katlı keten iplik 660 00 
73 86 

56 .. 9. ,, ,, ,. 324 80 

1666 34 124 98 

1 - Cinsi, miktarı, tahmin bedeli, ilk teminatı yukarıda yazılı (7) ka

lem kundura malzemesi 17-Haziran-938 cuma günü saat 15 de Istan

bul Gedikpaşadaki J andarrna Sa tınalma Komisyonunda açık eksilt -

me ile alınacaktır. 

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

gülebilir. • 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanuna göre vesika ve ilk teminatlarıy 

eksiltme zamanı komisyona gelmeleri. (3251) 
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PiRE, TAHTA 
KURUSU 

TAN 

S 1 NE K 
SIVRISINEIC 
ve bütün 

J\Qi gazi boya ile kanttırarak yalancı ecnebi markalı kutulara dolduruyorlar. Ve fıçılarda ve tenekelerde açıktan Fayda yeri-

ne satıyorlar. FAYDA iSMiNE ve MARKASINA DiKKAT 
Aldanmayınız Fay<Iada ga.z yoktur. 1/8 litre 20-1/430-1/2 45 - 1 litre 70 - 5 litre 300 kurut. Toptancılara tenzilaL 

!tml ................................... 1m1 ......................... ,:-------------~ 

Her Kadın Güzelleşebilir •• ! Daktilo Aranıyor 

J
~ , 

l 
Cild ve makiyaj tuvaletinde Fransız, İngiliz ve Amr>rikan kadınlarının 

en ziyade muvaffak olmaları sebepsiz değildir. Amerikalı Profesör Dok
tor E. WINTER'in Türkiyede yalnız VENUS müstahzaratına imal hakkı-

Türkçe Almanca iyi bilen ter
cümeye muktedir bir bayan a
ranıyor taliplerin Yeni Postane 
karşısında Mimar Vedat cadde
si No. 26 ya müracaat. -- tlı nı verdiği formül mucibince yapılan VENÜS müstahzaratı ve rujlan ilim 

' ~ teknik ve evsaf itibarile dünyanın en birinci ve sıhhi rujları meyanında-
~ \ ( dır. VENUS rujları dudakların rengini soldurmaz: ve morartmaz. 24 sa-

y at sabitliği kat'idir. En çirkin kadınları bile Rubi, purpur, kapüsin ve Köy Sandık Makbuzları 

Bulunan eski rujların yenilerile tebdil edilmesini dileriz. I 
oranj renkleri tanınmıyacak kada. r cazibeli ve güzel gösterir. Bayilerde: 

./ Nureddin Evliyazade müessesesi I itanbul. 

İstanbul Vilayeti tarafından 
köy sandıklan için makbuz bas
tırılmıştır. Elli çift varaklı, tel 
dikişli bir cildi 25 kuruştur. 
Taşraya postaparası ile (30) Jm • 
ruştur. . Öksürenlere ve 

9egus aezı ı rine KATRAN HAKKI EKREM T • ~lntbaa:nndn ._tıhnaırtm'hr. 

Egzema ve en muannit cild yaralarından kurtulmak için 

• 

kullanınız. Binlerce ha!lltayı kurtannışbr. Eczanelerden isteytnb. 

Türk Hava Kurumu 

BUYUK PiYANGOSU 
2 ci Keşide : 11 - Haziran - 938 dedir. 

B.üyük ikramiye 45.000 Liradır. 
Bundan başka : 15.ooo, 12.ooo, 1 o.ooo liralık 

ikramiyelerle ( 1 o.ooo ve 20.000) liralık iki 
adet mükafat vardır ..• r 

Şimdiye lladar b1nlerc:e kiıiyl zenCJİn eden bu 
piyangoya iıtirak etmek sur.etile siz de talilnizl 
deneyiniz. 

lstanbul Jandarma Sahnalma Komisyonundan: 
Miktan Cinsi Tahmin Dk Teminat 
Kilo Bedeli Lira Ku. 

17121 Kösele 
8311 Sarı Vaketa 
4000 Siyah Vaketa 

Lira Ku. 

29105.70 
19115.30 
8400.00 

56621.00 

2182.93 
1433.65 
630.00 

4081.05 

Böbreklerin liuvvetini artırır. 

idrar yollanndaki mikroplan 

öldürür. Eıki yeni belaoğuk

luğu, bel ağnar, meıane il

tihabı, ortit, idrar zorluklan, 

ıık ırk idrar bozmak, bozar

ken yanmak hallerini defeder. 

ldran çoğaltır. Her vücudün 

içini yıkayıp temizliyen en bi

rinci bir müıtahzardır. Her 

eczanede bulunur. 

Dikkat : H E L M O B L ö 
idrarınızı temizliyerek 

mavilettirir. 

2 - 6 - 938 -

Lokanta ve Gazinocuların 

Nazarı Dikkatine ! 
Fabrikamızın BAŞKURT markalı yerli 

mamulatımızı görmeden ÇATAL KAŞIK 
ve BIÇAK takımlarınızı almayınız. 

Bütün mallarımız hem kalite itibarile 
A vrupanmkinden daha yüksek ve hem de 
fiatça yüzde OTUZ daha ucuzdur. 
Toptan a&tıf yeri: Tahtakale caddesi No. 51 

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

EN HOŞ VE TAZE MEYVALARIN USARELERINDEN 
1ST1HSAL ED1LM1Ş TABU BlR MEYVA TOZUDUR. 

otlzamllızlıklanm en emin mrett.e 

~ ve insana hayaı ve canhl* 

INGILIZ KANZUK ~ANE.9 

BEYOGLU • ISTANBUL 

.. • Mideniz bozuk, diJiniz paslı • 

UYKÜSUZLUKLARDA K A B 1 z 
Umumi bir rağbet 

kazanmıt olan 

NERVİN 

çekiyorsanız ılz de on binlerce kiti gibi 

tecrübe ediniz. MİDE ve barsak
lan yormadan ve alıştırmadan 

ıslah eder ve temizler. 

HAZIMSIZLICI, MiDE EK
ŞiLiK, ŞiŞKiNLiK ve 

YANMALARINI GiDERiR. 
İ$tlha ve sıhhatfn\zı dQzeltlr. lçn

mesl gayet l tıtif; tesiri kolay ve mü
IAylmdir. Son derece teksif edllmls 
bir tuz olmakla mümasil hiç bir mfıs
·~ "ıuırla kıyas kabul etmez. M AZt"" 

• sml. HOROS markasına dilr" • 


