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"Her tacir bu kitaptaki usullerle kısa bir za
man içinde müşterilerini artırabilir. Ben bu 

::!.~• kitabımda size bu sanati öğretiyorum.,, TAN 
Matbaasında Fiyatı 50 kuruş .. 

-=--· 

AFFIN UMUMiLESTIRiLMESI CEREYANI 
Hapislılınelerdeki MalıkUmlar, 150 likleriiı. Afi ı · Kiı.nununun 
K endilerine de Teşmili için MebuslaTımıza Müracaat Ettiler 

PARTi HEYETiNDE VERiLEN KARAR 1 Binicilerimiz .Yarın 
Mebuslar Mecliste Serbestçe 

Kanaatlerini Söyliyecekler 
istanbula Geliyorlar 
Kahraman Süvarilerimiz Parlak 
Merasimle istikbal Edilecekler Fransanın 

Babıali 
_Siyaseti 

~hmet Emin YALMAN 

Evet,, rollerde çok garip bir 
değitiklik var. Fransa, 

Babıali siya.setinin bütün kur.: 
nazca uıullerini kendine malet
IDİf tir. Buna karfı biz de eski 
Babıali ruhuna dütman, açık, 
berrak ıiyaaet ıuullerini leJJl&İl 
ediyonız. 

Yalnız şurası ttnutulınamah: Bi
zim bngiinkfi ruhumoz,·Babıalinin 
oyalayıcı, atlatıcı usullerine düş
mandır. Bununla beraber Babı8.li-

;! ~' ıt'J"mı~·ı~~ ınuaıı~ 
ruz. Esli Babıali siyasetinin oya
lanma oyunlarına gelemeyiz. Fran
sayı böyle bir rolde gördüğümüz. 
den dolayı da müşterek barış yo
lunun bir yolda~ sıfatile ıstırap 
duyuyoruz. 
Babıfılinin bütün işi gücü, bir da

l'ayı atlatmak, vakit kazanmak, ya-
?ına bırakmaktı. Bu yannların ar
kası gelmezdi. İşler pek sıkıştığı za
man kaba;bat bir ferdin üstüne atılır, 
o fert değiştirilir. Karşı tarafa işle-

rlıı artık kökünden düzeleceği hak
kında bir kanaat verilirdi Babıali, 
ondan sonra yine bildiğini okurdu. 

Fransızlann oyunu da aynen 
budur. Eski Babıili ricali me

ıarlanndan başlarını kaldırsalar, Ha
taydaki Fransız siyaset oyunları 
hakkında af erin diyeceklerine şüp
he edilemez. 

Fransızlar, iptidadanberi açık, 
mertçe bir anlaşmadan kaçtılar. ·va
kit, vakit kağıt üzerinde anlaşmalar 
imza ettiler. Fakat niyetleri tatbi
katta işi atlatmaktı. Bir aralık sıkış
tılar: 

- Vah, vah, dediler, Hatayda bir 
büryö var. Salahiyeti haricine çık
~ş, onu değiştirelim. 

Düryö gitti, yerine bir Garo geldi. 
~ir müddet sonra baktık: Eski tas, 
eski hamam ... 
]°ransızlar,Garoyu değiştirmeyi ayn 

'le ikinci bir adım diye satmak eme
lfle, Hatay delegesini Ankaraya gön
derdiler ve bize şu kanaati vermiye 
Çalıştılar: 0 Garo, yepyeni bir adam 
<>luyor, başka bir yol tutacak, göre
ceksiniz .,, 

Gördük ve feryat ettik. Bunun ü
~erine bir gün bir haber: "Garo de
~Şti.,, Esasen değiştiğine pek inanır 
~bi görünmedik. Arkadan yeni bir 

S.ber: "Garo'nun askeri kumandam 
<>lan Gero da değişti.,, 

l<'ransızlar şöyle der gı"bi görilnü
~0rlardı: "Size bir Garo'dan sonra 
il' de Gero feda ediyoruz. Artık di

Yeceğiniz kalmadı ya!,, 

( Yi amma bizim Düryö'lerin, 
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Anl<ara , 7 (TAN Muhabirinden) - Cümhuriyetin 

15 inci yıldönümü münasebetile ilan edilmesi Meclise 
teklif edilecek olan siyasi a f hakkında çıkan şayialarali 
bir de bu kanunun umumileştirilmes i cereyanı katllmıı 
bulunmaktadır. 

Esasen B. M. M. nin tasvibine 
arzediJen kanun layihasının en
cümenlerde ve nihayet heyeti 
wnumiyede müzakeresi esna
ımda ınezkilr kanunun daha şü
mullü bir mahiyet alması hak
kında bazı ,ayialar da zuhur et
mit bulunmaktadır. Bu hususta 
yaptığım tahkikattan elde etti· 
ğim neticeleri bildiriyorum: 
Öğrendiğime göre, bugün, ha

pisanelerdeki mahkumlar, Mil
let Meclisi azalarına birer mek
tup yazarak kendilerinin de bu 
a.ften istifadelerinin teminini 
rica etmitlel'ldir. MahkUmlar bu 
müracaalarında, kendilerinin de 
büyük T ürk inkılabının çocukla
" olduklarını, cehalet ve gayri
tabii tesirler altında bazı hata-

1:.;u~ az~i ~;;:;:;;: ·d~yd~-
r Arkası: Sayfa 10, sütwı 5 de] Ba,vekil Celal Bayar 

Hatay Davamız 
Hal Yoluna Girdi 
Pariste Cereyan Eden Konuşmalar 
Müsbet Bir Şekilde Neticelendi 

Başve kil in Hatay Hakkmda Beyanatı 
. Paris, 7 (A .A.) - Anadolu Ajansının h~susi muhabiri b ildi

rıyor: 

Hatay m7s~lesi hakkmda Paris büyük elçimiz Suat Da vaz ile 
Fransa Harıcıye Nazırı B. Bonne arasında on gündenberi devani 
etmekt~ '?lan müzakereler memnuniyete fayan bir surette neti
celenmıttır. Burada yarm bir tebliğ netredilrnesi muhtemeldir. 

Türk Biniciliğinin Namını Bütün Dünyaya Bir Daha 
Duyuran Kıymetli Subaylarımızın Hayatları ve 

Şimdiye Kadar Kazandıkları Parlak Muvaffakıyetler 
Avrupa meydanlarında bir çok şe. 

rcfli birincilikler kazanan kahraman 
subaylarımız yarın yurda dönüyor
lar. Kendilerini yalnız İstanbul de
ğil, bütün memleket karşılamıya ko
şacak. 

Binicilik okulu, belediye, halk par
tisi, halkevleri, resmi, hususi birçok 
teşekküller, mektepler, esnaf cemi
yetleri, süvarilerimizi parlak bir .şe
kilde karşılamak için hazırlanmakta 
dırlar. 

Süvari subaylarımız, yarın saat 15 
te Polonya vapurile limanımıza ~el
miş olacaklardır. Galata rıhtımında 

•n.Iac .. ; b-.;rüı .. 'lnoro.oi;nıh:!' Karşıla

nacaktır. Yukardaki adlarını saydı

ğımız müessese ve teşekküller mü
mesilleri, kesif bir halk tabakası rıh 
tımda yer alacaktır. Herkesin bulu- Binicilerimizin geçen sene karşılanmalarından bir intıba 

nacağı yer ayrılmıştır. 'gramının teferrüatı üzerinde görü-, çelenkler hazırlamaktadır. Yerli ~a-
Dün aksam. Beyoğlu halkevinde şülmüştür. nayi müesseselerimjzden bir çoğu~ 

bir toplantı yapılmış, karşılama pro- Bir çok müesseseler, buketler ve (Arkası: Sayfa ıo, sütun 1 de) 

Atatürk Dahiliye 

Vekilini Kabul Etti 
lstanhul. 7 (A.A.) - Dahilin 

Vekili ve C. H. P. Genel Sekre-

teri Şükrii Kaya, bugiin Ankara
dan şehrimize gelmiş ve Savaro

na yatına giderek Reisicümhur 
Atatürk tarafından kabul edil-

miştir. Şükrü Kaya, şehrimizde 

bulunduğu müddetçe Atatiirküo 

misafiri olarak Savar on a yatın

da kalacaktır. 

Vergilerin Hesabına 
Ait Yeni Bir Tamim 

Ankara, 7 (TAN Muhabirinden)
Maliye Vekaleti iktısadi buhraııı ve 
muvazene vergileri kanununda yazı
lı olan 20 ve 30 liralık maaşlara ait 
muafiyetlerin bir aydan noksan çalı 
şan hizmet erbabı istihkaklarına ne 
surtle tatbik edileceğine dair umumi 
bir tebliğ neşretmiştir. Bu tebliği hü 
lasaten bildiriyorum: 

B. Bonne, Eylülde Ankarayı ziya- Halk Partisi B. M. Meclisi grupu bu
ret etmek tasavvurunda bulunduğu gün 7 Haziran 938 saat 15 de Antal- =============== 
hakkında gazetelerde çıkan haber- ya Mebusu Dr. C'emal Tuncanın re-

"Kazanç, iktısadi buhran ve mu
vazene vergilerine tabi olan hizmet 
erbabı . istihkaklarından kesilecek 
vergiler, bu mükelleflere her ay bil
fiil ödenen paralar üzerinden hesap e
dilmek ve muafiyet ve mükellefiye 
hükümleri kendilerine bir ay içinde 

ödenen paraların yekünuna göre ta
yin olunmak lazım gelirken, bazı yer 
lerde 18 seri numaralı Ye "25-2-
933 tarihli iktısadi buhran vergisi u
mumi tebliği hükümlerine muhalif 
olarak yevmiye ile çalışanların ver
giye matrah olacak aylık istihkakla
rının hesabına, bilfiil kendilerine ö~ 
denen paralar nazarı dikkate alın

mayıp, yevmiyelerinin bir ay içinde 
resmi tatil günleri haricinde kalan 
gün adedine darbı suretile bulunan i
tibari ücret miktarının esasa tutuldu
ğu haber alındığından yeniden, ehem 
miyetle maliye memurlarının nazarı 

leri bana teyit eylemiştir. isliğinde toplanmıstır. 
Ba,ve'!ilin Hatay hakkında Başbakan Celal ·Bayar, söz alarak 

Parti grupunda beyanatı Hatay meselesinin bidayetindenberi 
Ankara, 7 (A.A) - Cümhuriyet 

[Arkası: Sayfa ıo, sütun 6 da] 

Azgın Bir Aşık Sevdiği 
ı Kadını Öldürdü 

Yugoslav Münakalat 

Nazırı Mehmet Spaho 

Türkiyeye Geliyor 
Yugoslavya Münakalat Nazırı Meh 

met Spahonun yakında memleketi

mizi ziyaret edeceğini haber aldık. 

Mehmet Spaho. Yugoslavya Başve

kili doktor Stoyadinoviçin en yakın 

ve samimi çalışma arkadaşlanndan 

biridir. Memleketimizi ziyareti mem 
nuniyet uyandıracaktır. 

Yugoslavya Münakalat Nazırı, 
memleketimizde birkaç hafta kalaC'ak 
ve Nafıa Vekaletinin hazırlıyacağı 

bir program dairesinde memleketin 
muhtelif merkezlerini dolaşacaktJr. 

[Arkası: Srıyfa 10, sütun 3 de) 

G. Franko Tavassut 
Teklifini Reddetti 

Fransa, İspanya Hududunda Çok 
Sıkı Askeri Tedbirler Ahyor 

Londra. 7 (Hw;usi) - İspanyadaki nın vermiş olduğu cevap müsait i~e 
sivil halkın bombardıman edilmesine de kati değildir. İngilterenin Gra
karşı gelmtk için İngiltere tarafın- nollerdeki son bambardımanların ne. 

Kendisine Gazetemiz dan hazırlanan plan, müsait bir ha- tayicini görmek üzere mezkllr ma-
va içinde inkişaf etmektedir. Plana hall ·ı . 

1 
B 

1 
dak. · 

Muharriri Süsünü. 
Veren Biri Yakalandı 

.. . _ e gı mış o an arse ona ı sefı-
gore bu çeşıt bombardımana ugrıyan 
yerlere bitaraflardan müteşekkil bir ri, şehir haricinde bir iki fabrika ve 
heyet gönderilecek ve bu heyet yap- bir tayyare meydanı bulunmakla be
tığı tahkiklere göre rapor verecektir. raber telefatın en ziyade vukubul-

İsveç ve Norveç hükUmetlerinin iş· muş olduğu şehrin merkezinde hiç.-
Bu ,ayanı Jikkat haai.enin tirak etmeyi kabul etmiş oldukları bir askeri hedef mevcut olmadığını 

tolsi.latını 10 uncu .aylamızcla tahkikat komisyonuna !ngı'lterenı'n de 
b l zildirmiştir. 

u acıaluınız. dahil olması muhtemeldir. Amerika-
[ArkaS'l: Sayfa 10, sOtun 4 de] 
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No. 83 Yazan: 

Cepheye Gitm~k için 
Recep Adını Aldım 

BELEDiYEDE : 

Istim,ak· işleri 
için Bir Kanun 
Projesi Yapıldı 

8 - 6 - 938 
-••H••••H•••h•••-eeeeeeee••••eea•eaaıaaeeaıe: 
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Nevyork Sergisi 

Dekorasyonu için 
Çınarcıkta Müsabaka Açılıyor 
Bir Köy (Ü Çifte Ankara, 7 (Tan muhabirinden) -

POLiSTE: 

•• •• ld •• 1939 da Nevyorkta açılacak beyn.el-J le o 1 d Ur U Ü milel sergide Türk paviyonu için Ik-
. . tısat Vekaletinde teşekkül eden sergi 

B ursa cephesindeki ~a~~e içln 
arkada~ diye İnegollu Mus

tafayı götürmeyi düşünüyordum. 

Gideceğim yerleri az çok ben de 
biliyordum. Fakat Mustafa mem • 
leketi olmak itibarile oralarını ka 
nş karış biliyor ve benden çok a
dam tanıyordu. 

det beklemiye sıhhatim müsait de 
ğil. Ben emniyet edilecek bir ada
mım. Bakınız, elimde miralay Kon
dilisin bir tavsiyesi de var. Rica e
derim, beni ve adamımı bekletme
yiniz. 

Eminönü meydanının istimlak işi
le uğraşıldığı zaman belediye bir çok 
zorluklar karşısında kalmıştır. İs· 
tlmlak kammu değiştirilmediği tak
dirde şehrin imar planı tatbik mev
kiine konulunca işlerin daha ziyade 
sarpa saracağı anlaşılmıştır. Bu iti
barla belediye, tatbikattan edindiği 
tecrübelere göre bugünkü ihtiyaçla
ı-a göre yeni bir kanun projesi yapmış 
Nafıa Vekaletine göndermi~tir. 

Evvelki gece Çınarcıkta f~ı ~ır 
1 

komiserliği, pa,·h·onumuzun dahili 
cinayet işlenmiş, Oflu Mehmet ısmın tezyinat ve dekorasyonu için bir mü
de biri çifte ile vu:ularak öldürül-

O gün M. in delaleti ile iki nüfus 
kağıdı ele geçirdim. Polis dördün
cü şubeden Bursaya gidip gelmek 
üzere seyahat veslkalarımızı al -
dım. Bu işte şube müdürü Sadi Be 
yin çok büyük yardımını gördüm. 

O gün için yapacak bir işim yok 
tu. Yalnız vesikaların İngiliz ve Yu 
mm pasaport dairelerinden vize et-

tirilmesi vardı. Bu, benim için gü~ 
bir işti. Fakat bu hususta da (M. A.) 
Beyden aldığım yardım vadine gü
veniyordum. Akşam üzeri tekrar 
(l\II. A.) ile buluştuk. Keyifli olma
sı beni ümitlendirdi. Biraz üzdük 
ten sonra: 

- Kardeşim, dedi. Bugün bir mü 
nnsebet bulup kumandana bir şey 
söyliyemedim. Yalnız senin akra • 
bamdan olduğunu, hasta bulundu 
ğunu, yanında bir hizmetçin ile te
davi için Bursaya gideceğini bl • 
zim kapitene söyledim. Şahsın ha'<: 
kında teminat verdim. İstanbulda 
miralay (Kondilis)e yazılacak bir 
mektubu imza etmeyi vadetti. Se
nin orada münasip bir zata tavsi
ye edilmeni de mektuba ilavesini 
kabul etti. 

- Teşekkür ederim. Şu halde tav 
siye mektubunu yazarken ismimin 
Recep olduğunu unutma. Bir de 
mektupta banyodan bahsetme ve 
mevki tayin etme, olmaz mı? Ya
nımda bulunacak adamın da adı 
Alidir. İşte seyahat vesikalarımız, 
nüfus kağıtlarımız ve fotoğrafları
mız ... Yann akşam bunlan bütün 
muameleleri bitm~ olduğu halde 
tavsl~ mektubu ne beraber sen -
den isterim. 

Ertesi gün akşam vakti seyahat 
vesikalarımızı ve miralay Kondi -
lis tarafından Bursada Yunan ka
rargahında binbaşı (Aleksi) adına 
yazılmış ve zarfı açık bırakılmış bir 
zarfı (M. A.) elime tutusturdu ve 

'il 

hayırlı seyahatler diliyerck a}Tıl
dı. 

O akşam Esat Beye gittim. Ve. 
sikalan, tavsiye mektubunu gös
terdim. Beraberimde İnegöllü Mu;; 
tafayı götüreceğimi söyledim. Tali
matımı aldım. Veda ederken: 

- Muvaffakıyetine dua ediyo • 
nım, hayırlı seyahatler diliyorum, 
aslanım. İltifatile beni sevindirdi 
cesnretlend lrdL • 

Pek güzel türkçe anlıyan ve söy 
liyen miilazım mektubu aldı, oku
du. Gözlerini bana dikti: Ve bir iki 
dakika kadar yüziime baktı. Sonrn 
sordu: 

- Hastalığınız nedir sizin?. 
- Hem kalp, hem de romatizma. 
T Hangi otele ineceksiniz ve 

Bursada kaç gün kalacaksınız?. 
- Bursaya ilk defa gittiğim içl!l 

hangi otele ... 

Sözümü bitirtmedi. Elimdeki ve 
sikalan aldı. Arkalarını imzaladı. 
Yanımıza da bir nefer kattı: 

- Bu nefer sizi istasyona götür
sün, dedi. Vagonda istirahat ediniz. 

Kondilisin mektubu ilk yardımı 
nı göstermişti. Ben Yunan neferi 
ile Mustafanın arasında yavaş ya
vaş yürüyordum. Bir falso etme
miye dikkat ediyordum. İstasyona 
geldik. Biletlerimizi aldık. Kendi
ınizi selametle vagona attık. 

(Devamı var) 

ÜNİVERSİTEDE: 

Bir Ecnebi Profesörü 
Amerikaya Gidiyor 

Esası nafıaca da tasvip edilen pro
je yakında meclise verilecektir. 

Bu proje ile bilhassa hissei şayi
alı malların istimlak işi kolaylaştı

rılmakta, formaliteler kısaltılmakta
dır. 

Sayfiye Yerlerinde Kontrol 
Pazar giinii sayfiye yerlerinde sı

kı kontrol yapılmış, içilecek ve ye
nilecek maddelerin satış tarifelerini 
büyiik levhalar halinde göze görüne
cek yerlere asmıyan, her masanın üs
tiinde bir tarife bulundurmıyan \•e 
tarifeye rağmen miişteriden fazla p!!
ra aldığı sabit olan yüz bir miiessese 
hakkında zabıtlar tutulmuştur. Bun
lar ağır para cezasına çarptın lacak
lardır. 

Yeni Yıhn Belediye Büdcesi 
Yeni belediye büdçesi hakkında 

izahat vermek üzere belediye muha

sebecisi Kemal Ankaraya gitmiştir. 

Yanyanın eski kumandanı General 
Panayotokos 

Yunanlı Talebe 
Kafi~esi 
Dün Gitti 
Üç dört gündenberi şehrimizde bu 

lunan Atinanın Paleon Faleron Jim
nazyomu talebesi dün Rumanyanın 
Regcle Carol vapuru ile memleket
lerine dönmiişlerdir. 

Kafilenin reisi B. Jorj Kiryagis 
rıhtımda kendisiyle görüşen bir mu 
harririmize İstanbul kültür müesse
selerinde gösterilen hüsnü kabulden 
dolayı çok minnettar olduğunu söy
liyerek demiştir ki: 

Yeni büdcenin bu ay sonuna kadar _ Seyahatimiz büyüklerden kü-
Tatil münasebetiyle iiniversitemi- tasdik edileceği anlaşılmıştır. ciiklere intikal eden anlaşma his ve 

zin bazı ecnebi profesörleri, tetkikat Büclce gelir gelmez imar işlerine ;rzularının bir teJahürüdür. Başve-
yapmak üzere Avrupııya gitmek için b 1 kt killerimiz, hükumet adamlarımız, bü 

nş anacn ır. '-'U •• klerimh sık sık biribirini görerek. izin istemişlerdir. Bu profsörler, im- J 

tihanlar bittikten sonra gidecekler· Yeni El Arabası iki milletin samimi rabıtalarını teyıt 
Nümuneleri ettiler. Mekteplerde çocuklarımıza dir. 

1 
d 

1 · • nazari bir surette an atmıya ve U· Bu arada umumt felsefe ord nar- Seyyar esnafın tek tıp el arrıb:ısı ı- ı " b .. 
1 

dost 
H R · h b h fi i yurmıya ca1ış ı6ımız u guze -yus profesör ı:ins eıc en ac n · ,.;" mııhtelif nümuneler hazırlannııŞ:- ıux. uı:..ıt!rını-ı\t!ııuı:ıe:rmu ı::- u i)'cuıuaK 

versitedeki vazifesinden aynlacak- tır. Belediye, yakında bunlardan bi- maksadını güttük. Bu gayenin ta
tır. Kendisi çok iyi şartlarla Amerl- risini tercih edecektir. Bu arabalara hakkuk ettiğini gören Türkiye dos
kan üniversitelerind~n birine profe- ellişer, altmışar kilodan fazla birşey tu bir maarifçi sıfatıyle kendir~ 
sör tayin edilmiştir. Beynelmilel bir konulmıyacaktır. Ancak kavun, kar- bahti\'ar addediyor ve memleketime 
şöhret sahibi olan ve felsefede yep puz gibi maddelerde :o vey~. 60 ki- çok bahtiyar avdet ediyoru~.' ~imdi 
yeni bir yol açmış bulunan profesör, lodan fazla olmıyacagına gore, bu kalblerimize hakim olan butun tc
önümüzdeki seneden itibaren dersle- arabalara bu kabil, maddelerden az menniler Türk mekteplilcrini kendi 
rini Amerikada verecektir. miktarda konulabilecektir. yurdumuzda karşılamak ve ağırla-
Amer.ıkan Onlversitelllerl k k t ı ·n ktı Diğer taraftan e me sa ışı çı ma r.,, 

Amerikan ün!versitelilerinden 70 de ayrıca bir tip kabul olunacaktır. Mektepli kafilesine çocuklardan 
kişilik bir profesör ve talebe grupu Ancak ekmek taşınacak arabaların bazılarınırı ebeveyni de katışmıştır. 
yakında memleketimizi ziyaret ede- sıhhi ve fenni şartları haiz olması ka- Bunlar meyanında Yanyanın eski ku 
ceklerdir. Bunlar arkeoloji profesör rarlaşlırılmış olduğundan belediye mandanı Harilaos Panayotakos ta 
ve talebelerinden mürekkeptirler ve buna ait tetkiklerini derinleştirmek- vardır. Eski Yanya kumandanı da 
memleketimizde tetkikat yapacnklar tedir. Türkiyeye yaptığı seyahatten pek 

dır. Misafirler üniversite ağırlama Ekmek arabaları, fırından sıcak sı- memnun görünmüştür. Hissiyatını 
bürosu tarafından gezdirileceklerdir. 

1 
soran arkadaşımıza demiştir ki: 

cak çıkan bir ekmeğin hamur o mn- "- Türkiyedeki ilerliyen hareke-Bi r Arkeoloii Heyeti masını temin edebilecektir. d 
ti görüp hissetmemek mümkün e-Geliyor Belediye tek tip el arabası k,ul- . · b ·· d t 

- ğildir. Bıı ileri mıllctın ugun os u Yakında Amerikadan 70 arkeoloğ lanılması için yeniden miihlet ve- muz ve müttefikimiz sıfatiyle bize 
gelecektir. Bunlar hafriyat işlerini rilmesi yolundaki miirncnati reddet- gösterdiği candan sc\•gi büyiik min-

müştür .• Tandarmalar, Mehmedin ka 
tili olarak avcı İsmail isminde b\rini 
yakalamışlardır. Söylendiğine göre, 
bu cinayetin işlenmesine sebep olan 
bir ev meselesidir. Bir müddet evvel 
Çınarcıkta Mustafa isminde biri evi
ni ayni köyden İsmail isminde birine 
satmış, fakat parasını alamadığın
dan tekrar geri almıştır. Bir müddet 
sonra da evi, bu köye yerleşmiş olan 

sabaka açmıştır. 

Müsabakada birinciliği kazanacak 
olana bin lira ikramiye '\'crilecektir. 

Bundan ba!;ka projelerinden istifa
de edilecek oİanlara da ayrıca, teşek· 
kUl edecek jürinin kararile ikraınİ· 
yeler dağıtılacaktır. 

Dolmabahçe Tarih 
Sergisini Gezenler 

Oflu Mehmet isminde birine peşin Ankara, 7 (A.A.) - Tiirk Tarih Ku 
para ile satmıştır. Bundan muğber o- rumundan bize ,·erilen malumata gQ. 

lan İsmail birkaç defa Oflu Mehmet re, mayıs 1938 ayı içinde Dolmabahçe 
ile kavgaya tutuşmuş, arayı giren- sarayındaki tarih sergisini 4852 si ta
ler her seferinde. hadisenin büyüme lehe 15.143 ü halktan olmak üzere 
sine mani olmuşlardır. 19995 kişi ziyaret etmiştir. 

Yalova jandarma kumandanlığı Serıinin açıldığı tarihten l1Ugü-
ve müddeiumumiliği tahkikata de- ne kadar ziyaret edenlerin yekuna 
vam etmektedirler. ise 141.130 kişidir. 

Tramvayın Önünden lstanbul ve lzmirde içki 
KaÇarken 

Galatadn Büyük Hendek caddesin Fabrikaları Kurulacak 
de 60 numaralı evde oturan Klera Ankara, 7 (Tan muhabirinden) ....; 
Bahar isminde ihtiyar bir kadım ev- Karşılığı, 1939 İnhisarlar umum mO
velki gece Tepebaşında vatman Sali diirlüğü biitçesine konulacak para ile 
hin idareı;indeki tram\·ayın önünden ödenmek üzere, hmir ve İstanbulda 
kaçmak isterken, düşerek muhtelif kurulacak olan rakı ,.e şarap fahri. 
yerlerinden ağır surette yaralanmış kaları için 750 hin liralık taahhüde 
ve tedavi için kaldırıldığı Beyoğlu girişilmesi hakkında İnhisarlar Vcka 
Belediye Hastanesinde ölmüştür. Ce- Jetine salahiyet nrilmesine dair o-

set morga kaldırılmıştır. tan kanun layihası mecfüe gelmiştir. 

Uykuda Sigara lçmi§ Nüfus Deneme 
Emirganda Reşit Paşa mahallesin-

de 85 numarali evde oturan Nazmi Yazım Kanunu 
Akbaş isminde bir mütekait, evYelki Ankara, 7 (Tan muhabirinden) 
akşam sigara ile yatağa yatmış, fa- Dahiliye Vekaleti tarafından hazırla
kat, derin bir uykuya dalmıştır. E- ilfus deneme • yazım konunu 

lindeki sigara göğsünün üstüne dü- :::je:i meclise gelmiştir. Projeye gö 
şerek evvela geceliğini tutuşturmuş, 
sonra da !Yii ~sü fena halde vanmıştır. re Dahiliye Vekaleti, memleketin 

Tabanca Çekti muhtelif bölgelerinde yazım • _'!,';~": 
- "' -~·-1. :n...ı...1.~-__._ o .. ' • ~ ....... 

rında çalışan Mahmut, bir mü.ddet- yetli bulunmaktadı~. Deneme ~·apı· 
tenberi ayrı yaşadığı karısı Refıkaya lacak '\'crlerdeki vali ve kaymakam
barışmayı teklif etmiştir. Ret .. cevabı lar, b~ işlerde çalıştırmak üzere ili· 
alınca, tabancasını çekerek uzerine zum gördiiklerini yazım, kont~ol me· 
hücum etmiştir. Mahmut, yakalana- muru olarak a~·ırahileceklerdır. Ken 
rak mahkemeye verilmi:ı::tir. dilerine \'erilecek vazifeleri kabul ct-

çocuğa Haıhaş mek istemiyenlerlc. yazım \'C kontrol 
memurlarının istiyecekleri izahatı 

Yutturmuılar rmiyecekler mahalli idare hcyetle-
Fatihte Hoca Üveys mahallesinde ve ar.arı'le 5o • 60 liraya kadar para 

H"' inin ri k 
52 numaralı evde oturan usey s. ına rarptırılacaktır. 

d k . ğ Er~u··n ceza ~ 
bir buçuk yaşın a ı çocu u o ==:c::==-========:~ 
evvlki gün ansızın ölmüştür. 1 

Ceset morga kaldırılmıştır. Çocu- 1 BiRKAÇ SATIRLA 
ğa uyutmak için haşhaş verdiğini , ____________ _ 
söyliyen büyük <ınnesi Hacer zan al-
tına alınarak tahkikata başlanmıştır. Bu ayın 18 inde İstrat Hart adlı bir * Ayhan ismınde 5 yaşında bir transatlantikle 800 İngiliz seyyalu 
çocuk, Yr,Hdirekte Dilber Zade fab gelecektir. 

rikası önünde oynarken bir balyanın 
üzerinden düşerek başından yaralan B eledlye zabıtası memurlannın maaş-
mış, teda\'İ için Şişli Çocuk Hastane lan hazirandan itibaren Emnt-

Mudanya vapuruna atladık. 
İngilizlerin kontrol muame 

lesini de kolayca atlattık. Vapurun 
tenha bir köşesine çekildik. Aldı -
ğım vazifenin ehemmiyetini dU -
§Ünüyordum. Karşılaşabileceğim 
bütün ihtima11eri gözümün önün • 
den geçiriyordum. Muvaffakıyet 
çarelerini arıyordum. 

tetkik edeceklerdır. miştir. nettarlıklara değer mahiyettedir. 
Arkeoloğlar. belediyeden ŞC!hrimiz * Eminönii meydanındaki Eminö- Ben çocuğumun velisi sıfatile mek

ve arkeoloji işleri hakkında malumat nü hanının istimltık formalitesi bit- teplilerin bu seyahatlerine iştirak et 
istemişlerdir. miştir. Bu hafta satış işi yapılacak- tim. Çocuklarla beraber gezdiğim ir-

tır. fan müesseselerinizde bize karşı gös 

sine kaldırılmıştır. yet mildürlilğüne geçmiştir. * Balutta oturan Yasef isminde * 
bir hamal bir yerden yük taşımak E vvelce suyu kesilen Kırkçeşme su
yüzünden çıkan kavga neticesinde yu çeşmelerinden tarihi olanlann 
arkadaşı hamal Salamonu çakı ile muhafaza edilmesine k:ırar verilmiştir. 

Düşündüğümü gören Mustafa be 
nl teselli için: 

- Beyim, diyordu. Bursadan ö
te tarafını bana bırak. Köylerin 
hepsinin ağalarını tanırım. Hiç me 
rak etme. Kalbini ferah tut. 

Mustafanın sözlerine gillüyor • 
dum. IJatifeler ediyordum. Dereden 
tepeden, Cihan Harbinden gördük • 
)erimizi biribirimize anlatarak soh
bete daldık. Vaktimizin nasıl geçti
ğini nnlıyamadık. 

Vapurun düdüğü Mudanyaya yak 
)aştığımızı bildirdi. Bütün yolcular 
glbi biz de ayaklandık. Vapur is -
keleye yanaştı. Biz de Mudanyaya 
ayak bastık. Bir başçavuş iskelede 
rüzgara karşı bütün yolcuları dizdi. 
Seyahat vesikası, nüfus kAğıdı mu 
ayenesi yapıyordu. Bir mülAzım da 
gezerek her yolcuyu ayrı ayn ve 
dikkat ile süzüyordu. Yanıma gel
diği zaman; yüzümü buruştura -
rak, halsiz bir tavırla yavaş yavaş: 

- Müliı.zim Ef,, dedfm. Ben has
tayım. İskele üzerinde uzun müd-

Müessif irtihal 
Denizbank Umum Miidürii Bay Yu 

suf Ziya Önişin validesi Bayan Hay
riyenin vefat etmiş olduğunu büyük 
bir teessürle haber aldık. Esbak Reji 
umum müdürlerinden ve esbak Kon
ya mebusu Şakir Bey merhumun ha
lilesi olan merhume oğlu gibi hayır
hah, iyi yürekli ve pek sevilmiş ınub. 
terem bir hatun idi. Cenazesi yarın 
sabah saat 9,15 te Köprünün Kadıköy 
iskelesinden kalkıp Sarıyere gidecek 
olan Kınalı vapurile saat on ikide t"3 

küdara getirilip öğleyin Yenicamide 
namazı eda edildikten sonra Üsküdar 
da aile makberesine defnedilecektır. 
Cenabıhak merhumeye rahmet ve ke
derdide ailesine ecrü sabır ihsan ey-

* Belediyeye bağlı Haliç muvak- terilen candan alakayı pek yakından 
kat idaresi Yemiş iskelesini yeni baş- hissettim. 

başından, karnından yaralamıştır. 

tiklal Mar~ınızın manasını pek iyi 

biliyor ve onu söylerken derin bir 

haz duyduğuna emin bulunuyorum. 

Çocuklarımızın Türkiye sevgisiyle 1 
beslenen hisleri burada hiç yanılma

dı. Ve karşılarında ayni hislerle meş 

bu bir talebe ve gençlik kütlesi bul-

,,. 
G (lmrük başmüdürü Mustafa Nu!i 

Anıl, VekAletle temas etmek Qzere · · ç v mektepte ögv rendigv i fs-tan yaptırmıya karar vermıştır. ocugum, 

lesin. 

Güne§lileri Davet 
Güneş klübünden: 
Klübümüz müessis azalarından De 

nizbank umum müdürü Yusuf Ziya 
Önişin çok sevıili anneleri vefat et-

1 
miştir. Cenaze merasiminde bulun- ! 
mak üzere bütün Güneşlilerin saat ı 
9 da Köprüden kalkacak olan vapur
da bulunmalan. 

Başvekil Resim 

du.,, 

Talebe kafilesi rıhtımda oraya gel-

miş bir çok kimseler tarafından al

kışlanmış ve belediye turizm şubesi 

müdürli.iğii tarafından samimi bir su 

rette uğurlanmıştır. 

* Deniz lisesioe bu yıl alınacak 

talebeler için bir imtihan açılmıştır. 

İmtihana girebilmek için ortamek

tep mezunu olmak ve en geç 25 Tem 

muza kadar müı:ıacaatte bulunmak 
lazımdır. 

* Deniz lisesine bu yıl alınacak 
tilmesi ve tamir edilmesi işi dün bir 

müteahhide verilmiştir. Tamirat işi 

Dan Ba~vekilln Ankara Halkcvinde açılan resim sergisini ziyare~ et- bitince yeni makineler de gelmiş ola 
tijini yazmıştık. Yukarda Başvekili, Dahiliye Vekili Şükrü Kaya ile bir- \ ca1• ve derhal Villyet gazetesi neşre 
likte sergiyi gezerken görUyorsunuw dilecektir. 

dün akşam Ankaraya gitmiştir. 

TAKViM ve HAVA 1 
8 Haziran 1938 
ÇARŞAMBA 

6 ıncı ay 

Arabi: 1357 
Reblülfıhır: 8 

GUn: 30 

Gilneş: 4.29 - Öğle: 
İkindi: 16,13 - Akşam: 
Yatsı: 21 ,38 - fmsfık: 

Hızır: 34 

Rumt 13M 
Mnyıs: 26 

12.12 
19,38 
21.11 

YURTTA HAVA V AZIYETI 
Yeşilköy Meteoroloji istasyonundan nl1 

nan malômata göre, hava yurdun Do~' 

Anadolu bölgesinde bulutlu ve mevı.11 

yatışlı, Karadenlzln şark köşelerinde ~ 

Trakyada az bulutlu, diğer bölgelerde a~ılc 
geçmiş, rüzg~r umumiyetle şimali istika-

mette orta kuvvette esmiştir. 
D<.ln, tstanbulda hava açık ge<;mis. rilr.

gAr ılmali ıarklden saniyede 4 ile 6 metrf! 
hızla esmiştir. Saat 14 te barometre 716,5 

milimetre idi. Hararet en çok 24.7 ve eJ\ 

az 13,5 santigrat olarak kaydedilmiştir. 
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~uhtariyetler Zinciri 
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BİR AYDA 5,588,706 DOLAR •• 

Amerikanın Mayısta Silih · 
Çekoslovakyadaki Sildet Almanla- > 

~ llluhtariyet istcmelerindenberi, 
~ .ıneınleket içinde muhtariyet iste-
~en bir unsur kalmadı gibidir. Çe 

~slovnkyadaki Alınanlardan başka, 
llıtcarlar, Lehlilcr ve en nihayet 
lö 
0."~lar muhtariyet istediklerini 

iııHedıJer. Fakat anlaşılan, Çekleri • 
~ok rahatsız eden talep, Slovak- 1 
JI talebi olmuştur. Çünkü Çek- ! 
-

0
Vak birliği devletin temeli sayı- 1 

~or ve bu iki unsurun aynlmasma ~, •• 
' liınaı verilmiyordu. Çekoslovakya 

ŞUŞNIG KONTES ı' Satışı Budur 
1 
1 

I t\•lctini bu iki unsur kurmµş ve 1 
.,~~l~te onların adı bir arada veril- ~ 
~tır. Bu iki unsurun aynlması, 
~llrulan nıiişterek müessesenin dağıl 
J•llsı ıniinasını ifade eder. Bu yüz

VERA 

iLE 

FUGGER 

EVLENDi i 
1 

1 Satışlarda Japonya 

~eıı şirndiye kadar Çeklerle Slovak
L~ arasındaki sarsılmaz birlikten 
~lunuyor ve bu birlik Çekos
~akya varlığını koruyan en büyük 
'stek olarak gösteriliyordu. Çünkü 
. e.rlc Slovaklar bu memleket 

de yüzde 65 i geçen bir ekseriyet 
~1 ediyor ve bu ekseriyet bu 
letin varlığını muhafaza ediyor. 

.,.akat Slovaklar arasındaki muh
Yet cereyanı umu.mi değildir. Ve 
ak Hlinka'nın etrafında topla
lara münhasırdır. Çekoslovakya 
ekili Slovaktır ve bu cereyana 
aliftir. Başvekil dün ı.ııöylediği 
ta Çeklerle Slovaklar arasın

b.içbir aynlık, gaynlık bulunma
' ikisinin tam müsavat içinde 
ıklarım anlatmış ve bu birliği 

cak olanlara bütün meJrU vası
la karşı gelineceğini ilave et-

llıinka ise daha evvel, muhtariye
altnadıklan takdirde başlannm 
tsine bakacaklarını söylemi~ ve 
it edici bir lisan kollanmıştı. 

lltı yolda Başvekil tarafından mil
a olunan noktai nazarın galebe 

S· cağı sanılmaktadır. 
1Villetri bombardımana karp 
İaı>anya ve Uzak Şarkta ı.ııivil hal
,hornbardıman edenler, işlenen cür 
il ~erle~ne almadıkları ve r,alnız 

J .... -': "---~!!-~.-· ...... --.4-til,._ 
Jt"fti. söyledikleri için, lngiltere me 

Yi tahkik ve hakikati ilan ederek 
Çİ;-Jdn işi yapanlan teşhir etmek 
e yeni bir plan hazırladı. Bu 

göre bu çeşit hadiselerin vu
, bulduğu yerlere bitaraflardan 
liteşekkil bir heyet gönderilecek 

1~eyet vaziyeti tahkik ederek sivil 
~n bombardıman edilip edilme-
1lli tcsbit eden raporlar verecek
' lıu sayede medeniyet dünyası 
Slulan tanıyacak ve suçlular da 
le bir takım iddialarla suçlarını 
lıyamıyacaklardır. 
~\·eç, Nor\•eç, gibi devletler bita
. hcyete iştiraki kabul etmişlerdir. 

* 

• • : Atmstttryanın eski Ba~vekili ~ 
i Doktor Şuşnig bir kaç gün ev- i 
f vel Viyanada Kontes Vera Fug- f 
i ger Von Babenhauscn ile evlen- : 
r miştir. Ştışnig'c merasimde bu- i 
·.• ı . ! unmak için müsaade olunma- 1 
: dığı için kardeşi kendisine ve- S 
İ kalet etmiştir. Bir aralık hilku- • 
f metin, Şupig'e merasimde ha- 1 
i zır bulunmak üzere müsaade e- ! 
1 deceği söylenmiş, fakat neden- 1

1

1 
! se sonradan vaz geçilmi§tir. • 

·-····················-.. ··················--····· 

ikinci, Cin Dördüncü 
Va,ington, 7 (A.A.) - Hari

ciye Nezareti, mayıa ayında si
lah, mühimmat ve tayyare ihracı 
için verilmiş olan ruhsatnamele 
rin miktarını netretmiştir. 

Japonya, ikinci ve Çin dör
düncü sırada gelmektedir. Veri
len ruhstanemelerin natık oldu
ğu mebaliğ, 5.588. 706 dolara 
varmaktadır • 

Birinci gelen Brezilyadır. 1.494.824 
dolar yıkmetinde, bilhassa tayyare 
satın almıştır. 

İkinci gelen Japonya da keza tay
yare satın almış olup, mübayaatının 
yekünu 1.346.608 dolardır. 

Üçüncü gelen fngilterenin yapmış 
olduğu mübayaatın yarısı tayyare, 
yarısı da infilak edici maddeler ve 
mitralyözdür ve yekünu 637.000 do
lardır. 

Dördüncü gelen Çin, bilhassa toy. 
yare satın almıştır. Mübayaatı yeku
nu 523.298 dolardır. 

Bitaraflık kanunu He ihticac 
edilmemekte olduğundan Harici
ye Nezareti, Çine ve Japon;\·aya 
ihracat ruhsatnameleri \•ermek
ten imtina edememektedir. 

BELGRAT BEYNELMiLEL T AYY ARECILIK SERGiSi 

Yugoılıvyı Naibi hUkOmetl ve Yugoılavyı tıyyareclllk klUbO relıl Prenı 

Pol tarafındın 28 mıyıetı mer11lmle açılın Belgrat beynelmllel tayyareci. 

ilk aerglıl, bOyUk ve genlı bir alJka uyandırmı,tır. Sergiyi her gUn on bin· 

lerce kl9I ziyaret etmektedir. Te9hlr olunan modeller, tayyarecllll< teknliilnln 

en ıon ve en modern nUmunelerldir. Sergi 14 hazirana kadar devam edecek

tir. Yukarda eerglyl ve hOkOmet Naibi Prenı Pol'ü glSrUyorıunuz.. 

Bir Bakışta Dünya Hab~rleri 

ISVIÇRE 
Ciddi Bir Vaziyet 

Bern, 7 ( A.A.) - Isviçre ajansı 
bildiriyor: 

AMERiKA 
Deniz Silahları 

Fransa 
·JaDonyn 

Kanton Bombardımanını 
N~.,rlind~ Praf P.cfn ~tti 

lsviçre - Almanya. ticaret miiza
kerelerinin, her iki tarafça vaziyetin 
tetkiki için, tehiri üzerine, f edcral 
konsey, Isviçre heyetinin raporuna 

ıttıla kesbetmiştir. Bu rapora göre, 
t!u3\4ıı.e 1...,...ı ... ,. .1lına..ı hcyctiniıı ileri 

sürmekte olduğu esas üzerinden bir 

anlQ.§maya varmak imkansızdır. 

Vaşington, 7 (A.A.) - Hariciye ne 

zareti, yeni zırhlıların tonajını ve 
toplarının çapını tahdit eden bir iti
lafın Londrada aktedlldiğini yakın
da ilan edecektir. Jngiltere ile Ame -
rika ton haddinin 45.000 ve top çap

larının 16 pus olarak tesbit edilme-
sini kabul etmişlerdir. 

_ Nevyork, 7 (Hususi) - Uzak Şarktan gelen en aon haberlere 
~ore Kantonu? en son bombar~ımanı neticesinde tehrin elektrik 
ıataayonu tahrıp olunmuf ve fehır karanlıtk içinde kalmı9ır. Son Almanya - Isviçre takas ve tedi-bombardımanın zayiatı henüz anlatdmamıftır. 
Dünyanın her tarafında sivilleri:rı 

bombardımanına karşı uyanan nefre 
te rağmen Japon Amirali Vamora, 
bugün beyanatta bulunarak Çinlil~
rin manevi kuvvetini kırmak için 
tayyare bombardımanlarının teşdit e

mr muavinini ziyaret ederek, Kanton 
da Dumer Fransız hastanesinin bil' 
Japon tayyaresi tarafından bombar-

Fransa, Ingilterc müstesna olmak 
üzere diğer Avrupa devletleri 35.000 
tondan yukarı gemi inşa etmedikleri 
takdirde .kendisinin de bu haddi te-

ye anlaşmMının haziran sonunda cavüz etmiyeceğini bildirmiştir. 
müddeti biteceği için, vaziyet ciddi Fl"LIPl ıN 

dileceğini söylemiştir. 

Haber verildiğine göre, :\-fa
reşal Çang Kay Şt'k, Kantonun 
bombardımanlarınıı mani olmak 
i~in Kantondaki tayyareye karşı 
kullanılan toı>ları kaldırtmıya 
karar vermiştir. 

telakki olunmaktadır. 

dımana tabi tutulması keyfiyetini ~··••• ••• ••••••••••••••••••• 
bir kere daha protesto etmiş ve has--
tanenin üzerinde Fransız bayrağı bu- • 
lunduğunu da kaydetmiştir. .. 

P . l . . .. 
arı6 gazete erınin mütalealan 

Faris, 7 (A.A.) - Kantondaki Fran İ 
sız hastanesinin bombardımanı hak- : 
kında Jurnal gazetesi, şöyle yazmak- • 
tadır: : 

. 

"Hiçbir yanlışlık neticesinde vu- · 

FiLISTINDE 

YENİ HADiSELER 
Kudüs, 7 (A.A.) - Tulkerime 

Manilla Yanardağı 
Manilla, 7 ( A.A.) - Mayon ya -

nardağı şiddetli bir hareketiarzla bir 
likte feverana başlamıştır. Bütün ci
t.•ar köylerin iizerine kıvılcımlar yağ 
maktadır. Halk dehşet içinde evleri 
ni bırakarak kaçmağa başlamıştır. 
Asker ve polis kuvvetleri halka yar
dım etmektedir. insanca zayiat olup 
olmadığı henüz bilinmiyor. 

. Itere, Amerikanın da bu heyete 
ilkini dilemekte ise de Amerika 
teklifi kabul etmekte tereddüt 
lel'İyor. 
~tı komisyonun teşkili sivHierin 
'lı.hardımanına belki de mani ol

Japonlar Kayfcng şehrini zaptet-
tiklerine dair tafsilat vermekte ve 
Çinliler tnrafından verilen malumat 
bu tafsilatı teyit etmektedir. 

kubulmadığı muhakkak olan bu te

cavüz, kabul edilemez. Hastane gö

ze çarpacak bir şekilde Fransız renk- • 

!erile örtülmü~tür ve şehir binalan
nın tamamile haricinde geniş bir sa-

doğru gitmekte olan bir kamyo • 
nun altında bir bomba patlamış
tır. Bir İngiJiz neferi ölmiiş. iki 
İngiliz neferi de 3•aralanm1 fır . 
Ayni mıntakada kain bir Arap 
kasabasında silahlı bir çete, ka
saba eşrafından birinin oğlu ile 
birlikte öldiiriilmiişlerdir. Zabı
ta, bir çok kimseleri tevkif et-

ALMANYA 
19,1 Milyar Borçlu 

acaktır. Fakat bu suçu işliyen
' hep kendilerini temize çıkarmak 
İkleri için bundan böyle canile-

hiç olmazsa saklanmalarına im-
li kalmıyacak1ır. 

Partisinin 

~htariye+Taleplerine 

emmiye+ Veriliyor! 

Fran•anın protuto.-u 
Tokya, 7 (A.A.) - Fransa büyiik 

elçisi, bugün yeniden Hariciye Na-
mi tir. 

hayı işgal eylemektedir. ••••••••••••-•...,.••••••••• 

HAVA VE KiMYA HARBi 

Berlin. 7 (A.A.) - Almanyanın bor 
cu 31-3-1938 tarihindeki resmi rakam 
lara nazaran 19.1 milyar mark'a ba
liğ olmaktadır. 1937 senesinde .c\1-
manyanın borcu 16,058 milyar idi. 
Dahili borç 1937 senesinde 10.99 ı 
milyar iken şimdi 14.298 milyarı bul
maktadır. Harici borç 1.441 milyar
dan 1,332 milyara inmiştir. 
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it ve Kervan 
Yazan: B. FELEK 

Ne vakit cevap veremiyeccğimiz, 

iskat edemiycceğimiz bir fonkit işi

tirsek: 

- Aldırma! İt iirür, kervan yüriir. 
diye bir kötü ve mütecaviz darbı

mesellc tenkitçiye hakaret ederiz; 
onu it, tenkitlerini köpek havlaması 
yerine koyarız. 

Hakaretin insanları yüJ;selttiğine 

ve onlara hak kazandırdığına dair e
limizde bir tek misal yoktur. Bu se
beple bunu faydasız bir hiddet ifra
zatı saymak ve daha fazla kıymet
lendirmcmek gerektir. Zaten dar 
zihniyetlerin ,tenkide tahammülsüz
lüğün eskiden kalmış kötü bir mira
sı olan bu söz bile haklı miinekkidi 
fena bir mevkie sokamamaktadır. 
ıiakınız neden? En•cla başka yerler
de ayn mezarlıkları olacak kadar mu 
teber olan ,.e insanın insandan son
ra en çok sevebildiği mahluk olarak 
tanılan, şüphesiz bize hemcinsleri
mizden fazla sadık olan köpek bizde 
Orta Çağdan kalma bir itiyadın sev
kiyle hala hakir bir hayvan sayıl
maktadır. (Belki de sadık olduğun

dan dolayı o hale gelmiştir.) Lakin 
zamanla hu telakki dej:;-rişmiş ve halk 
dilinde zeki ve fettan bir adam için: 

- Çok köpoğlu köpek şeydir. Di
ye söylenen söz hakaret ifade etmek 
şöyle dursun takdir ifade ctmiye 
başlamıştır. 

Köpekler hesabına bu noktayı 

izah etme~·i bir borç telakki ettikten 
sonra o kötü darbımeselin mahiyeti
ne geliyorum. Evine \'e sahibine sa· 
dık bir köpek var. 

Kapının açığından sırtlarında ne 
idüğü bellisiz birtakım denkler ta
şıyan ve nereden gelip nereye gitti
ği bilinmiyen ardı ardına bağlı bir 
sıra katır deve ve ne alıp verdiği 

me~hul bir takım ba7.İrgfınlor geçi
yor. Bizden çok daha fazla hassos o
lan köpek bu kcn•andan şüphelenip 
bağırıyor efendisini ikaz ediyor, e
fendi uyanıncıya kadar da kervaıı 
çekilip gidiyor. i§te rnUnekkitle, sü
rüklenip giden pürüzlii işin \•aziyet
leri bu karşıbkl,t iki tarafa benzetil
mektedir. 

Köpeğe karşı yapılan bütün bu 
haksız hakaretlere rağmen eğer bu 
iki zümreden birini tercih etmiye 
mcbur kalsam, yiik, katır, deve ve 
bazirganlardan mürekkep kenan 
tarafında kalmadansa kı;\'rneti hilin
nıiyen bir sadık hay\'an olmayı ter
cih ederim. 

Atatürkle 

Afgan Kralı 

Arasında 

Ankara, 7 (A.A.) - Afgan istik!ii
linin yıldönmü münasebetile, Reisi
cümhur Atatürk ile Afganistan kralı 
Muhammet Zahir Han arasında aşa
ğıdaki telgraflar teati olunmuştur: 

Majeste Muhammet Zahir Han 
(Afganistan kralı) 

Kabil 
Afgan istiklalinin yıldönümü mü

nasebetile Majestelerine en hararetli 
tebriklerimle birlikte şahsi saadet
leri ve kardeş Afgan milletinin re
fahı hakkındaki temennilerimi tak
dim ederim. 

K.ATATÜRK 
Ekselans Kemal Atatiirk 
(Türkiye Reisiciimhuru) 

~?ıdra, 7 (A.A.) - Bütün İngliz 
~Uatı, Çekoslovakyada Presburg· 
, .t>lanan muhtariyetçi Slovak kon 
=aırıi büyük başlıklarla kaydetmek
\>e lilinka, f\.1rtisinin muhtariyet 
~ lerini tebarüz ettirmektedir. 

ayll'lis gazetesi, Slovakların Pits
~ muahedesinin tatbikini şiddet
lilep ettiklerini yazmakta olan 

(""'°'~-" .l•.1 - .1 ,,- I I .1 .l-1~ 

t lngilterenln ıon gUnlerde en çok e· ~ 
~ hemmlyet verdliıl 9ey. memleketln ~ 
~ tayyare bomberdımanlarını kartı mü· ~ 
~ dafaa11dır. ~ 

~ Bu arada bllhaaaa zehirli gazlarll ~ 
~ kartı korunma tedbirleri birinci pl·An- ~ 
~ da geliyor. ~ 
~ Bu reelmler, ıon günlerde Londra- ~ 
t dı yapılan hıva manevralarını teıbit ~ 
t etmektedir. ~ 

TrigesteLimanı 
Anlaşmasının 

Esasları 
' 

Berlin, 7 (A.A.) - 28-5-938 tarihin 
de imzalanan ve Trieste limanı~n 
istihdaf eden İtalyan - Alman anlas
ması hakkında neşredilen bir tebliğ
de, bu anlaşma evvelce bildirildi~i 
gibi Anşlus üzerine, Trieste limanının 
vaziyetini fenalaştırmıyacak tedbir
leri ihtiva eylemektedir. 

Nazik tebriklerinden dolayı . ekse
lansınıza teşekkür eder ve şahsi saa
detlerile kardeş milletin refahı hak
kında samimi temennilerimi arzey-
lerim. 

l'elgraf gazetesi de Slovakya
ill'tı~tariyeti hakkında parlamen
bır kanun layihası verilmesi hak 
ki karar suretini ittüakla ve 

erikan Slovak heyetinin de iştira
\'erildiğini kaydetmektedir. 

~li Ekspres gazetesi bu kongr~
;;ekoslovak tarihinin en mühim 
"'es· ı olduğunu yazıyor. 
~·~i Meyil gazetesi de bu kongre
lı Utıün en mühim hadisesi oldu
~·~e haftanın en mühim siyasi 
. 

11
liinü teşkil ettiğini kaydedi-

t,,, ,""' '"''"""'"°''""'-"'~ 

31 mayıs tarihinden itibaren kah
ve, kakao, çay ve saire hakkında Şi
mal denizindeki bütün Alman liman
ları ile Adiryatikteki bütün İtalyan 
limanları tarafından kullanılan bü
tün tercihli tarifeler kaldınlacaktır. 
Avusturya istasyonlanndan Triyeste 
limanına kadar, demiryolu tarifeleri, 
ayni Avusturya i,!;tasyonlarından Şi
mal denizindeki Alman limanlarına 
kadar demiryolu tarifelerinden yüz
de 10 daha aşağı olacaktır. 

Afganistan kralı 
Muhammed Zahir 

Jamaik Grevi 
Londra, 7 (A.A.) - Jamaik'de 

grev hareketi neticesi olnrak polisle 
gre,tciler arasında yeniden bir mü
sademe olmuş ve 5 kişi ağır surette 
yaralanmıştır. 

lzmir Enternasyonal Fuarı 
En ucuz alış veriş. bol eğlence ve 

bir çok yeniliklerin doğduğu yerdir. 
Mutlaka iştirak ve ziyaret ediniz. 
Milyonlarca müşteri, mallarınızı bek 
liyor. 

20 Ağustos - 20 Eylül 1938 



TAN 8 - 6 - 938 

:.M.ahkemelerde 
aı 

AGIRCEZADA: 

Antakyall Tevfiğin 

Muhakemesine Baklldı 

Zarif Bir PDSlJ 
EDblsesn 

• fo;t.ubul Radyosu 
ÖGLE NEŞRfYATI: 5f 

Saat: 12,30 PUıkla Tilrk musiklsl, ıs. 
Bir Hırsızlık Suçlusu 
Mahkemede Çılğınlık 
Alametleri Gösterdi 

B a ıene plaj elbiıeleri Havadis, 13,05 Pllıkla Türk musikisi, ı,,SO 
Muhtelif plak neşriyatı, 14 SON. 

Dün ağır ceza mahkemesinde An- gayet zarif iflemelerle 1 AKŞAM NEŞRIYATI: 15 
ak -"=ılu··Ju··, R•.:mJe oo""ru'"len el Saat: 18,30 Pllıkla dans musikisi. 19~ t yada amcasını öldürdü1h; iddiasi- "" cı • ..... cı 0 • J)ol<\V" 

ısu b" • L_ • • Konferans: Şişli Halkevi namına, ,.,1 le tevkü edilen Tevfiğin muhake - ııenın RUmaft zeytın rengı- Nlyatl Ali (Çocuklarda Difteri hastall;i. 
mesine devam edilmiştir. Tevfik iki dir, üzerine rnmedilen deniz ı Korupma çaresi, 19,55 Borsa haberl 

Dün asliye dördüncü ceza mahke- muşlardır. Paraların 500 tanesi beş celse evvel mahkeme salonundan çı ' 20 Nezlhe Uybar ve arkadaşları taraf11:. 
zambakları gümüıü veya tel d Tük "ki i h lk k 1 20"' mesinde bir genç birdenbire çılgın- lira 33 tanesi onar liralık, gerisi de karken jandarmaların önünden kaç- an r musı s ve a • şar ı arı, ·,_ 

1 1 rengi işlenmİftİr. Bunlar iplik- Hava raporu, 20,48 Ömer Rıza tarnfınd lık alametleri göstermiştir. Suç u gümüş liradır. tığı için dün mahkeme heyeti önüne rıct' 
k .. d b 1 b le de olabı"lı"r. Bu elbi•enin ar- Arapça söylev. 21 Cemal KAmll ve a 1J mev ıın e u unan u genç Dün, meşhut suçlar müddeiumu - fevkalade tedbir alınarak çıkarılmış .. daşlbrı tarafından Tilrk musikisi ve h~ 

Şişli Sen Mişel Fransız li - miliği tahkikatı yaptıktan sonra suç- tır. kası düz önleri klo1 biçilmif- şarkıları. (Saat ayarı) 21,45 Orke5 
sesi kapıcısı ve odacısı Matyos oğlu• luyu asliye dördüncü ceza mahke - Bu celsede Adnan ve Ferit ismin- 1 22,15 Ajans haberleri, 22,30 PlAkla solO' 

tir, iki içeriye doğru keıilmiı o 2 50 sel l\1oristir. Davacısı da mektebin vez- mesine vermitşir. Davacı şikayetini de suçlunun iki müdafaa şahidi din- 1 lar, pcra ve operet parçalan, 2 , 1' 
d B 'tır M h t · ceb • k lk k b • k vardır I haberler ve ertesi günün progrrunı. ne an papaz uas · ~ş ~ suç - bir tercümanla anlatmış, suçlu her lenmiştir. Bunlar Tevfiğin Defterdar j ı, a ı ır ya aıı • 

lar arasında mahkemeye ıntikal e - şeyi kabul etmiştir. Mahkeme bir a- spor klübüne devam ettiğini, fakat melidir. Mayo yünden örülmüıtür. istediği- ı ~~·ara Radyosu 
den bu ha~isenin mahi.yeti şud~r: ra müzakeresi için celseyi çeyrek sa- hadise zamanında Antakyaya gidip 1 niz ktıt/ar açılabilir. , ÖGLE NEşRIYATt: 5' 
M~~~rew~mhey~n- d~ill~mi~su~u~~~~~~ ~~~~~bilm~~~~~~~~•----------------------~~-----~1 ~~12JO~n~~ftn~~~ı~ 

velkı gun Kağıthaneye gezmeye git - lınmıştır. Moris, bu sefer mahkeme- lerdir. Adanadan Tevfiğin nüfus su- Plak: Türk musikisi ve halk &arkıları ıs, 
ınişler, Moris mektepte yalnız kal' de olduğunu unutmuş bir adam gibi retinin getirtilmesi için yazılan mü Dahili ve harid haberler. 

m~ır. :emizlik yaparken bir aralık ellerini koltuklan altına sıkıştırmış .zekkereye cevap gelmediği için mu - BALIKESIRDE : ÇORLUDA : A~!:ı~ ıs~~ş;!~;~ı~lfık neşrlyatı,_ı!.:! 
elıne hır anahtar_ geç.mlştir. Zaten ve reisin sorduğu suallere bağırır gi hakeme başka bir güne bırakılmış - A I 

8
• Ad v •• d 1 Tilrk musikisi ve halk şarkıları (ser"~ 

a:>azı sab~alı ve şuphelı adamlar ara bi cevaplar vermeye başlamıştır. Bir tır. rı ar ır amı Bir Dügun e ki Adnan ve arkadaştan). 20 Saat 8~ ff 

sıra Morıse: aralık ~ ayağa kalkarak: Ölüleri Saij Göstermiıler Ö Arapça neşriyat, 20,15 Türk musikiSl sı 
- Monşer, sizin papazlar çok zen- t.... b" N Dün aır...r ceza mahkemesinde ö - ldürdüler Kadın Yaralandı halk şarkıları (Nihal ve arkadaşları> <A 

• d" K l lt l d 1 d - ~~e ır şey yaptım. e so - 61 K ! $ k " K 21 15 Sti1°r gın ır. asa an a ın a o u ur. A- ? • v I on eran.s: a ır ar.nç::ıy, , 11 ra sıra tırtıklıyor musun, istersen be rup duruyorsunuz. dıye bagırmış - en dul, yetim ve mütekaitleri sağ Balıkesir, (TAN) - Ilıcadan Meh- Çorlu, (TAN)_ Sarayın Uzunhacı salon orkestrası, 22 Ajnns haberleri, 2S. 
.raber yapalım, derlermiş. tır. Dışarıda iken de ben tımarhane- gibi göstererek mühim miktarda pa met oğlu Mustafa, kendi arı kovan- köyünde yapılan bir düğünde hava- Yarınki program ve İsUkllıl Marşı. 

ra ihtilas ettikleri iddia edilen eski larından birinden bal almak ister _ ya sı·ıa·h atan Hasan ogvlu İbrahim, Ab SENFONİLER: Moris şeytana uymuş ve bu anah- de yattım. Raporum da var amma.. JtoO 
Bakırköy malmüdürü ile memurla- ken, bütün kovanlardaki arıların hü- . 1 M f 18.30 Roma kısa dalgası: Senfonik 

tarla kasanın kilidini karıştırmıya mahkeme beni yine tımarhaneye a - rından Şükrü, Galip, Abdülkadir, dürrahim karısı Cevriye i e usta a ser. 22.25 Prag: Senfonik konser (:set*" 
ibaşlamıştır. Birdenbire kasanın ka- tar diye korkuyorum. cumuna uğramıştır. Mustafa kaçmak kızı Nazmiyeyi kazaen yaralamıştır. hoven). 

Münir, Refik, Rahmi, Lıitfi ve Ham- istemişse de muvaffak olamamış, bo-
pağının yere düştüğü ve önünde içi Mahkeme, kendisinden raporu is- dinin muhakemelerine devam edil _ Suçlu tutulmuştur. Yaralılar buraya HAFİF KONSERLER: 

d i k • l'tit ğazı ve bütün çıplak yerleri arılar ta t• "ld"kt h t t ı 7 10 B r k d 1 k JcoO'° ma en ve Bıs· para dolu gözlerin tiyerek okutmuştur. 1-11-937 tarl miştir. Evvela maliye müfettişleri • ge ırı ı en sonra as aneye ya ın - . er ın ısa n gası: Karışı -1" 
a ld ğ g- .. n h b" h. d B k k.. k 1 h t · d rafından sokulmuş ve şişmiş, bir mak üzere İstanbula nakledilmişler- ser. (8.15: Devamı). 13 Berlln kısa d çı ı mı oru ce emen ır kaç tu ın e a ır oy a 1 as anesın en nin raporu okunmuştur. Müddeiumu müddet sonra da ölmüştür. ıası: Hatif musiki konseri. (14.15: ~,. 
tam para alarak kasayı tekrar kilitle verilen bu raporda suçlunun 930 se- mi dosyayı tetkike istediği için mu- dir. za). 13.23 Bilkreş: Tandin orkestr' 
ıniştir. Akşam üzeri papazlar gezme nesinden 937 senesine kadar Bakır - hakeme başka bir güne bırakılmış- Her Cami Vakıf mıdır? Karamehmet köyünde 16.45 Bcrlin kısa dalgnsı: Küçük ın""ı; 
den dönünce hAdise aıilaşılmıı ve iş köy ve Şişli Fransız hastanesinde pi- tır. Balıkesir, (TAN)_ Şehrimiz mah Çorlu, (TAN) _ Kara Mehmet kö- ki şarktları. 17.45 Berlln kısa datgd1: 
polise aksetmiştir. Hadise yerine 30 sikos hastahğındnn yattığı ve yol pa sonu konseri. (18.50: Devamı). 19 ostt"'.,. 

1 Us kemesinde, "cemaatle her namaz kı- yünde Muhtar Osman Gencin gayre- va: Köylü bandosu (19.30: Devamı)·.!.!: 
~um~a ; po Hıfzı gelmiJ ve tahkl rasından muaf tutulması lazım gel- SAHTEKARLIK: lınan yerin cami ve her caminin de tile 600 mumluk bir lüks lamba alın- Prng: Fok orkestrası. 19.30 Brüno: YI'" 

ata aş anmıştır. Moris evveli hl- diği bildiriliyordu. Bunun üzerine 1 -------- muhakkak vakıf olması lazım gelip mıştır. konseri. 20 Bertin kısa dnlgnsı: Dinle1!: 
diseyi inkar etmiş, sonra da kahka- m?dd~iumum~ hastalı.ğın c:_~z~i mu- Sahte Piyango Bileti gelmediği,, hakkında şayanı dikkat cilerin istedikleri havalar. 20.05 Peşte v 
'balar atarak ve gayri tabü hareket- afıyetı selbedıp edemıyecegınm ta - bir dava görülmektedir. Aari bi.n.alar yapılıyor gan orkestrası. 20.25 Bratlslnva: şa::;. 
ler göstererek: bibiadillerden sorulmasını istemiş - Hazırlamak lstiyenler Çorlu, (TAN) _ Belediyemiz, as- solo, orkestra. 2ı.05 Bratısınva: orıc ,_. 

_Bunu ,.._.•na uydum. Ben yap tir. Belediye ve evkaf idareleri, namaz f 1 1 k d b- .. k h konseri. 21.15 Peşt~: Radyo orkestr " 
ıt B v~.1 - - •• ga·h mevkiinin kendilerın· e ait oldu- a t yo enarın a ve uyu astane 21.25 Brüno: Orkestra, piyano, koro. 21· ım oaı ı F k t Mahkeme de ""'Çlunu t bib" d'll Dün asliye üçuncu ceza mahkeme- -ııı-. s--na yoru mayınız. a a ..,u n a ı ıa ı e karşısındaki araziyi çok ehven fiyat- Bertin kısa dalgası: Karışık prog•-.a 
~imdi ed di p 1 tt• ·1 · i sinde tayyare piv. angosunun kaza- ğunu iddia eylemişler ve mahkeme- ,, .,. 
-s n amet e yorum. apaz a - re muayene e ın mesıne ve cap e - la satmaktadır. Burada asri binalar 22 Viyana: Hafif musiki konseri. 2~ 

1. ı ı b k b"l tl d ye gitmişlerdir. Son celsede beledi- s:w' rın e ıni de öpeceğim. Beni affetsin- derse atı haftayı geçmemek şartile nan numara arını aş a ı e er en yapılmıya başlanılmıştır. Mllfıno, Torino: Konscrto (DebU • 
1er. Paralan da karyolanın altına kendisinin adli tıp işleri müessese- kesmek suretile taklit ederek gişe- ye avukatı Emin Vedat Çataloğlu. Albeniz. Corelll v. s.). 22.45 Roma, 1:. 
sakladım, demiştir. sinde müşahede altına alınmasına ka leri dolandırmak istiyen Şaban ve "Namazgahın vakıf olduğuna dair ri: Bando muzika. 23.30 Ltıypztg: G fi 

P l S 1. · · d ·k· · uh k ortada hiçbir şey mevcut bulunma- musikisi. 23.35 Prag: Orkestra. 2S~ı. 
o isler gitmişler ve karyolasının rar vermiş ve Morisi jandarmaya e ım ısının e 1 ı gencın m a e - Peşte: Orkestra konseri. (Bellini. V{v 

altınd tam 1147 lir 75 kuru b 1 te 1" . • mesine başlanmıştır. Mahkemede dığını, oradaki kitabenin tarihine na Kuyudan a·ır Ceset a · a ş u - s un etmıştır. dteugtel, Lehar v. s.). 
yalnız Şaban bulunduğu için mahke zaran da burasının Osmanlılar dev- RESİTAELEftl:'i ,ı _,,t.o , ,, 

IMÜDDEİUMUMİLİKTE: GOZELLlGl BOZMA: 

Yüzundeki Yara Kafaları Çekip 
Eve Tecavüz için Tazminat 
Etmek istemişler Almak istiyor 
Müddeiumumilik, evvelki gün ger- Sultanahmet sulh ikinci ceza mah 

ce Yenikapıda başlıyan ve Çemberli- ıkemesi, dün bir bcdü güzelliği boz -
taşta acı bir surette neticelenen bir ma davasını tetkik etmiştir. lddia şu 
aşk macerasını tetkik etmiştir. H!i- dur: 
dise şudur: Kaçakçı sabıkalılardan Marmara 

M~ci~e isminde genç bir kadın ev- Mehmet dostu 30 yaşlarında Nuriye 
velin gun akşam üzeri Yenikapıda yi yüzünden yaralamıştır. Muhake -
Çakır Mehmedin gazinosunda bira me esnasında Nuriye yaranın yüzün
içerken Şükrü, Omer, Osman Sab- de güzelliğini bozacak derecede iz 
ri adlı Q?rt ~enç te buraya g~lmiş _ bıraktığını iddia ederek tazminat is -
ler, Macıdenın karşısındaki bir ma- temiştir. Hakim Saliıhattin Nuriye -
sada rakı iç~ey~ b,:şlarnışlardır. lç- nin yüzünün tabibiadil Enver Karan 
ki arasında Şükru ile Macide kaş göz tarafından ehlivukuf sıfatile tetkiki
işaretlerile anlaşmışlar ve sonr~ da ne karar verdiği için doktor kendi
birleşerek konuşmuşlardır. Ahbaplık sini muayene etmiş, bunun bediiyat 
çabucak ilerlemiş, saat 23 e kadar mütehassıslarından bir muharrir, bir 
da evlenmeye karar vermişlerdir. Sa- heykeltraş, bir ressam ve bir doktor
nt 24 e doğru da Şükrü ile Macide dan müteşekkil bir heyet tarafından 
bir otomobile atlıyarak Şükrünün e- tesbiti lüzumunu ileri sürmüştür. 
vine gelmişlerdir. Biraz sonra Şükrü Mahkeme yakında böyle bir heyet 
.nün üç arkadaşı da .zorla içeri gir - teşkil ederek Nuriyenin burnunu mu 
mek istemişler, bu yüzden bir patır- ayene ettirecek ve alacağı rapora gö 
dı olmuştur. lşe polis el koymuş, hep re de kararını verecektir. 
sini yakalamıştır. İddiaya göre, müte 

cavizler ayni zamanda kadmın çan- t?hriri .. olarak yapılması bildirilmiş _ 
tasını, mantosunu ve 27 lirasını da tır. Muracaat ettiği takdirde vaziyet 
nlmışlardır. Polis hadiseyi meşhut tetkik edilecektir. 

suçlar çerçevesi içinde görerek suç - Tek Hôkimli Asliye 
luları müddeiumumiliğe vermiştir. Mahkemesi 

Fakat, müddeiumumilik, hadiseyi Son zamanlarda yaş büyültme ve 
ağır cezayı istilzam eder mahiyette kfiçültme hadiseleri çok artmıştır. 
gordüğü için dosyayı ve suçluları tah Bu gibi hiıdiseleri lstanbulda yalnız 
kikatın tamiki için polise iade et • asliye beşinci ceza mahkemesi tct _ 
miştir. kik etmektedir. Adliye Vekaleti yal-
Ölüme Sebebiyet iddiası nız bu işlerle meşgul olmak için Is-

lspartada eczacılık yapan Emin is tanbulda tek hakimli bir asliye ceza 
minde bir zat, boynunda çıkan çıba.- mahkemesi kurmak tasavvurunda -
nın tedavisi için bir ay cvel İstanbula dır. Bunun için de mahkemenin bir 
gelmiş ve Hı.iseyin isminde bir dok- senede ne kadar davaya baktığını 

duruşmayı talik etmiştir. 

Kuyuya Düttü Öldü 
Dün Balmumcu civarında bir mek

tep talebesi kuyuya düşerek boğul

muştur. Ortaköyde bulunan Musevi 
yetim mektebi talebesi, başlarında 
mektebin müdürü Bayan Eliz ve mek 
tebin diğer öğretmenleri olduğu hal
de, dün Balmumcu çiftliği civarında 
kır gezintisine çıkmışlardır. Çocuk
lar, Balmumcudaki yatı okulu yanın
da oynarlarken talebeden 9 yaşların
da Leonit isminde biri bir aralık su 
dökmek için arkadaşlarından ayrıl

mıştır. Leonit, o civarda bulunan bos 
tan kuyusunun kenarında su döker
ken ayağı kaymış. kuyuya düşmüş 
tür. Leonit, kuyuya düşerken bağır
mış fakat, bu bağırmayı duyan nrka 
daşları Leonidin kendilerile alay et
tiğini zannederek aldınş etmemişler
dir. Aradan yarım saat geçtiği halde 
Leonidin gelmediğini gören arkadaş
ları, öğretmenlerıne haber vermişler
dir. Saatlerce arandığı hnlde bulu.,a· 
mıyan Leonidin nihayet kuyuya dü
şerek boğulduğu anlaşılmıştır. Hadi
se, zabıtaya haber verilmiş ve çocu· 
ğun cesedi kuyudan çıkarılarak tah
kikata başlanmıştır. 

TORTUMDA: 

iki Kardeı Boijuldular 
Tortum (TAN) - Vihik köyü ci

varında bir heyelandan sonra hasıl 
olan gayet küçük bir gölde koyunl:ı
rını yıkamak istiyen iki kardeş ço
bandan Mustafa suya düşmüş, bunu 
kurtarmak istiyen Mehmet te çıka
mamış, ikisi birden boğulmuşlardır. 
Cesetleri bulunamamıştır. 

ŞEHiRDE 
tora müracaat ederek 20 lira ücretle sormuştur. Neler 
pazarlık etmiştir. Doktor otovaksen Olacak 1 
yapmış, yani kendi çıbanından bir Refik .Amir Ameliyat Bugün 
parça alarak mikropları çoğaltmış • d• Kongreler: 

ve vücudüne şirınga etmiştir. Der - Ge~ır 1 • _ _ c H p .,_lnln hl 
• • k 1 d k · · ar...., mayesi altında ken Eminin hastalığı artmış, vücudü Hariciye hususı a em ı.re oru 

b h eşekkül eden "İstanbul ilk okul ço
şişmiş, ve yatırıldığı Beyoğlu Zükur Refik Amir Kocamaza evvelin sa a 

ı . t cuklarına yardım ~rumu" konıresi 
hastanesinde ölmüC"tür. Akrabasın - Alman hastanesinde bir ame ıya ya-

"" 1 bugün saat 17 de Beyoğlu Halkevf-
dan halıcı Ibrahim, dün müddeiu - pılmış, böbreğinden bir taş çıkarı -

ı nln Tepebaşındakl merkez binasında 
mumiliğe ve tabibiadillere müracaat mıştır. Hastanın sıhhi vaziyeti iyidir. ı. 

rlnrlen dpuJpte •it hu lıınduiJı»Ut ..Rv ft. ... -.r ıgt• 
lemiştir. Hakim, her caminin vakıf ol ~· uı 1 

• gamba musİkiSi. 14.45 Romn kısa d~ 
duğuna dair bir vesika veya kanun İzmit, (TAN) --- Çiftlik köyü civa- ın: Sar}c1lwrı ı~Ş.J.5 Berlln klffJ Pil şf10 

. Franz Schubert'ln eserlerinden pl1 .... 
bulunup bulunmadığının tesbiti içın nnda Darlık mevkiinde Ahmedin bos şar,... konseri. (15.45: Tenor tarafındnn ,,,O 
mulıakPmeyi talik rtmic:th'. tan kuyusundan bir erkek cesedi çı- lar). 18.30 Berlln kısa dalgnsı: PiY ,r. 

Muallim mektebindeki ıergi kanlmıştır. Bir ay kadar kuyuda kal konseri. 19.15 Brntislava: Piyano Uc Csr' 
Balıkesir, (TAN) - Muallim me~- dığı için cesedin teşhisine imkan bu- eserlerinden. 21 Belgrnt: Piyano kon ti' 

1 ri. 22 Roma, Bari: Şarkı resitali (OrJc .J 
tehi talebesinin bir senelik çalışma- lunamamıştır. 7 - 8 kişi zan a tına a- .Muhte"' 

trn refakatile). 22.30 Belgrnc -"' 
larını gösteren resim ve elişi sergisi hnmıştır. Meçhul şahsın bir cinayete şnrkılar. 22.45 Peşte: Viyola ve gaı-
açılmıştır. kurban gittiği tahmin ediliyor. solo. 23.30 Viyana: Şarkılı konser·/ 

Ec;kişehir a.c;liye hukuk haki~: 
# B A B A L A R ---, ğinden: Eskişehir Cünudiye malı~ 
w • • • lesinde Ağa S. 10 No. lu evde JC of. 

imtihanlar yaklatıyor ! Çocuklarınızı BERLlTZ MEKTEBiNE kızı Selva tarafından kocası fl Jd 
kaydettiriniz. nudiye mahallesi Yah S. 14 N~,,ı 

A evde mukim iken ikametgahı tn '/)' 
ECNEBi LISANLARINI iYi ve ÇABUK uijrenirler. kalan Şeker fabrikası idare şefi"' 

Mektep bütün yaz açıktır. dal aleyhine açılan boşanma d• ,~ 

HAFTADA 3 DERS AYDA 4 LIRADIR. nın yapılan muhakeme ve tablt°' tJI 
Beyoğlu: 373, lıtikli.l caddesi - Ankara: Saylavlar Caddesi 

sonunda taraflar arasında şt<1d' , 

Askeri Miize 
' Müdürlüğünden: 

Yeni kanuna göre haziran başından itibaren genel tatil 
Askeri müze giriş biletleri 5 kuruştur. (13) '3365) 

geçimsizlik olduğu sabit olarak tJ tıJ 
rafların boşanmalanna ve ka~;,t 
olan müddealeyhin bir sene ınu~ 
le başkasile evlenmemesine ve ~ 
keme masraflarının müddeal~114 
alınmasına mahkemenin 23~ 
tarih ve 148/ 198 sayılı ilamile 1' ti. 
verilmiş ve müddealeyhin ikaıııe iJI 

günlerinde hının meçhul bulunması hasebiled1', 
nen tebliğine lüzum görülmüş~ 
ğundan işbu ilan tarihinden iti 1 r 

lstanbul Jandarma Satına ima Komisyonun.dan: on beş gün için müddealcyh Ef~ll ~ 
İlk nuni yollara müracaat etmediği 1~ 

Miktan Cinsi Tutan Teminatı dirde kararı mezkurun kesbi ]<il~• 
etmiş addedileceği ilam tebliği ııı • Lira K. 

Lira K. kamına kaim olmak üzere ilan ° 
5200 Kilo Yün Fanila ipliği 14,000 00 1053 00 

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

2 - Şartname ve niimune her gün Gedikpaşadaki satınalma komisyo
nunda görülebilir. 

3 - İsteklilerin ek~iltme günü seat 14 de kadar kanun ve şartnamesine 
göre hazırlıyacakları teklif mektuı-larını makbuz mukabilinde adı geçen 
komisyona vermeleri. ''3280" 

Üsküdar C. Müddeiumumfliijinden : 
Üsküdar Cezaevi mahküm ve mevkufların haziran 938 tarihinden 31 

mayıs 939 tarihine kadar bir sene .zarfında verilecek ikinci neviden a
zamt 87600 kilo ekmeğin kapalı .zarf ile 7-6-938 tarihinde yapılan eksilt 
meslnde talibi tarafından vaki tekli! komisyonca muvafık görülemedi
ğinden tekrar 15 gün müddetle e~ siltmiye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 8760 lira olup yüzde 7,5 hesabile muvak
kat teminat 657 liradır. 

nur. 
- - ----;ıo1"'. 

KAYIP: Pertevniyal lisesi ~ 
zuncu sınıfından almış olduğu~ ti 
No, ve 24-8-933 tarihli tasdı~ 
meyi zayi ettim. Yenisini aıacıı tP 
dan hükmü yoktur. 440 No. da 
kayyet Salahattin oğlu Ahmet ~ 
nü Senol. 

Avrupa Seyahati 
1 

15 temmuzdan 23 ağustosa ~{ 
40 günlük Yunanistan, ltalya, iil'~ 
na, Almanya, Prag, Peşte, B 0'ıJ 
Köstence etüd seyahati, yemeJc·2~ ~ tren, pasaport, her şey dahil 2 O 
radır. Fazla talip olduğundan :rl.. 
ziranda kayıt kapanacaktır. Mll / 
at: Beyoğlu Perapalas karşıS 

l toplanacaktır. ederek şüahi bir surette şikayette Refik Amire, tam ve çabuk şüa ar 1 _____________ _. 
bulunmuştur. Kendisine şikayetinin dileriz. 

3 - Arzu edenlerin tatil günlerinden maada her gün Üsküdar Ce
zaevi müdürlüğüne saat 8,5 tan 12 ye ve 13 ten 17,5 a kadar müracaatla 
şartnameyi görebilecekleri ilan olunur. (3376) 

<ITA) acentası. Tel 43542 



-- 8 - 6 - 938 

TAN 
Gündelik Gazete 

TAN'ın hedefi: Haberde, fikirde, her
teyde temiz, dOrOlt. eamlml olmak, 
karlln gazeteal olmıya ~•lıımaktır. 

ABONE BEDELİ 
Türkiye Ecnebi 

1400 Kr, ı Sene 2800 Kr, 
750 Kr, 8 Ay 1500 Kr, 
400 Kr, 3 Ay 800 Kr, 
150 Kr, l Ay 800 Kr, 

Milletleraruı posta ittihadına dahil ol
nuyan memleketler için 30, 18, 9, 8,5 Ura 
dır, Abone bedeli peşindir: Adres deliı
tirmek 25 kuruştur, Cevap için mektup 
lara 10 kuruşluk pul llAvesf llzımdır. 

1 GONON MESELELERi 

Hôdiselerin lçyüzü 

Yazan: M. ZEKERiYA 
A vrupada neler oluyor? Bunu a

janslar, radyolar ve gazetelerden ta
kip edebiliyoruz. Fakat iıin iç yüzU
nG bilmedikçe bn hadiseleri lıiyıkile 
kavramamıza imkAn yoktur. 

Dünya ~iyasetini idare eden şüphe 
Yok ki, İngilteredir. Almanların Çe
koslovakyadaki Südetler meselesini 
silahla halletmelerine kısmen mani 
olan odur. 

Fransanın, İspanya işlerine müda
hale etmesinin önüne geçen yine o· 
llur. 
Diğer meselelerde de İngilizin 

nıutlaka parmağı vardır. Yalnız ba
zuıında muvaffak olmuştur. Bazısın
da inat ile çalışmaktadır. 

İtalya ile yapılan son İngiliz anlaş
ması da, İngiliz ı.iyasetinin muvaffa
kıyetlerinden birini teşkil eder. Bu 
anlaşma Almanyayı müteessir etmiş
tir. ÇiinkU Almanya, Berlin • Roma 
ınih\'erinin bozulması ihtimali ile kar 
§ılaşmıştır. Böyld bir ihtimalin ta
hakkuku ise Almanyayı A~Tupada 
yalnız hırakahilir ve o vakit o da İn
giltere ile anlaşmıya mecbur olur. 
Zaten İngilterenin de maksadı Al· 
man~·ayı kendisine müracaate mtt
bur etmektir. 

Almanya. Berlin . Roma mihverini 
lrıuhafaza için dört elle çalıımaktan 
J~~i .!<!llmıyor. İl)ı{7aphjı ~y İtalya· 

rıl .. .. - ... - - -

teminat vermek olmu~tur. Ondan son 
l'a da İtalyayı talmin için Tri~·este 
Yolu ile senede hiç olmazsa bir mil. 
Yon tonluk ithalat ve ihracat yapma
yı taahhiit etmiştir. Çilnkü İtalyanlar 
Almanyanın Triyeste yerine Ham. 
burgu ikame etmelerinden ve bu su
retle Triyesteyi öldürmelerinden 
korkmuıtur. Almanya, İtalyanın dost 
luğunu kaybetmemek için Triyesteyi 
kurtarmayı vadetmiştir. 

Almanya, bu kadarla da kalma
ınıı, İtalya • İngiltere anlaşmasını su
ya düıilrmek için çalıımıya başla
ınııtır. İtalyan - İngiliz anlaşmasının 
tahakkuku için İspanyadan İtalyan 
gönilllületinln çekilmesi lanmdır. 
Gönüllülerin çekilmesi için de İspan
ya harbinin bitmesi lazımdır. Bu an
laşma müzakereleri esnasında Fran
ko orduları Akdenize iniyorlardı. 
Harbin bitmesi birkaç haftalık bir iş 
gibi ıörünilyordu. Fakat aradan bir 
aydan fazla bir zaman geçtiği halde 
hilkiimetçiler dayanmakta devam et
tiler. HattA mukabil taarruzlara geç
tiler. Bu da İspanya harbinin daha 
ıona ermekten çok uzak olduğunu 
rösterdJ. 

Hilkiimetçilerin mukavemt'tinde 
Almanlann da rolü olduiunu söylü
J"Orlar. Almanlar, İspanya harbinin 
bitmesine ve bu suretle İngiliz • ital
h11 anlatmasının tahakkukuna mini 
olmak için hU.kiimetçilere yardım et
ftleyl faydalı bulmuılar. Derhal cüm 
huriyetçilere tayyare, mühimmat ve 
•alre ıöndermişler. Bu suretle hüku
lrıetçiler son günlerde tutunmıya mu
•affak olmuşlar. 

Bu bir hakikat midir, bilmiyoruz. 
Londrada dolaşan rivayet budur. Yal 
nız muhakkak olan şey şudur ki, Al
lbanya, İngiliz • İtalyan anlaşmasına 
Jnuhalif tir ve Bertin • Roma mihve
rini kurtarmak için bazı fedakarlık
lar yapmıya hazırdır. İtalya bu feda
karlıkları daha ziyade Balkanlarda 
Yaptırmak emelindedir. 

Çünkü İtalya da Aalmanyanın Bal
kanlara Hrkmasından memnun de
lildir ve daha §İmdiden bu sahada 
•lyasetleri ve menfaatleri çarpıımıya 
haşlamııtır. Bu r,arpışmanın bertaraf 
t!dilebilmesi için Almanya, Balkan 
lttemleketlerinden bazılannda İtalyan 
lılifuzunun ilerlemesine belki de mi
lli olmıyacaktır. 

TAN 5 

AlmanyaBugünHarbAçarsa~:;~[p 
• ~. G. 38 

Mağliibiyetten Kurtulamaz 1::?.~~;~.;~;;,;~~:;.~~'.~ a a 
Bir Alman Generalf diyor ki: "Almanyanın Büyüli Harbi, mlllf ruh· alisakhğı yüzünden liay

bettiğini iddia ederek gençlere bu yolda telkinlerde bulunmak doğru değildir. Almanya Büyük 
Harpte gıdasızlık yüzünden mağlup oldu... • 

Almanya bunu bildiği için harbedebilmek iç in herıeyden evvel dört senelik bir lktısadı plan 
hazırladı. Blr~ok madd~lerini suni olarak yapm ıya çahııyor. Ve kısmen de muvaffak oluyor. 
Acaba bugün bu büyük noksanını ikmal etmiı midir? 

lktısat ve beynelmilel meseleler muharriri William Woodside aıağıdaki yazısında buna 
menfi cevap veriyor. Ve bunu isbata çahııyor. 

Y apılan tetkikler netice
sinde anlatılan bir ha

kikat, Almanyanın bugün ye
ni bir harbe girdiği takdirde, 
İtalya tarafından yardım gör
se de felaketli bir mağlubiye
te uğrıyacağıdır. Almanyada 
iktidar mevkiinde bulunanlar
dan birçoklarının da ayni ka
naati beslediklerini gösteren 
emareler vardır. 

bakımından darlık içindedir. Tere
yağı ile yağ vesika ile tevzi edili -
yor. Yakında ekmeğin de vesi~a 
ile dağıtılması muhtemeldir. Yu • 
murta, ele geçmez bir haldedir. Te
reyağına , balıkyağı karıştırılıyor. 
Et, çok azdır. Ve her şeyin kalitesi 
düşmüştür. 

Bu vaziyet karşısında Almanya
nın, hiçbir harbe giremiyeceğini 

söylemek yanlış olmaz. Fakat Na
ziler satvetlerini göstere göstere 
Tuna boyunca adım adım ilerlemek 

ild tecavüz hadisesi gözünüze çarpar. 
Yalnız 7 haziran tarihli Tanda dört 
tane tecavüz hadisesi var. Bunlar po
lise dilşen vakalardır. Dilşmiyenle

rin, gazeteleye g~çmiyen '\'akaların a
dedi malitm değildir ve bu hadiseler, 
ıüpe gilndüz, hastane koridorlarında, 
bakkal dükkanında, çeşmede su dol
dururken meydana gelmiştir. Yani 
kınnızı sokağa, veya bir dükkandan 
alışverişe gönderirken, diişünmiye 

mecbursunuz, acaba bir kaza olur 
mu? Sokaktaki hır5ız, dağdaki eşki
ya ~ehrln asayişini ne kadar tehlike
ye sokarsa, bu mütecavizler de şeh
rin emniyet ve asayişini bozuyorlar. 
Fakat bunları yakalayıp mahkeme 
karşısına cıkannak, bunları cezalan
dırmak, şehrin asayişini temine, bu 
gibi hidiselerin önilnli almıya kili 
midir? Hayır. Bu bir cinsi terbiye 
meselesidir. Çocuklara, halka bu ter
biyeyi verebilmek için işe çok ciddi 
baılamak lazımdır. • Bugünün fenni muharebelerini 

demirsiz ve petrolsüz yapmıya im 
kan yoktur. Halbuki bugün Alman 
yanın elindeki demir, 1914 senesi
ne nisbetle beşte bir derecesinde • 
dir. Gerçi Mareşal Görlng. Alma•ı 
yanın demir istihsalini dört misli
ne çıkarmak için planlar hazırla • 
mıştır. Fakat buna imkan hasıl ol
mıyacaktır. Çünkü Alman demiri 
iyi değildir. Ve Almanyanın tesli
hatı İsveç v.! LAplanttan alınan de 
mire dayanmaktadır. 

fikrindedirler. Almanlar, burada 
yaşıyan küçük milletleri birer birer 

Cinsi terbiye, son asnn terbiyeci
lerini, psikologlarını, dimağ ve asa
biye mütehassıslarını, içtimaiyatçı

larını çok alakadar eden bir mevzu
dur, Bu sahada medeni memleketler
de yapılan neşriyat ve teşkilat dik
katle mütaleaya değer. Cinsi terbiye 
daha mektep 11ralarından başlar. Ço
cuklara cinsi hayatın bütün sırlannı 
ve muammalarını birer birer çözmek 
ve bilmek fırsatını vererek başlıyan 

bu terbiye, anne ve babaları da bu 

hususta tenvir eder. Çocuklara biri

bfrlerine kardeı n arkadaş nazarile 

bakabilmek, insanlara biribirlerinin 

haysiyet ve şereflerine hürmet terbi

yesini veTen teşkilatların faaliyetleri, 

memleketlerin bu sahadaki asayişini 

temin eden en kuvvetli vasıtalardır. 

Bu memleketlerde genç bir ku gece 
yarısına kadar sokakta gezer ve ken
di sebep olmazsa hiçbir hldiseye rast 
Jamaz. Bu bir terbiye ve seviye me
selesidir. Bu seviyeyi yükseltmek, 
halka bu terbiyeyi verebilmek için 
cinai terbiye meselesini ciddiyetle 
kavramak lazımdır. Yoksa, kız ço
cuklarımızı gece değil, gündüz dahi 
sokağa çıkarken düşünelim mi? 

Almanyanın yılda istihlak etti
ği petrol, beş altı milyon ton ara
sındadır ve bu ihtiyaç mütemadi
yen artmaktadır. Almanya fevkala 
de gayretlerle, terkibi petrol istih
salini bir milyon tona çıkarmış bu
lunuyor. 

Buna bir de bir milyon tona va-
ron .,11 . .... 1 , __ , • , ... .a. ..__, 

ilave eailirse umumi ihtiyacın an
cak üçte biri temin edilmiş olur. 
Halbuki harp zamanındaki istih • 
lak, birkaç misline varacak, belki 
de Almanya harp zamanında 11 m :I 
yon ton petrol sarfına mecbur ka
lacaktır. 

İngilizlerin yaptıkları tecrübele 
re göre 11 milyon ton petrolü ter
kibi bir surette istihsal için 35 mil 
yon ton kömür istihsal etmek 400 
bin adam çalıştırmak ve 1,5 mil -. . 
yar dolar sarfetmek lazımdır. Yani 
suni petrol, tabii petrolün 4 misli
ne mal olmaktadır. 

Almanya, kavuçuk ve pamuk 
ihtiyacı bakımından da a

şağı yukan ayni vaziyettedir. Bu
gün Almanyada suni kavuçuk ya-

Almanyada suni kau(;uk imali .. 

pılıyor ve bununla ihtiyacın dört
te biri ka~atılıypr. Suni kavuçu
i1st Buna denilmekte. fakat bu1 ta
bii kavuçuğa nisbetle dört beş mis 
li pahalıya mal olmaktadı~. 

Almanya suni pamuk ta yapıyor 
sa da ihtiyacının ancak beşte birini 
bununla temin edebilmektedir. 

Nihayet gıda maddeleri bahsi ge 
liyor. Almanya geçen harpte çekti 
ği açlığı h içbir vakit unutamıya -
caktır. Mütekait bir Alman Gene
ral, geçenlerde Frankfurter Zei
tung gazetesinde yazdığı bir ma
kalede: 

"Almanyanın büyük harbi, milli 
ruh aksaklığı yüzünden kaybetti -
ğini iddia ederek gençlere bu yold!l 
telkinlerde, bulunmak, yahut Al • 
manyanın milli ruhunu sağlamlı -
yarak bugünkü vaziyete geldiğini 

ve onun için muvaffak olacağını söy 
lemek doğru değildir. Çünkü 1914 -

1918 senelerinin adamlan tariht~ 
e§i görülmiyen askeri gayreti sar
.fctmişler, fakat gıdasızlık yüzün
den mağliıp olmuşlardır.,, Di~1or. 
Maksadı bugün de Almanyanın bü 
yük bir harbe atıldığı takdirde aç 
kalacağını anlatmaktadır. 

Hakikatte 1932 denberi Al-
manyada ekilen arazi mik -

tarı gittikÇe azalıyor. Halbuki bir 
Alman ziraatçisi tarafından anla -
tıldığına göre Almanya, her sene 
artan 450,000 nüfusunu besliyebil 
mek için ektiği topraklan her yıl 
84,000 dönüm artırmak mecburiye 
tindedir. Avusturya gibi, dağlık, or 
manlık ve kendi gıda ihtiyaçları -
nı yetiştirmekten aciz bir memle • 
keti ilhak etmek Almahyaya bu ba 
kımdan bir istifade temin etmiye -
cektir. 

Esasen bugünkü Almanya, gıda 

ürkütür ve onları nüfuzları altı

na alırlarsa, Rusya ile büyük bir 
harbe girmeden evvel, iktısadi ve si 
yasi vaziyetlerini sağlamlamış ve 
Fransayı da 150 milyonluk bir Na
zi kütlesi karşısında ikinci derece-
ye düşürmüş olurlar. • 

B ugün Alman ricali arasında, 
ihtilafa sebebiyet veren bir 

nokta bu işin nasıl başarılacağıdır. 
Çünkü emrivaki siyasetinin Alman 
yayı büyük bir harbe sokmasından 
korkulmakta ve bu yüzden birçok 
Alman ricali Avusturya, ve Ren 
emrivakilerine muhalefet etmişler, 
İspanya harbine kanşmamak le -
hinde bulunmuşlardı. Fakat Göring 
ile arkadaşları hasmı yıldıran ve 
demoralize eden kısa ve korkunç 
tarplere taraftar olduklan halde, İs 
panya halkının mukavemeti karşı 
sında bu nazariyelerlnin iflas etti
ğini görmüş olacaklardır. Sonra, 
İngiltere - Fransa ve Çekoslovak· 
ya, Cümhuriyetçi İspanya vaziye -
tinde bulunmuyorlar. Bunlann her 
biri de çok iyi siliıhlanmıştır. 

Almanyanın yıldırım gibi hareket 
lerle istediği demir ve petrolü bu
labileceği, mesela Macaristanı ve 
bütün gıda maddeleri kaynakları
nı zaptedebileceği, buradan Ruman 
ya petrol kuyularına varmak için 
250 millik bir mesafe kalacağı, 
Laplandda da demir kaynaklarının 

ancak 1000 mil mesafede bulun -
duğu iddia edilebilir. Fakat Alman 
ya bu hattıhareket! takip ettiği blc 
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PIGi. Bar Gibi Bir Eğlence Yeri midir? 

Gazeteler, damga kanununda 
değişiklikler yapılacağını yazıyor. 
Buna dair 28 maddelik yeni kanun 
layihası ~aliye encümeni tarafın
dan müzakere edilmiş ve Meclis 
ruznames!ne alınmış bulunuyor." 
diyorlar. 

Damga resmi veya sadece "Dam
ga,' der demez, birkaç senedir be
nim aklıma derhal "plaj,, kelimesi 
geliyor. 

"- Aralarında ne münasebet 
var?,, mı diyorsunuz? 

Birkaç sene evvelki yanlış bir iç
tihat neticesi olarak plfıjlara tar
hedilen damga resmi miktan ve 
nisbeti ~imdiye kadar değişmedi i
se de aradaki münasebeti siz de 
görür, bana hak verirsiniz. Müsa
ade edin de anlatayım: 

Bundan iki, üç sene evvel, plaj
lardaki pahalılık sebeplerini tetkik 
ederken bilet başına alınan "beş ku 
ruşluk dumga resmi,, gözüme çarp
tı. Plajçılar bunu anlatamadılar. 
Alakadar maliye dairelerine baş
vurdum. İzahat verdiler: 

1 - Biletle girilen her yerde 

damga resmi mecburidir. 

2 - Damga konununda "plaj,, 
kelimesi bulunmadığı için kanunun 
13 üncü maddesindeki muhtelü fık 
ralardan plaja tatbik edilebilecek 
iki tanesi uygun bulunmuş: 

Fıkra 9 - Tiyatro, konser, si
nema, stadyom ve ernsali yerler i
çin damga resmi 1 kuruştan aşağı 
olmamak şartile biletlerden yüzde 
beştir. 

Fıkra (galiba 10) - Balo, dan -
sing, bar ve bilumum eğlence ve 
temaşa mahallerinde damga resmi 
beş kuruştan aşağı olmamak üzere 
biletlerden yüzde on beştir. 

Maliye memurları, güneş almak, 

sıhhat toplamak için gidilen plajla
rı, tiyatro, konser, stadyom gibi 
faydalı yerlerden saymamışlar. 
Plajları barlar gibi eğlence ve te
maşa yerlerinden saymayı daha 
uygun bulmuşlar! 

Memurların bu mütaleasını Ma
liye Vekftleti muvafık bulmuş ve 
1-6-934 tarihli ve 2455 numaralı 
tezkere He plaj kelimesi bu ikinci 
fıkraya konmuştur. Daha sonralan 

yani 9-3-936 tarihinde 24302/ 32 -
6231 numaralı tezkere ile bu emir 
tekit ediimiş ve nihayet bundan 
evvelki son muaddel damga resmi 
kanununda plaj kelimesi bu fıkra
ya kati olarak kanuna sıkıştırılmış
tır. 

Bunu böyle yapmakla, yani plajı 
bar telakki etmekle Maliye Veka
letinin kazandığı varidat nedir? 
Hesabı gayet kolay: İstanbulda, 
Florya da dahil olmak üzere bütün 
pliıjlara, bütün bir mevsim zarfın
da gelip yıkananl'arın adedi iki yüz 
bini geçmez. Az görüyorsanız iki 
yüz elli bin diyelim. Büyük bir kıs· 
mını gençler teşkil eden bu iki yüz 
elli bin kişiden alınacak beşer ku
ruş ile Maliye Vekaletine ancak 
on iki bin beş yüz liralık bir vari
dat temin edilebilir. Memleketin 
diğer şehirlerindeki plajlann mec
muu da bir bu kadar versin, eder 
25 bin lira. 

Yukarki hesabımda, yüzde elli 
nisbetinde gibi fahiş bir şekilde al
dandığımı ve yirmi beş bin yerine, 
Maliye Vekaletinin plajlardaki 
damga resminden azami ola-

rak 50 bin lira temin ettiğini 
farzedelim. H'Jat ucuzluğu ve 
halle lehine devletin büdçesinden 
milyonlarca lira feda ettiği bir 
sırada elli bin liranın sözü mü o-. 
lur? 

Plajlara gidenlerden damga res
mi almak hava, güneş, deniz ve su 
gibi memleketin en kıymetli sıh
hat kaynaklarından istifade eden
leri para cezasına çarptırmak de -
mektir, tarzında bir mütalea yürü
tülse yanlış mı sayılır? 

Plajlardaki d&mga resmi mese
lesi hakkında bundan üç sene ev
vel yaptığım tetkiklerimi bu yazıyt 
yazmadan evvel, mayıs ayı başın
da, yine ait olduğu resmi dairelere 
giderek tekrarladım. Değişmiş bir 
şey yoktu . Fakat olacağına dair, 
hatta damga resminin plajlardan 
tamamile kaldırılacağına dair kuv
vetli ümit vardı Acaba bu ümit 
gazetelerin meclis ruznamesine a
lındığını bahsettikleri yeni damga 
kanunu Jayihasına mı dayanıyor? 
Birkaç gün içinde belli olacak de
mektir. 

V. Birson 

dirde Laplanddan başlıyan ve Ka
radenize kadar uzanan bir muvasa 
le hattını müdafaanın ve Fransa 
ile Çekoslovakyadan başka Ruman 
ya ve Yugoslavyanın muharip kuv 
vetlerlle, İngilterenin ve İskandi
navya devletlerinin mukavemetile 
karşılaşmak mecburiyetinde kalır. 

Rusyanın müdahalesi de hesab:ı 
katılırsa o zaman vaziyet gözönü -
ne gelir. 

Buna mukabil Almanyanın güve 
nebileceği müttefikler kim olabilir 
ler? 

1 talyanın Almanya tarafın -
dan açılan bir harbe hemen 

iştirak edeceğini sanmak doğru ol 
masa gerektir. Fakat İtalyanın Al
manya lehinde hareket ettiği farze 
dilse bile onun da petrolsüz, demir
siz hatta kömürsüz olduğunu, Al
manyaya verilebilecek fazla gıda 
maddeleri bulunmadığını nazan dü 
kate almak icap eder. 

Çekoslovaklar bütün bunlan an
ladıkları için cesaretleri kırılma
maktadır. Bir müddet için, sulhün 
en sağlam mesnedi de bu vaziyet
tir. 

BOZöYUKTE: 

Arazi Yazımı Bitti 
Bozöyük, (TAN) - Kaza içinde a

razi yazımı bitmiştir. Köylerde şim
diye kadar tahrir görmemiş bir c:ok 
arazi bulunduğu cihetle, ver,gi tahsi
latı artacaktır. 

SOOOTIE: 

Esklıehirlilerle Bir' Mac; 
Söğüt, (TAN) - Eskişehirden ge

len muhtelit bir takım ile Söğüt fu t
bol takımı burada karşılaşmışlardır. 
Eskişehirliler 4 e karşı 6 sayı ile galip 
gelmişlerdir. M:ıçı Bilecik valisi de 
seyretmiştir. 





Bugünkü Hindistan : 

Müslümanlığa Yakın Bir 
Hint Dini: Sikh 

B •ahçeleri sayısız, sakaldan 
temiz, havası eyduılık çok 

leVimll bir şehir. İlk defa burada 
sefaletle sefahatin, fukaralıkla zen-
linliiin, bir taraftan kalbi parça
hyan, bir taraftan göz kamaştıran 
nümunelerini görmedim. Bunun 
için her sofrada rahat yeJAek ye
dim 

Burada apğı yukan herkes dinç, 
beti benzi yerinde, herkesin karnı 
tok sırtı pek. 

Uhurda biribirine benzemiyen 
pek çok tipler var: kısa uzun; kara 
san, tellfh sakin; geveze ıiikıitt ... 
Blr o kadar da cereyan olduğu için 
insan bir volkan üstünde oturu -
J'OI' gibi. Söylediği şey bir tarafı 

memnun ederse öbür tarafı kızdın 
yor. 

LAhurda bütün hududa yakın fe 
hlrlerde olduju gibi müslümanlar 
ekseriyettedir. Onlardan sonra 
(Sikh) ler gelir. Hindular küçük biJ 
ekalliyettir. 

Fakat Müslüman ekseriyeti di-
11nce unutulmaması lizım bqka bir 
nokta vardır: ullm ismi altında 
dünyada nekadar mezhep varsa o
rada bir koleksiyonunu bulunu -
nuz. Maamafih en mühim olanı Sün 
nt ve Ahmedtlerdir. Ahmed! yeni 
bir mezheptir. Yani on doku'zuncu 
asnn sonlanna dojru teessüs et -
nıiftir. Din tarihi talebesini allka
dar edecek bir hayli noktası oldu
fu için burada pek kısa olarak hü
lUa edeceğim: 

Ahmedllikte ille dikkate çarpan 
fe! UİQıdis~ topraldarmda meb
zul ~.etişen terki~ (~ zihniyetidir. 
ot-ad'ıi her şeyi bıribfrine kan§tı -
np birle§tirip bir kül haline sok -
nıak istiyen daimi bir temayül var. 
Başka bir yerde "Hinduizm,, in ne
rede bqlayıp nerede bittiği belli ol 
nııyan müphem ve geni§ huduttan 
Vardır. 

Derken İslamiyetin zihniyet hu
d~an vazih ve muayyendir demiş 
tbi. Bana, Ahmediler zihniyet iti
barile bu hususta "Hinduizm,, den 
müteeuir olmuşlar gibi geldi. 

Bu mezhebin müessisi Gulam Ah 
met isminde bir adamdır. "Sünni,, 
lerden baflıca aynldıklan iki nok
ta Hazreti İsanın doğumu ve ölü
nıüdür. Onlara göre Mehdi llazretl 
faadır. Ahmediliji o Hindistana ge 
tlrmif. Yani Gulim Ahmet Hazreti 
Lanın dirilnıit ve fsllmiyeti yeni
den ihya için gelmiş bir §eklidir. 
!lu adam mezhebinin esaslannı 
1880 de neşrettiği bir eserde ilAn et 
nıi§tt Kendisi 1908 de ölmüştür. 

A hınedilerln İıtgilizce bir ku
ran tercümesi de vardır. On 

da öteki tefsirlerden aynlan bazı 
lloktalar vardır. En mühimmi cihad 
kelimesinin mAnasıdır: Ahmediler 
IUlh taraftan olduğu için bu keli
nıeyt flkrl bir mücadele, daha doğ 
l'Uau İalAmiyet propaganduı diye 
tefsir ediyorlar. Bu mezhebin mü
llakkltleri, bu noktada İngiliz te
lirinln büyük bir Amil olduğunu 
liiyler, hatt4 İngilizl'erin bu te§ek -
knıe para verdiğini iddia edenle" 
bile vardır. Nekadar dojru oldu~ 
llu bilemem fakat herhalde hudut 
halkı İngiliz idaresine muariz ve 
hiçbir zaman silahı elinden bırak
lhadı~ için hudutta böyle sulhe ta
!'attar bir İslim mezhebini iyi göz
le gördüğüne 'üphe yoktur. 

Ahmedilerin birçok neşriyatı ol
duğu gibi prkta ve bilhassa garp
te kuvvetli misyoner teşklIAtı var

dır. İnıfltenode Müslüman olan tn
lllizlerln ekserisi AhmecUdir, ora. 
et. bir camileri de vardır. Bir a -
dAlll Hiındlstana ayak atar atmaz 
her g(in muuının üstünde Ahme
dtterc1en gelen bir risale bulur. Her 
halde onlara itiraz edenler de dahil 
0 ldutu halde propaganda kabiliyet 

I! < 
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PençaptaJd bfiyilk Sikh mabedinin ıörilnfişü 

Yaza~l 
Halide Edip i 

Sllda mezhebi nhiplerinden biri 

ve teşkilAtlannın mükemmeliyeti -
ni takdir ediyor. Son zamanlarda 
bunlar ikiye aynlmışlardır, yani 
aralannda "Kadiyan,, ismini taşı
yan bir fırka daha çıkmıştır. Bil -
hassa bu yeni fırkada bir hayli mü 
nevver Müslüman var. 

Bundan başka da Lihur bir ilim 
ve neşriyat merkezidir. Uhurlu -
nun nihayetsiz bir tecessüsü var, 
matbaacılık hayli ilerde olduğu gi 
bi pek çok tetkik eserleri neşredi
yorlar. 

"Sünni,, ler ile Ahmediler ara -
sinda münakaşa daimi olmakla be 
raber ihtilafian fikir ve söz saha
sında kalıyor. Bence bu mezhebin 
en dikkate değer yeri "Hinduizm., 
in tesirine kapılmış, benim gördü
ğüm bir tek iallmiyet cereyanı 
olmasıdır. 

1 kinci büyük unsur olan Siklı 
lerde garip olarak bunun 

aksini görüyoruz. Yani Sikhism e
saılannı islimiyetten almış yerli 
bir dindir. Müslümanlar en çok 
Sikh'lere muariz olmakla beraber 
onların akidesini islamiyetin bir 
fikir zaferi olarak gösterirler. İn

giliz müverrihleri de ayni fikirde 
bulunuyorlar. Biri diyor ki (2) : İs

llmiyetin Hindistan hayatına dai
mt bir unsur olarak girişi Hindu 
mütefekkirlerinin düsüncelern
de tabii olarak tahavvüller yapmış 

tır. Hindularda "vahdaniyyet,, (3) fik 
rl esasen mevcut olmakla beraber 
o fikre kuvvet veren, meydana 
çıkaran İslAmiyet olmuş ve Müs
lümanla Hindunun akidesini bir a
raya toplıyarak ifade edecek dini 
eereyanlar dolurmuftur._ 

Bu müverrihin işaret ettiği ilk 
mühim cereyan "Sikhism,, mesle
ğini vücude getirmiştir. Bunu fikir 
halinde ortaya atan on dördüncü 
asırda Ramanand isminde cenuplu 
Hindu bir viizdi. Bu adam en çok 
putperestlik ve Cast teşkilitı a
leyhinde mücahede etmi§tlr. Fakat 
asıl dinin ruhant babası - gene o 
müverrihe göre - Kabir isminde çok 
büyük müslüman bir sırrl (4) şair

dir. Kendisi Ramanandın mürit
leri arasında fakir bir dokumacı i-. 
di. O zaman "Kabirpanthis,. yani 
Kabir yolculan isminde bir tarikat 
tesis etmiş;; miislüman Hindu bir
çok adam başına toplamıştır. Hal
kın dilinde söylemiş olduğu şiirleri 
hali şimali Hindistanda herkes ez 
herden okur. 

"Sikhism,, e asıl tekil veren ve 
tesis eden Nana~tir. Bu din bir 
Allaha inanı; Caste aleyhtarlığı, 

dervişlik aleyhtarlığı (5) ile mes
hurdur. Onlara göre Allah, Hindu
ların ve bazı Sırrilerin dediği gibi, 
insan vücudünde tecelli edemez; ha 
likin alameti bir put olamaz; insan 
cemiyetten ayn yaşıyamaz; her a
damın vazifesi cemiyet tçinde ya
şamak kendi cinsine hizmet etmek
tir. İspirtolu içkiler Sikh dininde 
memnudur. 

Bu dinin birbiri ardınca dokuz 
lideri olmuştur. Onuncusu bütün 
aJıkimını Adi Granth isminde bir 
kitapta toplamış ve bu kitap Sikh
lerin kuranı olmuştur. 

I 

S ikh cemaati arasında Caste 
yoktur, mabetlerinde put 

yoktur. Ta iptidasında dul kadın
lan yakmak adetini kaldırmlflar
dır. 

Sikhlerin alameti kılıçtır. Her 
Sikh bir Singh yani Aslan ismini 
taşır. On sekizinci asır sonunda 

bunlar tekrar eski putlanna ve i
detlerine dönmüşlerse de aralann 
da çıkan yeni bir teceddüt hareke
ti bütün putlan kırmış ve Amrit

gar şehrinde Kbalsa ismini tapyan 
bir üniversite tesis etmiftir. Bu Hin 

distanın ileri gele'}; Üniversitele -
rinden biridir.· Bu cemaatin cesa -
reti darbımesel gibi söylenir. İngi
liz ordusu da onlardan çok istifa
de ediyor. 
Müslümanlığa esaslan itibarile 

bu kadar yakın olduğunu görüp te 
onlarla Müslümanlar arasında bir
lik, hatti dostluk olduğuna inan -
mak yanlııtır. Müslümanlarqı mü
cadele halinde olduğu unsurlar -
dan biri Sikhlerdlr. 

Dr. Zarguhar diyor ki: 
"Ne gariptir ki, Kablrin meslell, 

Hindu ile Müslümanı bir Allah fil&: 
rl etrafında birleştirmek oldutu 
halde, Müslümanlarla Sikh'ler ara
sında en şiddetli bir hüsumet de>jur 
mu§tur. Bu husumetten dolan Sikh 

Cenubl Afrl -
kada Con Vlt
rwy isminde ih 
tiyar bir çiftçi, 

• Ud etek kOfhı
tu bir yük ara 
buiyle orman 

;yolundan lflne gidiyormUf. Tam kuy 
tu blr )'erde arabamn önüne üç u
lan çıkmış, aslanlar, hücuma hazır
nırlarken eşekleri büyük bir korku 
sarmış. Bu korkunun tesirile araba
yı aslanlann üzerine dojru öyle bir 
süratle çekmifler ki, e,eklerin bu 
görülmedik cesareti., bu 1efer öteki
leri ürkütmüı, ve üç yırtıcı hayvan 
bir ancla ortadan kayboluvermişler. 

Tabii ihtiyar çiftçi de eteklerin yüzü 
suyu hürmetine muhakkak bir ölüm 
den kurtulmuf. 

* Cam wizlü lıaJınla eolenmİf 
Ohio'da ada 

mm biri cam 
gözlü bir ka
dınla evlen
miı, nikah kı
yıldıktan aon
ra itin farkına 

vararak talik davası açmıştır. Fa
kat, mahkeme talik karan verme
mit ve zevcin bu kusuru peşinden ao 
laması lazım geldiğini söylemiştir. 

* Uzun ömürlü ilıUler 

... _.-

Fransanın 

Grand - Kevil 
şehrinde ikiz i
ki kız kardeş 

yapmaktadır. 

lunlar sene 110 

ıı unda 85 inci 
yıldönümlerini 

kutlayacaklardır. İkizler a arasm
da bu kadar uzun yapyanlar na
dirdir. Her iki kız kardeş te sıh
hatte ve dinçtir. Bunlardan Lüsien, 
60 sene durup dinlenmeden bir men 
sucat fabrikasında çalışmış, şimdi 

büyük bir mağaza kurmuştur. Lüsi 
adında olan diğeri ise UJ yqmda 
iken evlenmiştir. Şimdi 5 çocuk sa
hibidir. Çocuklarından dördü ikiz -
dlr. 

* 
Spor yüzünden Jaua 

Kansas şeh

rinde de ada
mın biri karısı
nı bütün boks 
ve güreş maç
larına götür -
mek için zorlar 
mıf, nihayet karısı gıtmemege .karar 
vermiş ve kocası talik davası açmış 
tır. Mahkeme talik karan vermek 
istememiştir. Neticede şu olmuştur: 
Boka ve güreş maçlan şimdi evde 
kan koca arasında başlamıştır. 

• 
l,..Uterede "Hizrnetp iız" 

bala""'ı 
Bir istatistiğe 

göre, bu sene 
İngilterede biz 
metçi buhranı 
başgöstermiş. 

Londrada yir
mi beş bin ev 

sahibi, ev hwnetlerlnde çalışacak 

genç hizmetçi kızlar anyorlarmış. 
Bu istatistiğe göre, buhranın, ne se
beple çıktığı henüz belli değildir. Yal 
nız bilindiğine göre, İngiltereye en 
çok Avusturya ve Almanyadan hl7.
metçi kız geliyormuş. 1937 yılında tn 
işlerde çalışmıştır. Halbuki. bu sene 
gilterede 13000 Alman kızı. bu gibi 
İngilterede bu yekQnun yarısı kadar 
i§lerde çaşılmıfbr. Halbuki, bu aene 
bile hizmetçi kız yoktur. Bunun için 
başka memleketlere başvurulmuş. hiz 
metçi kız "ithali" çareleri ara§tınl
Dllftlr. 

lerln Kbalaa) ilmindeki aakert tet
kilitı Moıol İmparatorlannın en 
azım dijpnanı olmU§tur." 

(1) Syncretlzrn. 
(2) Tb 8 x tord Hlatoı7 ot tndia Smltb. 
(S) Monothmm 
(4) 117stie 
(1) AnU - AecetlmL 
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Evlenme . Yaşının 
indirilmesine 

Doktorlar Taraftar 
Dr. Tevfik Remzi Diyor ki: 

"Erken Evlenmek Her Hususta 
Muvafıktır. Çok Çocuk Yapılır. 

Memleketin de Buna ihtiyacı Yar .. 
Kızlann 15, erkeklerin 17 yaşın 

da evlenebilmelerine müsaade e
den kanun Iayihası meclise verildi. 
Yakında kanun şeklini alacak .. 

Kanunlar, ihtiyaçların ifadesicJlir. 
Fakat, zannediyorum ki, bu son la 
yiha kadar f.!a.tiyacın tam karşılığı 
olan layiha çok fazla değildir. La
yihaya göre iklimi sıcak olan ve 
gençlerin çabuk geliştikleri mınta 
katarda evlenme çağlan indirile -
cek .. 

:f.tanbul, sıcak villyetlerimiz .a
rasına alınacak mı, alınmıyacak 
mı? .. Bilmiyorum. Fakat, :t.tanbul 
befincl hukuk mahkemesinin he? 
gün sabahtan akpma kadar yaş dü 
zeltmek itile uğraftığını bi~iyen 
var mı? 

Bu mahkemeye gelenlerin he -
men hepsi de büyümek arzu Ye he 
vesindedir. Hikimin karşısına çı
kan genç kız, heyecanla titıler, 

Çünkü, bir kararla, 16 sından 18 zi 
ne basacak ve birkaç gün sonra da, 
gönlü çektiği delikanlı ile evlene
cektir. Böyle hayırlı bir işte kim 
kolaylık göstermek istemez?. 

Kanun çıkınca, böyle mahkeme
lere gitmek, beklemek. üzüntü çek 
mek artık kalkacak.. Bilhassa, k11 
nunun köylerimiz için ne kadar mü 
him bir içtimat meseleyi halletti -
jini farkediyor musunuz?. 

Kızlar on be'inde olgun çağa ge
lir mi, gelmez mi? . Böyle bir sua -
lin cevabı bütün hayatımızda müs 
bet olarak verilmiftir. Nitekim haut 
şarkılannda da sevgili genç kız dai
ma on beşinde tasavvur edilir. Ka 
dın hastalıktan mütehassısı pro
f~r Tevfik Remzi Ka.zancıgil 
on beş yaşındaki bir kızın ne 
halde bulunduğunu sorduğum za
man, hararetle yerinden fırladı. 

Dışarda birçok hastalannın bekle-
mesine rağmen: 

- bu, mühim, konuşulması la
zım gelen uzun bir meseledir. de
di.. On be' ya91ndaki kız, bildiği -
miz kadındır. Evlenecek bir kızda 
aranacak vasıf: Onun evvela bir 

Doktor Tevfik Remzi 

nnın yapamadıklan güç, meşakkat 
li işleri kolaylıkla görürler. Vucüt 
leri çabuk neşvünema bulmuştur. 
Böyle yerlerde bir kızı 18 yaşına 
kadar bekletmek gayri tabüdir. 
Bundan ayrıca bir takım içtimai 
dertler husule gelir. Bahusus kü -
çüJı: kasabalarda, köylerde insan -
lann kız ve erkek, mutlaka genç 
yaşta evlenmeleri lazımdır. Ancak 
bu şekilde normal ,yaşanmış olur. 
Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük 
şehirlerde belki böyle olmıyabilfr. 
Küçük yerl~rde, ,gerek sıhh"\, ge -
rek ahlak, gerek nesil noktalann -
dan muvafık neşvünema şartl.am\l 
gösterir kızların evlenmesini te -
min etmek - yani müsaade değil - te 
min etmek çok doğru olur. 

Erkekler için de böyledir. Bilhas 
sa küçük yerlerde genç yaşta er -
kekleri evlendirmek çok hayırlı o
lur. Bu noktalan içtimaiyatçılar, 
terbiyeci ve ahlakçılar şüphesiz d!l 
ha iyi takdir ederler. 

Salahiyetli profesörün bu sözle
rinden sonra, herkes kızını, oğlunu 
evlendirsin. 

Kadın doktorlanndan Mahmut 
Ata, bu mevzua dair fazla bir şey 
söylemek istemedi: 

zevce. sonra ana olmıya müsait - Bizden evvel gelmiş, ~aha a
bir neşvünemada olup olmadığı nok kıllı, daha tecrübeli, daha bilgili 
talandır. adamlar bu meseleleri halletmit-

- Bizde kızlar ne zaman olgun- lerdir. Bize söz dü~ez. Avrupadll 
luk çatına girerler?. da evlenmek yaşlan memleketlere 

- Bizde kızlar 12-13 arasında göre değişir Dedi.. Bu meselenin hır 
bül6ğ alameti, yani kadın cinsine ilmi, bir de idari tarafı vardır. Size 
alt tekemmül emaresi gösterirler. bir şey söyliyeyim... Tozlu sokak 
Gerçi iklim. muhit bu hususta de- mı iyidir. tozsuz sokak mı?. Ta bit 
iifik haller gösterir. Kırda, açık tozsuz sokak değil mi?. 
yerlerde, sağlam . vücutlu kızlar Mahmut Ata bu kadarcık söyle-
büluğdan birazsonra evlenebilirler. di. Ne yalan söyliyeyim, ben, toz-
Fena sıhhatli kızlar ise hemen ev- lu sokaktan bekarlığın mı evlili-
lenmiye müsait halde değlldirler. ğin mi kasdedildilfni iyice anlıya-

- O halde. doktor, 15 yaşında madım. Siz anladınızsa, bana da 
bir kız haydi haydi evlenebilir. öğretin .. Evlenme mevzuu üzerin-

- 15 yaş. sağlam bünyede olan- de cilt cilt kitap yazmış. kadın ve 
lara. istiyen.lere evlenme müsaa . çocuk hastalıkları mütehassısı e-
desi verilebilir, bir yaştır. 16 - 17 mektar profesör doktor General ,Bt? 
yapnda doğumuna şahit olduğum sim ömerin de fikirlerinden sizle-
birçok kadınlar hem iyi hem de ri istifade ettirecektim. Bütün bu 
kolay doğurmuşlardır. 12 - 13 ya- iyi niyetine rağmen, üstadı bula-
pnda ana olanlan da gördüm. F3- madım. Ankarada imiş .. Herhalda, 
kat bu yaşta doğurmak oldukç'l Besim Ömer de sağlam yapılı 15 
tehlikelidir. Bu, dalu. ziyade husu.;I indeki kızların evlenmesine mua -
şartlara gör. değişir. Bir bünyeme nz değildir .. 
selesidir. 

1 Profesör Tevfik Remzi. yeni li- KARSTA : 
yihanın hararetle taraftan. İşin sıh 
hi tarafında hiçbir mahzuru olma
dığını söylüyor. İçtimai bakımdan 

bilhassa mühim olduğunu ilive edi 
yor. Diyor ki; 

- 15 yapnda. yani erken evlen 
mek her hususta muvafıktır. Ça
buk ve çok çocuk yapılır. Memleke 
tin çqk çocuğa ihtiyacı vardır. Bi
zim ıenç kızlarımız bilhassa köy
lerde, kırlarda açık handa yaşı. 
yanlar çok nllamdırlar. 15 yaşın
daki genç kızlar, tehir dellkanlıla-

Beleclye Reisi 
Dava Açfl 

Kars, <TAN> - Belediye Reisi Meh 
met Bagatır. Belediye ifleri hakkın
daki bir ankete verdiği cevabı şahsı 
na hakaret telikki ederek Halkevi re
lsi Hüseyin Talınh aleyhine dava ec;
mıftır. Görülmesine başlanılan dava 
burada büyük bir al8ka uyandırmış
tır. 
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NAZİLLİDE: 

Fotoğrafın Ters 
Asılmas~ndan 
Çıkan Dava 
Nazilli, (TAN) - Bir miiddet ev

vel Cumhuriyet müddeiumumiliğine 
garip bir müracaat yapılmıştır. Na
zilli muallimlerinden Rıza Oz, müd
deiumumiliğe istida vererek, Nazilli
de fotoğrafçı Ali Ersoyu dava etmiş
tir. Davanın mevzuu şudur: 

Fotoğrafçı Ali Ersoy, dükkanının 
kapısı dışındaki cameknna koyduğu 
resimlerin arasına bir te ters fotoğ
raf asmıştır. Muallim Rıza Özün o
lan resim bu vaziyette itina ile çivi
lenmiştir. Bunu gören iki arkadaşı,Rı 
za Oze haber verince o bu işe sinir
lenmiş, bir iki arkadaşını ayrı ayrı 
fotoğrafçıya gönderere.k resmin ora
dan kaldırılmasını istemiştir. Fakat 
fotoğrafçı aldırmamış, resmin orada 
ve öylece duracağını söylemiştir. Rı
za Ozün istidası üzerine müddeiumu 
mi Kamil Ulkü tarafından emniyet· 
komiserliğine emir verilmiş, komiser 
Osman Çetinle mahalline gidilerek 
fotoğrafın vaziyeti tespit edilmiş ve 
zabıt tutularak emniyet komiserli • 

ğinde davacı ile suçlunun ifadeleri 
alınmıştır. Hadisenin fezlekesi müd
deiumumiliğe gcinderllmiştir. 

Suçlu Ali ifadesinde, mesleki rek 

lfım yapmak n!yetile fotoğrafı böy

le astığını söylemektedir. Davacı Rı
za Oz ve vekili Ali Özen ise, "alenen 

ve devamlı şekilde fotoğrafın teamül 

haricinde böyle başıaşağı asılmış ol

masının; tanıdıkları, öğretmen arka

daşları ve talebeleri arasında şahsi -

yetleri hakkında fena bir zan tevlit 

ettiği cihetle şeref ve haysiyetinin 
haleldar olduğunu, itidal ve muvaze

ne haricinde bir hareketle kendileri

ne hakaret edildiğini,, iddia eyle

mekte ve ceza kanununa göre suç -
lunun tezciyesinl ;ve §ahsi tazminat 
vermeğe mahkum edilmesini isteme~ 
tedirlcr. Bu meraklı dava Nazilli 
sulh ceza mahkemesinde l G temmuz
da göriilecckt!r. 

----o---
MAN1SADA: 

Bir Mahkum, Gardiyan ı 
Yaraladı 

Manisa, (TAN) - Hapisnnemizde 
bir katil suçundan dolayı yatan 1z -
mirli arap Sait oğlu Mehmet Ali, gnr 
diynn Muharremi çakı ile kaba etin 
den vurmuştur. Mehmet Ali gardiya 
nın mahklımlara esrar ge~irdiğini, 
kendisine de getirmek için verdiği pa 
rayı iade etmediği gibi esrar da ver 
mediğini, bu sebeple gardiyanı ya
raladığını söylemiştir. 

• 

Buğday pazarının uzaktan görlinüşU 

Konya Belediye 
Bahçesi Açıhyor 
Çay kan Nahiyesinde Demirli 
Manganez Madeni Bulundu. 

Konya, (TAN) - Belediye, Altı
ettin tepesindeki dtizliikte şehir bah
çesi açmağa karar vermiş. bir kavuz 
yaptırtmağa başlamıştır. Diğer eksik 
!er de tamamlanmak üzeredir. 

Bahçenin işletilmesi şimdiden bir 
mliteahhlde verilmiştir. Bahçede ra
kıdan başka büttin meşnıbat bulu • 
nacaktır. 

Hükumet bina•ında tamirat 
Konya, (TAN) - Hükümet bina· 

sının polis teşkilatı tarafından işgal 
olunan kı!'ımı, dar ve karanlık vazi
yetten kurtarılmış, yeniden tamir e
dilerek pek ferah ve mükemmel bir 
hale getirilmiştir. 

Su bollanacak 
Konya, (TAN) - Çarşı içindeki 

ve daha il<'ride bulunan semtlerdeki 

çeşmelerin suyıınu ço~altmak için 

ana boruların genişletilmesine ba~

lanılmıştır. 

Yeni tayinler 
bey nahiyesi müdürü Ismail Tokar 
Konya, (TANl- Deyşehrin Doğan 

23 lira maaşla birinci sınıf nahiye 

müdürlüğüne, Konyanın Yarma na· 
hiyesi müdürü Rüştü Onur ve Akvi
ran nahiyesi müdiirii Tevfik Ayte
kin yirmi iki lira mansla ikinci sınıf 
nnhiye müdiirlüklcrine terfi ettiril
nıişlerclir. 

Ilgın civarında eski eserler 
Konya, (TANl - Ilgının Çigil na

hiyesine bağlı -Balyan köyii civarın
da bir tepede, üzerinde kabartma ya
zılar ve resimler olan taşlar bulun
muştur. Bunlar, şehrimiz eski eserler 
müzesine getirtilerek mnhiyctleri ta-

yin olun~caktr. ı 

Demirli manganez bulundu 
Konya, (TAN) - Ercğlinin Çay

kan nahiyesi içinde Sığırcıkkaya ci
varında demirli manganez madeni bu 
lunmuştur. 

Mahsul çok İyi 
Konya, <TAN) - Bu sene vilaye

timiz içinde zirai vaziyet çok iyidir. 
Ekinler, sebze ve meyvalar güzel ve 
bol yeli!imektedir. Üzüm mahsulü
nün de bereketh olacağı anlaşılıyor. 

Beyşehir ve Sogla göllerinde bol su 
bulunduğu. çaylarda da suların pek 
azalmadığı bildiriliyor. 

Bozkırda çalışmalar 
Konya, <TAN) - Bozkır ilçesinde 

açılan köy muhtarları ve katipleri 
kursu bitmiş, çok güzel neticeler a
lınmıştır. 

İlç:ebny Bozkır kiiylerinin kalkın
ması için iyi çalışmaktadır. Her kö
ye cczn dolabı temin edilmiştir. 01-
mıyan yerlerde ele köy odaları yaptı
rı lmnktadır. 

Halkevinde yeni me•ai 
Konya, ('f AN) - Halkevi idare 

heyeti, yeni başkan Tahir Mıhçmın 
riyaseti nltmdn yaptığı toplantıda i
lerdeki mesai şeklini tesbit etmiştir. 

Eve, yiiz lira iicretli bir idare mü
diidi cie alınncnktır. 

Seydişehir Müddeiumumiliği 
Konya, (TAN) - Geyve müddeiu

mumisi Reyhan, Seydişehir müddei
umumililtine tavin olunmuştur. 

H ükıimete ve zabıtaya 
külür etmi1 

Konya, (TAN) - Belediye kantar 
mE'muru Bekir Akkora, sarhoşken 

yüksek sesle hükumete ve zabıtaya 
kiifrettiği iddiasile tutulup adliyeye 
verilmiştir. 

TAN 

Balyada Kanlı 
Bir Kız Kaçırma 

1 

Hadisesi 
Balya, (TAN) - Doğanlar köyün-

1 de Koca Kuşak oğullarından Ibrahim 
1 oğlu Ahmet, ayni köyden Omer kızı 
14 yaşında Bedriyeyi kaçırmıştır. 

Jandarma, bir günde Ahmetli yakala 
mıştır. Bu hadise. bir ağır yarala -
ma vakasına sebep olmuştur. Omerin 
oğlu Mehmet Ali, Ahmedin evine 
gitmiş, kız kardeşi kaçırılırken bera
ber götürdüğü eşyanın geri verilme
sini istemiştir. Rcd cevabı aldığı için 
de, Pembe isminde bir kadını sopa 
ile başından tehlikeli surette yara

lanmıştır. 

----o---
AKHISARDA: 

Elektrik Tesisatr 
Yenileştiriliyor 

Akhisar, (TANı - Belediye, elek
trik fabrikası için Almanyadan yeni 
bir lokomobil getirmiş, bunun monta-

jına Alman mütehassıs Hober tarafın 
dan başlanılmıştır. 

Elektrik tesisatının yenilenmesi de 
bir şirkete ihale olunmuştur. 

Gaz Hırsızı 
Akhisar, (TAN) - Belediyenin gaz 

deposunu delerek 17 teneke gaz ça
lan Ahmet isminde biri tevkif edil-) 
miştir. Çalınan gazlar Kapaklı köyün • 
de bulunmuş ve belediyeye iade o
lunmustur 

Tütün Zeriyatı Bitti 
Akhisar, (TAN) - Pek hararetli 

bir çalışmadan sonra bu seneki tü
tün zeriyatı bitirilmiştir. 100 bin de
kar araziye tütiin dikilmistir. 

Belediye Reiıine teıekkür edildi 
Akhisar, (TAN) - Şehir meclisi, 

son devre toplantılarını bitirmiştir. 

Meclisin geçen senelik calısma devre
si içinde çok mühim işler başarılmış 
tır. 

Meclis, karar ve direktiflerini isa
bet ve muvaffakıyetle tatbik eden 
reis Niizhet Işığa teşekküre karar 
vermiştir. 

Zelzele felaketzedelerine yardım 
Akhisar, (TAN) - Kırşehir fela

ketzedelerine yapılan yardım miktarı 
1600 lirayı bulmuştur. Bu para, Hi-
Ialiahmer umumi merkezine gönde
rilmiştir. 

IZMIRDE : 

BaJvekilin Sporculara 
Hediyesi 

İzmir, (TAN) - Başvekil Celal 
Bayar, İzmir deniz sporcularına bü
tün takımlnrile beraber üç yole he-
diye etmiştir. 

- --, 
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Terkibinin yüksek fenni kıymetine rağmen, rekabet kabul etmez derece
de ucuz ve sarfi~·atının çokluğu sebebile daima taze olmasından ileri geli· 
yor. "RAOYOLİS,, bütün memleketin ta!'ldik ettiği ve bu meziyetleri sa• 

yesindc halkı yabancı ve pahalı diş macunlarından kurtarmıştır. 

Sabah, öğle ve akıam her yemekten sonra 

dişlerinizi muntazamen fırçalayınız. · 

Askeri Mekteplere Maaşh 
•• v 

Ogretmen Aranıyor 
1 - Kırıkkale askeri sanat lisesine riyaziye, Erzincan askeri orta 

okuluna riyaziye, tabii ilimler, Konya askeri orta okulu ile Ankara Ge
dikli erbaş hazırlam orta okuluna birer riyaziye öğretmeni alınacaktır. 

2 - İstek1ilerden; kültür öğretmeni olanların veya öğretmenliğe 
kanuni ehliyeti bulunan devlet memurlarının müktesep haklan gözö
nüne alınmak "ıırtile 30:40 lira asli maaş. 

Yüksek ok.ıl mezunlarından olup yenttlen ıı:ıe memuriyete girecekle
re de barem 12 d~receden maaş verilecektir. 

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

üniversite riyaziye şubesinden, yüksek mühendis mektebinden veya P 
sek öğretmen okulu riyaziye şubesinden mezun olmak.) 
Orta mektepler için: Yukarda yazılı üç yüksek okuldan veya orta öl· 

retmen okulundan mezun bulunmak ve yahut üniversitede imtihan ve
rerek ehliyetname almış olmak.) 

B) Yaşı 45 ten yukarı olmamak ve emekli bulunmamak. 
C) Askeri okullarda en az üç sene hizmeti şartsız olarak kalibl et

miş olmak. 

4 - Yukarda yazılı şartlan tamamen taşıyanlardan istekli olanlarıJI 
dilekçelerile birlikte hal tercümesi, hüsnühal varakası, nüfus tezkeresi 
sureti ve noterl:kçe musaddak diploma veya ehliyetname suretleruıl 
Ankarada Askeri liseler müfettişliğine göndereceklerdir. 

5 - Üçüncil maddede yazılı evrak ve vesaik ve genel şartlara naza
ran öğretmenliğı uygun görülenlerden lüzumlu diğer evrak sonradaD 
istenecektir. (879) (3082) 

Berf'ket versin hiç bir hadise olmadan şafak sök
tü. fürk&~ dakika evvel trenler hareket etti, insan k:ı.
labalı~ı dağıldı, tayyarelerin bir ziyaretinde muhak
kak 0

1an bir facianın önü alındı. Biz gilnü merkc.>z 
büromuzu tesisle geçirdik. Yarı işimiz bitmişti ki, 

ı !DGAZ BOGAZ-A 
lSPANYA -1-tAR_BiNi~.:l--t6Ki~i ~= 
1Ht-M•.:t;%iii·--*4if4flll.\-l 1KAV:ES1 

haber veriyordu.Kuvetlerimizin mevkilerini bildiğim 

için, motörcülerin getirdiği müphem raporlarla faali
yetin !terleyişini istidlal ediyordum. Telefondaki ye
rimde oturuyor, bir muavinin yapacağı en müteferri 
işleri yapıyor, fakat kumandanıma itaatsizlik etmek 
istemiyordum. Tecrübeler bizi tenvir ve ıslah et-ertesi ~abnh şafak sökerken hücum etmek için emir al 

dık. Hıırekct noktamız on, on iki kilometre ilerde idi. 
Büyuk bir cephe kurmak için yapacağımn iş, Arnn
jüez taburlarını sola, Puenlabrada alaylarını sağa 
yerlestırmekti. Mıntakanın kumandanı Perlndn idi. 
Bir cephe hucumu ynpacak, ilk hamlede di.işmanı 
Sesenaya sürecektik. Bu hücum için ordumuz, tayya
remiz, tnnklarımız vardı. Şimdiye kadar yanımızda, 
aşağı yukarı ıyi teçhiz edilmiş bunlardan daha iyi 
zırhlı otomobiaer yoktu. Bu zamana kadar getirdiği
miz zırhlı otomobillere düşman, çelik, kısa, sivri kur
şunlar atıyor ve bu kurşunların zırhtan kolaylıkla geç 
tiğıni görüyorduk. Tankların mevcudiyeti hepimizi 
nikbm yaptı. Bundan başka gelen tayyareler de bize 
çok iimitli vaitler veriyordu. Artık miişkiilleri yen
miştik .• Yanımızda hiç kimse zaferin mutlak oluşun

dan iİİphe etmiyordu. 
İki gece uykusuz kalmamak için taburları kam • 

yonlarh, siiratle göndermeğe mecburduk. Fakat yanı 

mızdaki kamyonlar pek azdı. Başka kamyon beklı:>
meJi~·miz ıcın askerlerin yarısı artık yürüyerek git
miy:? nı.zırlanmışlardı, askerler sahanın yarısını dol
duruyorlardı, bunları yüklemek için 50 boş kamyon 
geldi. CC'ce yarısına doğru, bizim taburların hareket 
üssü olan Valdemoro, bizim Milislerle dolmuştu. 
Kamyonlardan arta kalanlar yürüyerek esas yolun 
iki metre mesafesindeki cepheye yerleşmek istiyor
lardı. 

Gece saat ikide her şey yoluna girmişti. Kırk sa

atten daha az bir zaman içinde, taburlar, .Madridin 
arkasındaki kamplardan gelmiş, yeniden silahlnn· 
mıştı - silahlan tamamlie başka nevi silahlardı, bi
zim için tama mile meçhul bu tüf eklerin kurşun lan 
voktu, otomatik olarak patlıyorlardı - bu ı?elen tabur-

-58-
lar Getafeyf> hareket ettiler, hücumun başlıyaca,ğı 
noktrıya yerleştiler. Bundan fazlasını istiyemezdik. 
Sabahın Sa:lt 3ünde yeni mühimmat geldiğini gördük, 
tank kı·mandanı bunları göstermek üzere bizi davet 
etti. Bntaryalar 6,30 da işlemiye başladılar. İlk ateş, 
ilerle;n\! işaretiydi, ilk önce tanklar hareket etti, tay
yareler rlüşman mevkilerinin üzerinde uçmıya başla
dılar. l!er şey bize kolay ve parlak görünüyordu, za
fer j~tihası hepimizi sarmıştı. Mevkilerimiz mükem
~~ldi. miihimmatımız kafiydi. Tanklar vazifelerini 
gorecek kabiliyette idiler. 

Milisler arasında, en canlı ve nikbin köylerden gel
miş kiiyltiler vardı. Bizim hazırlıklarımızı görünce 
memn\'niyetle mırıldandılar: 

- s;zın g~ln:ıeniz ve buradaki kapılnrı kapam
1

amz 
za~anı gelmı~tı: Vnldemoro koylerine gelip giden mo 
tosıkletler muhımmat arabaları, keşşaflar, harp ko-
kusunu köylere de yaymışlardı. O günden itibaren 
köy evledndeki mevzular değişmişti. Hislerin tar21 

' fed:ıld.rlık ve sergüzeşt ölçüleri de tamamile başka 
bir şe~!l almı§tı. 

Yüz ellişer yataklık iki askeri hastane kurulmuştlt. 
Hastahane otomobilleri, hitdise olur olmaz, hafif y.1-
ralıları hemen Madride nakledeceklerdi. 

Gün ilerliyordu. Bütün hazırlıklar bitmişti. Sinir

lerimil: gerllmiş bir halde karar üzerine saat altı bu
cukh ilk topun patlamasını bekliyorduk. On beş d!i
kika gecikmişti. Ben bataryalann yanına gitmek ü ze
re idi~ ki. umumi kumandan mühimmatı beklemek 

liğimi, cessurluğu sebebile gençliğine rağmen mınta
ka kumar.danlığına tayin edilen zatla telefon tema
sında ımlunmakhğımı söyledi. Benim bu karard.ın 

memnun olmadığımı görünce. öğlede benim harp cep 
hesine gideceğimi, benim yerimi kendisinin alacağı
nı söyledi 

Nihr.yet bizim bataryalar ateş açtılar. Ağır toplar, 
kasıı:-ıaııın arkasından gürlüyorlardı. Tanklar geliyo~, 
Erka 1:1,~rLiY.e karargahının önünde bir dakika dur
dukt.m sonra zırhlı otomobillerle beraber. büyük bir 
haşmetle ilerliyorlardı. Ikisi de bana çok kibar ve 
zeki görünen arkadaşımla kumandan şahsi muvaffa

kıyetl.:!r k&zanmak istiyorlar gibi görünüyorlardı. 

Kumsııdana kendi yerleştirdiğim taburların vazi
yetini nnlattım. O hepsini benden daha iyi biliyordu. 
Ben Erkiı.niharbiyede kaldım. Uzaktan gelen gürül
tülerden faaliyetin yürüyüşünü istidlale çalışıyordum 
Topl.ı.r.n patlayışı, mitralyozlarla tüfeklerin gürül•u 
sü, t:tnv motörlerinin infilakı, hepsi birden sanki tek 
bir g•irıiltü gibi: 

- Zafer yaklaşıyor. 

Ba;Jır.yorlardı. 

HAYAL BOZGUNU 
B:!!l tdefondaki yerimden ayrılamıyordum. Fakat 

işaretlerden olup biteni anlamıya çalışıyordum. İkide 
bir, bir motosikletliyi müşahede noktasına gönderi
vor. bır cevrck orada kalıp !?Ördüklerini gelip bana 

mişti. Eğer bir gün mağlubiyetimizin sebepleri tahlil 
edilirse, bu mağlubiyetin azim ve irade veya feda· 

karlık. bilgi noksanı değil, tecavüzde teşkil4t noksa
nı olduğunu tesbit etmek lazım. Arkadaşımla kuman
dan hadiselen birleştirmek için öyle bir kuvvet sar
fediyorlardı ki, bunu hiç kimsede görmemiştim. Bel-

ki b3şkalan birçok hadiselerin vukuuna meydan ver
mezlerdi, fakat hadise olduktan sonra, bunlara ka~ 
mücadele eden liderler azdır, mağlubiyetten sonra Z3 

fere geçmek. hadiseleri yenmek hususunda bu ku
mandal"dan daha mükemmelini bulmak güçtü. 

Öğleye yakın bir zamana kadar her şey iyi gitti· 
Fakııt bundan sonra tayyarelerimiz bir daha bizi iflii
sa mahkum ettiler. Bir gece evvel subaylarımızın, ku 
mandanlarımızın verdiği vaitler halii yerine getiril -
memişti. Bu dakikalarda birçok cephelerimiz fakat 
pek az tayyaremiz vardı. 

II:ı"a harikulfıde giizcldi. Sokağa çıkmak - sokak 
dağlarJan tepelerden ibaretti - Kastilyen baharların· 
dan blr günde yakıcı ışıkların altına çıkıp yanmsK 
demekt: Bizin: bataryaların savurduğu ve başımızın 
üstünden geçert gülleler, bizi yanık çelik dumanı içi:ı 
de h?7,:.ıyordu. 

Koıden ~ıkar çıkmaz, yüksekçe bir tepenin üzer;?\. 
de iuriuıtl. Buradan meydanın bir kısmı gözüküyor· 
du. Sizim çeteler h8la soldan, muntazam hareketle!'· 
le ıbrliyordu. fakat daha düşmana yaklaşmamış. atcŞ 
açmamışlardı.Bugün bir defa daha.bugünkü harplerin 

de, otuz asır evvel tabi oldukları ayni umumi kanun· 
lara t:thi olduklarını anladım. Her yanda, siyasette? 
olduğu gibi harp bir zaman ve mesafe meselesid:r. 

(Devamı var J 
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GÜNLÜK 
Yerli Malı Sergisi . PIY ASA :. Zeytinyağcılar 

82 için Nümunelik Dün .. pıy ..... s.m ..... """'"- Ankarada 

Ş ·ı. H t s d 1 .k E y 1 oak buğdayfartndon yüzyebniş ... Toplanacaklar 
amı · ın aya 1 a e 1 ve G~=arayd~~l!c:!?! so -• ·::~!.~"::~:~:.~:~:: ·• mı~:::y:!1:::;~:~~~:::,•!~::: 
inziva içinde Geçl

•yordu nuncu yerli mallar st)l"gisi için hazır- ıaraan da tüccar malı kırk beş kilo fında yapılan tetkikler nihayet bul-
lıklara devam ediliyor. Yerli fahri - • 5,36 - 6 kuru~ arasında satılmı~tır. muştur. Ankarada Iktısat vekaletin-
kalarımız Türk sanat inkişafınm en ,t * de haziranın yirmi üçünde 
canlı nümunelerini teşhir etmek için zeytinyağ tüccarlarının iştirakile bir 
faaliyete geçmişlerdir. Ççrap, triko- Ziraat Bankası namına getirilen toplantı yapılacaktır. Bu toplantıya 

Artık Rusyaya, ve eski düşman
larına veda ederek Türkiyeye geç 
ltıek istemişti. La.kin, bazı aile iş
lerini tesviye etmek için birdenbi
~~ hareketi mümkün değildi. Buna 
ınaen Çay Aleksandra haber gön-

derzniş, sakin bir muhitte vakit ge
fürnesine müsaade edilmesini rica 
etmişti 

Ç ar düşünmüş taşınmış; Şami 
lo li memnun etmek için, Ko
l rgo şehrinde ikametini tensip ey 
emişti... Bu şehir, adeta Kafkas -
~anın bir modeli idi. Her taraf, or
~~nlık ve yalçın kayalar arasından 
:~ırrnış olan fundalıklar içinde 
idi. 
~ lH.itün bu tabii manzaralara ha
.}~ olan şehrin en güzel bir köşkü 
ij<ıtnilin ikametine tahsis edilmiş
d · Şamil bu köşke gelip te pencere 
dE!tı. bakar bakmaz; derhal hayalin
't.~ mazinin tatlı hatıraları uyan -
"<IJŞ; 

~-Ne hoş .• Tıpkı, Çeçenistana 
ziyor .. Ah, güzel Çeçenistan.-

betnişti. 
b· Şaillil burada sakin ve münzev1 
~hayat yaşamıya başlamıştı. Ken 
~ine ve ailesi efradına, ayrı ayn 
r Şkler tahsis edilmişti. Şamilin 
llşkiinün, dindar bir Müslümanın 
~~na gidecek bir sadelikle döşenil 
h, ıne çok ehemmiyet verilmişti. 
~1.1t~ 

1~ Un odalara, kıymettar halılar, 
q k sedirler yerleştirilmiş; du -
.~lar da, içerlerine insan ve hay-
'11\ resimleri olmıyan tablolarla 
~enınişti. Yalnız, misafir salon -
tıdan biriniır Avrupa usulü dö

~eleri olduğu gibi bırakılmış; bu 
~ aki heykeller ve canlı mahlıik 
~· 

• 
1lnleri de kaldırılarak sadeleş-

~lrnişti. 

Ç ar, Şamil ailesinin masraf
ları için senede (10 bin) rub 

'-'erilmesini emretmişti. Bu para, 
;q~il Rusyada kaldıkça, her sene 
~tı.en tesviye edilecekti. 
, akat Şamil, mümkün olduğu 
dar Rusyadan çabuk kurtularak 
tan evvel Türkiyeye geçmek fi.k 
'll<l.e id" ı. 

Şaınn, Kafkasyada olduğu gibi, 
ır d a a da gayet sade ve basit bir 
~at geçiriyordu. Pek çok zaman 
sına kapanarak ibadetle meşgul 

4
Y0 rdu. Fakat bu meşguliyeti a

~tı.da, kendisini ziyarete gelenle
~ e reddetmiyor .. Misafirlerini da 

a. Şen ve mütebessim bir çehre 
lı:arşıhyarak hepsini memnun et 
~e. ?alışıyordu. Ayni zamanda, 
dısıne gelenlerin ziyaretlerini i-

~e etmeyi de ihmal eylemiyordu. 
l bu ziyaretlerlnde daima piyano 
dtrıyor, zevkle dinliyordu. 

~oş zamanlarında, şehir civarı
o tabii manzaraları arasında 

~~t"rıekten de büyük bir lezzet du 
ordu... Bu gezintilerde kendi-

1! d. 
~ aıma - senelerdenberi vekil 
~ '7azifesi ifa eden - (Hacyo) re
. t ediyordu. Hacyo yanında 
~ltıa içi ufak paralarla dolu kü

bir çanta taşıyordu. Çünkü Şa 
,\ Yolda rast geldiği fakirleri 
, ~1 sessiz bir hareketle Hacyo
),gosteriyor .. O da, hiç kimseve 
..,..ett· · . ırmeden bunlara sadakalar 

1Yordu. 
~arn·ı· b .. 1 b t • 1 ın oy e ol bol sadaka da 
.. /l!.ı, şehrin serserileri arasında 
~~ bulmuştu. Artık bunlar Şa-
~~~ Yolunu bekliyorlar, para isti-
r.. <ı.r; hazan bu talepleri izaç de
'\:~s· 
~ ır:ıe çıkarıyorlardı. 

~~u ~al, şehrin komiserinin nazarı 
~ atıni celbetmişti. Bunları me 
\~blı~ak için tedbirler almak 
ı\ Urıyetini hisseylemişti. 

1 
t l~~an tedbirlerin tesirlerini biz 
~ lfo.l'tnek istiyen komiser, bir gün 
ı~r0Ya tesadüf etmişti. Hacyo sol 

llrkasına saklamıştı. Sağ elin 

deki çantayı dişlerile açmış; çanta 
nın içinden dişlerile bir gümüş rub 
le çıkarmış, bu 'rubleyi sağ avucu

nun içine almış; yanında .duran se- • 
fil kıyafetli bir adama gizlice u
zatmıştı. 

K omiser bunu görür görmez, 
derhal Hacyonun yanına gel 

miş; evvela o sefil kıyafetli adamı 
oradan defetmiş; ve sonra Hacyo
ya dönerek: 

Demek mecburiyetini hissetmiş
ti. 

Bir vaka daha ..• 

Ş amil, şehre yakın bir manas 
tırda alim bir baş papaz, ve 

bu baş papazın kütüphanesinde de 
bir hayli arapça kitap bulunduğu
nu işitmişti. Ve yanına, muhafızı 
miralay Bogoslaveski'yi alarak, ki
tapları görmek için o manastıra git 
mişti. 

Baş papaz, Şamili büyük ihtiram 

larla ~arşılıyarak izzet ve ikram 

etmiş; kitaplarım göstermişti. Şa-
' mil, bu kitapların içinden eski el 

t j f nil t f b ·k l rı u··ze yüz altmış bin kiloluk bir parti yu-a , a a, mensuca a rı a a muhtelü yag~ m.ıntakalarından birer 
l 1 muşak buğday kilosu 5,20 kuruştan 

rinde sonuncu ve onuncu yeri ma - b' k. murahhas tu··ccar davet edilmiştir. ve sert neviden yetmiş beş ın ı-
lar sergisi damgalı eşya imaline baş loluk bir parti de kilosu 5.20 kuruş- Şehrimiz yağ tüccarlarından Sezai 
lamışlardır. İpekli işliyenler ise husu tan kırmacı ve değirmencilere satıl- Omer bu toplantıda hazır bulunacak 
si modellerle yeni kumaşlar yapma • mıştır. tır. Sezai Omer dün Tür kof ise gide-
ğr. karar vermişlerdir. Diğer muhte- * ı rek zeytinyağ ihracatı işleri ve stan 
lif sanayi şubelerinin de bu sergi için Karabiga yulaflarından otuz bin t dard meseleleri etrafında Türkofis' 
faaliyete başladıkları anlaşılmıştır. kilo dökme olarak kilosu 5,10 kuruş re,si ile görüşmüştür. Ankara toplan 
Sergi komitesi bu hafta içinde top- tan sif Tekirdağ ve on beş bin kilo tısında halkım1za iyi ve hilesiz zey-
1 k • .. ı i .. 1 çavdar kilosu 5,10 kuruştan satıl-anara resmı muessese er çın p an tinyag~ yedirmek için yeni 

mıştır. 
üzerinde pavyon yerleri ayırmağa . kararlar verileceği gibi zey -
başlıyacaktır. · * tinyağ nizamnamesinin de değiştiri-

z• t K il •• 1 • Muhtelif mıntakalardan gönderi- t • d"l" B ıraa o eıı çın • leceği tahmın e ı ıyor. u sene zey-
Ziraat koleji yapılmak üzere Zi - •.en yetmiş beş bin kilo arpa kilosu tin mmtakalarınm mahsulü geçen 

raat Vekaletince istimlak edilen Ye- 4,23 kuruştan ve Alanyadan gönderi- seneki gibi fevkalade bir vaziyette 
ş::Iköydeki Ayamama çiftliğinin te - en çuvallı beş bin kilo susam 16,23 olmamakla beraber son görünüş, 

- Verdiğin paraYJ o adamın ne 
yapacağım öğrenmek istersen, giz
lice takip et. Göreceksin ki, derhal 
bir meyhaneye girecek. O para ile 
şarap içecek. 

Demişti. Ve bu sözlerinin doğr-:ı 
]uğunu isbat için Hacyoyu yanına :ı· 
!arak o adamı meyhaneye kada~ 

takip etmişti. 

şilköydeki Aymama çütliklerinin te- ',kuruştan İstanbul teslimi satılmıştır. mahsulün geçen seneye göre yüzde 

yazması bir incili seçerek mütalea sellüm muamelesine başlanacaktır.Bu • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••-- 25-30 arasında noksan olacağı tah-
ve tetkik için başpapazdan izin is- muamelenin Yeşilköy tohum ıslah IHRACAT: rnin olunmaktadır. Geçen sene ağaç 

istasyonu müdürü Mirza tarafından lar bereketli mahsul verdiklerinden 

Hacyo bunu görür görmez fena 
halde hiddetlenmişti: 

- Vallahi, hakkın varmış komi
ser efendi. Şimdi gidip, gördükleri 
mi imama nakledeceğim. 

Diye gelmiş; vakayı Şamile hik&
ye etmişti. .. Şamil, Hacyoyu dinle
dikten sonra; 

- Bizim vazifemiz, yardıma 
muhtaç gördüklerimize muavenet 
etmektir. Onların eline geçen para- • 
yı ne yaptıklarını bilmek bizim va
zifemiz değildir. 

Diye cevap vermişti. 
Şamilden bu cevabı alan Hacyo 

ertesi gün hükumet komiserine gi
derek, meseleyi nakletmişti. Komi
ser, bu sözleri derin bir hayretle 
dinledikten sonra; 

- Garip şey .. Senelerce bizimle 
harbeden Şamili, hiç tanımamışız. 
Biz onu; sert bir mutaassıp, ve ham 
bir sofu zannederdik. Şimdi anlı
yorum ki, bu adam hıristiyanlar-
la ve hristiyanlıkla değil, sadece 
düşmanlarile harbetmiş. 

temiş, kitabı alıp evine getirmişti. 

Bu tetkik, on gün kadar devam et
mişti. Şamil, tekrar manastıra gi
dere~, kitabı başpapaza iade eder
ken; 

- !sanın şeraiti hakkında, za
ten bir hayli malıimatım vardı. Bn 
kitabın mütaleasile de birçok şey-

ler öğrendim ... Dininizin emirleri 
çok mühim esaslara istinat edivor. 
Bilhassa insaniyete ve bütün insan 
lara karşı sulh ve salah ile şefkat 
ve merhameti tavsiye eyliyor. Ni
çin bu emirleri tatbik etmiyorsu • 
nuz? .. Din hususunda çok mutaao:;
sıp davranan hükumetiniz, eğer bu 
kitabın kavli ile amil olsaydı, Kaf
kasyada bu kadar kan dökülmiye
cek, yüz binlerce insanın hayatı sön 
miyecekti... Milletinize iyilik etm~k 
isterseniz, bu kitabın ahkamını neş 
rediniz. Şu fani dünyanın netice
siz ihtirasları yüzünden yapılan mü 
cadele ve miıkatelelerin önüne ge
çiniz. 

Diyerek, baş papazı hayretle!"e 
i?arketmisti. 

(Devamı var) 

DUMAN SIZ KÖPRÜ 
Boğaziçi vapurlanndan birine bizi zehirlerler de. 

konulan bir cihazın tecrübesi ya- Bundan dolayı şehirleri duman-
pıldığını ve bunun bacadan duman lardan kurtarmak yeni şehircilik il 
çıkmasına mani olduğunu geçen minin de en mühim meseleleriıi-
günkü TAN yazıyordu. den biridir. Şehirciler şimdiki hal-

Bu haber, Karaköy Köprüsfm- de bu meseleyi, şehirleri Zaning 
den geçmiye mecbur olan İstanbul- usulünde mıntakalara ayırarak fah 
lular -yani İstanbullulann hemen rikalar için ayrı bir ınıntaka tah-
hepsi- için biiyük bir müjdedir. sis etmekle, evlerin kaloriferlerini 
Bu cihaz 68 numaralı vapurda mu de kömür yerine -uzakta kurulan 
vaffakıyet verince, resimde onun bir fabrikadan gelecek- havagazi 
yanında buram buram tüttliğiinü ile ısıtmayı tavsiye etmekle halle-
gördüğünüz 66 numaraya da, Bo- derler. 
ğaziçi vapurlarının baska numara- . Aksiliğe bakınız ki, bizim giizel 
larına da, Akay vapurİarına da el- Istanbulumuzda da bu Zaning usu 
bette takılacak ve umarız ki Kara- lii tatbik edildiği vakit Karaköy 
köy Köpriisü yakın vakitte duman Köprüsü yine duman nnntakası 0 • 

dan kurtulacaktır. ' )arak kalacaktı. Şimdilik, İstanbul 
Ev bacalarından, fabrika baca- da fabrikalar -bereket versin de-

lanndan çıkan dumanlar her yer- miye insanın dili varmıyor, cünkü 
de şehirlerin en büyük dertlerin- bir şehirde fabrikaların <'okluğn 
den biridir. İngiltere gibi, Alman- da medeniyet eseridir- pek az ol-
ya gibi fabrikaları çok, apartıman- duğu gibi, koyu duman çıkaran 
lı evlerinin en çoğu kaloriferle ısı- kalorifer bacaları da nadir ve za-
nan memleketlerde dumanlann şe- ten şehir pek geniş olduğundan bu 
birlere verdikleri zararlar hakkında rada -Londrada olduğu gibi
ınühim tetkikler de yapılmıştır. İn havanın bir mil mikabmda otuz ton 

kömiir tozu bulunmasına imkan 
gilterenin Mancester şehrinde fab- yoktur . 
rikalann çokluğundan dolayı va- Fakat Köprü? Hepimizin sık sık, 
sati ömür dumansız yerlerdekin· bir çoğumuzun da günde birkaç de 
den on yıl azdır. Almanyada da fa üzerinden gecmiye mecbur ol-
fabrikaları ~ehrin yalnız bir tara- duğu?1uz 0 Karaköy Köpri1sü! Ya-
fında olan Ham sehrinde, 16 ile 60 zın bızi çayır çayır yakar. kısın bi-
ya~ arasındaki ·insanlarda ~öğiis zi iişfüiir. Vapurlar onun s~ğına, 
hastalıkları on binde on olduğu s ı • o una yanaşırlar, kömürlerini ora 
halde, fabrikalar ortasında bulunan da alırlar. ocaklarını orada doldu-
Gelrenkirsin şehrinde on binde o. turlar ve kömürlerinin en çok du. 

•tu7. dörttür. nıanlarını orada çıkarırlar. 
Halbuki duman ve onun içinde- Sakin. havalarda, v8.kııi, vapur-

ki türlii türlü kömür ve zehirli 
maddelerin parçalan yalnız insan lann dumanı hemen yukarıya çı-
nefes borularına gitmekle, yüksel- kar, deniz üzerinde rüzı:?ar daima 
dikleri vakit güneşin ışıklannı ka- az çok bulunduğundan duman ça-
pıyarak insanı ışıktan mahrum et- buk yayılır. güneşin ışıklannı az 
ınekle kalmazlar. Ağzımızdan ice- çok kapasa bile, karada ve çukur-
riye girerek barsaklara kadar iner- daki şehirlerde olduğu gibi, biz far 
1 kına varmayız. er ve oradan kanıınıza da karışarak 

Ancak bazı fırtınah giinlerde 

yapılmasına Vekaletten emir gelmiş Sovyetlere 650 Bin hu sene mahsulün dörtte bir nisbetin 
tir. Mirza ile birlikte çalışacak ikı de daha az olması tabii görülmek -

ziraatçi tesellüm biter bitmez bu çift Kilo Tiftik Satddı tedir. 
likte tetkikler yapacaklar, araziyı 
tahdit edeceklerdir. Sovyet Rusya namına satılan tif

tikledn yekunu 650 bin kiloyu bul-

1 nhisar Maddelerinin muştur. Bu mikdarın 60 bin kilo ka
darı kilosu 110 kuruştan satılmıştır. 

Sürümü için 1\rütebaki partilerin kilosu 112,5-
İnhisar maddelerimiz için bazı e('- 115 kuruş arasında verilmiştir. Satı

nebi piyasalardan yeni talepler ya- lan mallar fitilli ve derisiz olarak Es 
pılmıştır. Fakat, idarenin dış piyasa- kişehir, Polatlı, Karahisar, Kütahya 
larda muntazam .~:ıtış teşk1latı o!ma- cinsi tiftiklerdir. Sovyetlerin piya -
yışı bu gibi piyasalarla daimi irtibata sa ile yakından alakaları devam et -
imkan vermiyor Mesela Mısırda mektedir. 
Türk sigara ve likörleri pek beğenil
diği halde talepleri karşılıyacaJ\: mik 
tarda sevkiyat yapılamamaktadır 

Bu vaziyet dış pazarlarda muntazam 
satış teşkilatına ihtiyaç gösıerınekte
dir. 

İnhisarlar idaresi, bu meseleyi tet
kike başlamıştır. Dış satış şubl:'lcri 
kurulduğu takdirde sevkiyatın arta
cağı muhakkak sayılıyor . 

MUŞTA: 

Bu Sene Zeriyat 

Vaziyeti Fena 
Muş, (TAN) - Bu civarda en fe

yizli ekim mevsimi sonbahardır. İlk
bahar zeriyatı çerez kabilinden adde
dilmekte, iyi yetişmese bile haizi kıy
met görülmemektedir. Buna muka
bil sonbahar zerivı:.tının fena gitme
si, umumi bir sarsıntıya sebep olmak
tadır. 

Bu yıl da Muş için böyle talihsiz 
bir sene olmuştur. Uzun zamanlar
danberi eşine tes::ıdüf edilmiyen bir 
kışın geçirilmesi, karın irtifaı 576 
santimetreyi bulması, sonbahar ze
riyatındandan hemen hemen yüzde 
kırkının mahvolmasna sebep teşkil 
etmiştir. 

Kudreti maliyesi müsait olanlar, 
cu zararı çıkarmak için ilkbaharda 

fazla ekin ekmek istemişlerse de 7 ni
sanda başhyan ve hiç fasılasız 21 ma
yısa kadar süren yağmurlar buna da 
imkan vermemiştir. 

Zeriyat işlerinin böyle fena git
mesi, umumi bir endişe uyandırmış
tır. 

Köylüler, fazla miktarda dan eke
rek vaziyeti kurtarinıya çalışıyorlar. 

ACR.IDA: 

Hükumet Konağı Yapıhyor 
Ağn, (TAN) - Burada bir hüku

met konağı inşasına karar verilmış, 
temelleri merasimle atılmıştır. 

rüzgar yukardan bastll"dığı vakit, 
köprüye yanaşmı~ vapurlardan çı
kan dumanın, köpriiden gec:en in
sanları ne kadar sıktığını, boğacak 
gibi tıkadığını hepimiz biliriz. Köp 
rü üzerinden geçerken vapur du
manından gözüne kömür parcası 
kaçmış olanlar de. onun acısıııı hiç 
bir vakit unutamazlar. 

Onun için, Boğaziçi vapurların
dan birine konulan o duman yutu
cu alet büyük bir müjde gibi geli
yor. Hiç köprüsüz İstanbulu göre
ceğimizi beklerken, dumansız köp. 
ril de bir tesellidir. 

(Hikayeden Mabaat) 

Hürriyete Doğru 
(Başı 6 ncıda) 

Soğuktan titriyen çeneleri bu 
hoyrat ve küstah askerlerin ve za
bitin karşısında hiddetten titriyor 
du. Genç adamın sağındaki arka -
daşı mırıldandı: 

- Arkadaş cessur ol! 
Başını çevirdi. Bu yemeklerde 

daima konuştuğu dostu idi. 
-Merak etme: Henüz kuvvetim 

tükenmedi!. 

- Yirmi üç .. Yirmi dört, yirmi 
beş! Tamam! 

Asker sayıyı bitirdikten sonra 
ağır makineyi mahkumların önüne 
çekti. Hudutsuz bir boşluk, durm1-
yan karlı rüzgar, uçsuz bucaksız bir 
karanlık .. Başka hiçbir şey yoktu. 
Askerlere bir emir daha verildi: 

- Hazırol!. 

B ütün kalpler burkulmıya, 

sinirler gerilmiye başlamış 
tı. Gözlerinin önünde düran bu ko
caman alet ölümdü. Birkaç asker 
bu makinenin üstünde hazırlıkla 

meşguldüler. Bir iki dakika sonra 
bu makine işliyecek ve ruhları u
çacak olan bu vücutların üzerine, 
gecenin siyah karanlığı çökecek 
ve onları beyaz karlar örtecekti.. 
Mahkumların arasından içli bir 

ses yükseldi: 
- Arkadaşlar unutmayın ki, ö

lüme mahkfun olan bizler şimdi ö
leceğiz; fakat memleketimizin her 
yerinde bugün birçok vatandaşlan
mız yurdu müdafaa ediyorlar. On
lara zafer temenni edelim. 

Yola çıktıklarındanberi devam 
eden karanlık sıyrılmış onun yeri
ne sanki hürriyet ve istiklcil ışık
lan belirmişti. 

Keskin düdük öttü. Yirmi beş 
kuvvetli kahraman ses, birden mil
li marşlarını söylemiye başladı .. 

Pit! Pat! Pit! Pat! .. 
Sürüklene sürüklene ortaya getiri

len makine her inip kalkışında bir 
kaç mahkumun başını omuzlarının 
üstüne düşürüyordu. Marş gittik<?e 
zayülıyor ve sesler azalıyordu. Bir 
düdük sesi daha .. 

Pit! Pat! Pit! Pat!. 
Birkaç baş daha uçtu. Atılan kur 

şunların arttığı nisbette marşa işti
rak eden sesler azalıyordu. 

Üçüncü düdük son kalan sesi d~ 
boğdu. Emir zabiti: 

- Ha, köpekoğlu köpekler! Ar-

Yeni Yıhn Tütün Mahsulü 
Bu sene tütün mıntakalarındaki 

ekim vaziyeti geçen senenin aynidir. 
lzmir mıntakasında ekim bittiği için 
çapa işlerine başlanmıştır. Son gün
lerde Izrnirde bereketli yağmurlar 

yağmıştır. Bu sene tütünlerin iyi o
lacağı şimdiden tahmin olunuyor. 
Geçen yıl mahsullerinden henüz sa
tılmıyanlar da dahil olduğu halde ev 
velki senelerin stoku olarak piyasa
da hayli mal mevcuttur. Yeni mah
sul idrak edildikten sonra stok ge -
nış1emiş olacakt1r. 

Almanya ile yapılacak yeni tica-
ret anlaşmasına tütünlerimiz için de 
esaslı maddeler konulması için tü
tün tüccarlarımızın baz1 mütalealar 
tesbit ederek Iktısat Vekaletine gön 
derecekleri söylenmektedir. 

Hayvan Borsasında 
Satışlar 

Dün hayvan borsasında satılan ko 
yun ve diğer kasaplık hayvanların 

mitkarı 937 beyaz karaman, 433 dağ
lıç, 139 kıvırcık, 160 karayaka, 2882 
kuzu, bir öküz, bir inek, üç dana, 
bir manda ile yedi malaktan ibaret
tir. 

* Kırşehir mıntakasının yapak
larından 991 kiloluk bir parti mal 
piyasaya getirilmiş ve kilosu 47,5 
kuruştan satılarak borsaya kayde -
dilmiştir. Piyasamızda yeniden ya -
pak satışı olmamıştır. 

* Mersin mıntakasına ait bu se
nenin yeni mahsul sert buğdayla -
rından 175 bin kiloluk bir parti ha
ziran teslimi olarak kilosu 5,05 ku
nıştan piyasamızda satılmıştır. Bu 
buğdaylar 4--3 çavdarlıdır. 

GİRESUNDA: 

Domuzlarla Mücadele 
Giresun, (TANl - Bulanca, Tire

bolu, Görele ve Giresun sahil kazala
nnda, fındık ve mısır mahsullerinin 
yegane düşmanını teşkil eden domuz 
!arla mücadele iyi neticeler vermek
tedir. Dört mmtikadaki domuzlar se
neden seneye azalmaktadır. Görele 
kazası içinde mevcut domuzlar daha 
azdır. 

Yalnız bu sene öldürülen domuz· 
lann adedi bini bulmuştur. 

tık marşı gittiğiniz yerde bitirirsi
niz! diye homurdandı. Ve dönüş 
yolunu tuttu .. 

- Hazırol! Süngü tak! Cesetle
ri yann gömeriz! Yarına kadar d:ı. 
herhalde gezmiye çıkmazlar. 

Zabit karargaha döndü. 

Tap!. Tapı. Tap!. Tap!. 
Ayak sesleri, neferlerin evlerin

de kayboldu. 

Gecenin karanlığı içinde rüzgar 
uğulduyor kar düşüyordu yine .. 

Karla ötülmüş, yalnız birkaç ba 
şın üzerinde kırmızı kan lekeleri 
görülüyordu. Acaba bu karanlik bi
tecek ve gökyüzü ağaracak mıydı? 



10 TAN 8 - 6 - 938 

. t• . . '. 

BiRiNCi SAYF~DA_N . MAB.AAT G. Franko Azgın Bir Aşık {::?__~ 1~ 
Tavassut Sevdiği Kadını / ~.~) ~ 

Kahraman Süvari/erimiz Parlak Teklifini~!~~~i ~~:~~'!..~ 12 raddelerinde ·~ ~~l>4~i -~l 
M • 1 l t •kb [ Ed •t kl Dal..aJye hudutta Fatihte Haydar caddesinde ~ır ~~ ·~ ~\S\ ç{~~ı er a e ım Le s l a l ece er Fua, 1 (A.A.) - Daladiye, Orje~.·- cinayet işlenmiş bir ~ra~acı hır- f~ (d\ ..... ı' r r.' 1.: :--, . 

(BaŞ1 1 incide) 

nun da süvarilerimize gayet kıymet
li hediyeler verecekleri anlaşılmak
tadır. 

Rıhtımda şehir bandosu da yer ala 
cak, istiklal marşını çalacaktır. Şe

hir meclisi azasından bir zat binici
lere şehir namına "Hoş geldiniz!,, di
yecektir. Karşılamada İstanbul komu 
tanı general Halis Bıyıktay da bulu
nacaktır. 

Subaylarımız rıhtıma çıktıktan son 
ra alkışlanacak, istiklal marşı din
lenmesini müteakıp caddeye kadar 

ı eller üzerinde taşınacaktır. Bundan 
sonra, kendileri için hazırlanan oto

ı mobillere bineckler ve doğruca Bf~i 
-cilik okuluna gideceklerdir. Saat J6 
da Binicilik okulunda kendilerine 

1 bir çay ziyafeti verilecektir. 
Çaydan sonra, subaylanmız evle

)rlne giderek istirahat edeceklerdir. 
Yann akşam Cümhuriyet Halk 

Partisi umumi katibi ve Dahiliye 
Vekili Şükrü Kaya tarafından ~ü
varllcrimiz şerefine bir ziyafet ve
rilecektir. 

C. H. P. İstanbul vilfiyet idare he
:yetl de kıymetli binfcilerimize ufak 
bir mükafat olmak üzere bin lira a
yırmıştır. Bu para bu sabah İstan
lbul komutanlığına teslim edilecektir. 
Mükafat müsabakalara iştirak eden 
ısüvarilerlmiz arasında taksim edile
ıeektir. 

Türkiye Spor kurumu İstanbul böl 
gesi başkanlığı da hazırlıklar yap
maktadır. Karşılamada bütün İstan
'bul sporcuları ve klüpler bulunacak
tır. 

Süvari aubaylanmızla beraber, bir 
müddettenberi Avrupada bulunan or
du müfettişlerinden orgeneral Fah
rettlıı Altay da ıehrimize dönmekte
dir. 

Avrupa beynelmilel konkur ipik
lerine iştirak eden ekipimizin başka
~ Binicilik okulu JComutam Albay 
Cevdet ve binicilerimizden yüzbaşı 
Cevat Kula, yann gelmiyeceklerdir. 

iBunlar, yeni hayvan satın almak Ü· 

ı zere Fransada kalmışlardır. 
Yann şehrimize gelecek olan bini

tcilerimiz şunlardır: 
Yüzbaşı Cevat Gürkan, yüzba

§1 EyUp Öncü, Teğmen Saim Pu
latkan, Teğmen Avni Karaca, Teğ
men Haındi Barlas, Asteğmen İh
san Akal, Asteğmen Kudret Ka~ar. 
• Bin_icüeri.mizin fahıiyetleri ve 

flmdıye kadar kazan.dıkları 
muva/laktyetler 

Niste, Romada, Varşovada bir çok 
'birincilikler kazanan Türk süvari su· 
'baylan bu seferki 1938 beynelmilel 
müsabakalarına iki ekip olarak git
mişlerdi. Avni Karaca, Hamdi Barlas, 
ihsan Akal ve Kudret Kasardan mü
r~kkep dört ~işilik ikinci ve genç e
kıp, bu sene ılk dc!a beynelmilel kon 
kurlara iştirak etmektedirler. Buna 
rağmen genç ekip te oldukça mühim 

ı neticeler almıştır. 

Avni Karaca, Varşovada altıncı ol
muştur. 

Yüzbaşı Cevat Kula, Yüzbaşı Ce
\•at Gürkan, yüzbaşı Eyüp Öncü ve 

Teğmen Saim Pulatkandan mürek
kep birinci ekip ise, 1932 senesin
denberi beynelmilel mü~abakalnra 
iştirak etmektedirler. 1932 yılında 
Niste yapılan bir mü~abakada Sa
im Pulatkan Kısmet ismindeki atı 
ile ilk defa ikinci gelmi~ n Türk 
bayrağını binicilik sahasında Av-
rupaya tanıtmıştı. 
Birinci ekipe dahil dört süvari su

bayıımz, memleketin iftihar ettiği 
çok kıymetli bfnicilerdir. 

Yüzbaşı Cevat Kula, henüz 34 ya
şındadır. Evlidir. Bir kız çocuğu var· 
dır. Yüzbaşı Cevat Gürkan 30 yaşla
rındadır. Evlidir. Yüzbaşı Eyüp Ön
cü 29 yaşlarında kadardır. Evlidir. 
İki kız çocuğu vardır. Teğmen Saim 
Pulatkan 28 yaşındadır. Henüz nı
şanlıdır. Yüzbaşı Cevat Kula, Binici
lik okulu muallimlerindendir. Cevat 
Gürkan da Binicilik okulu süvari bö
lüğü komutanıdır. Salın Pulatkan bu 
bölüğün teğmenidir. 

İkinci ekibe dahil subaylarımız he
nüz yaşları yirmi beşi aşmıyan genç· 
atılgan, kıymetli binicilerimizdir. 

Bu son müsabakalara subaylanmız 
ile beraber 16 at gitmiştir. Her ata 

bir tane de bekçi er verilmiştir. Gi
den atların isimleri şunlardır: 

Güçlü, Bekar, Ece, Yıldız, Bekri, 
Çakal, Ok, Akıncı, Akın, Rüzgar, Yal 
çın, Efe, Kanat, Kasırga, Ünal, Şahin. 
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Süvari subaylarımız Mayısın 14 
finde Romadln Varşovaya hare
ket ediyorlar. Zaferden zafere ko
şan Tiirk binidleri 28 Mayısta 

Vnrşovada ilk müsabakaya giri
yorlar. Bu ilk miisabakada Saim 
Pulatkan Ok isimli atı ile birinci 
oluyor. Dört tane de ikincilik a
lıyoruz. Ekip müsabakasında da 
iiçiinci.ilük alıyoruz. 

16,10 da buraya gelmiştir. Başvekil Katil, Cibalide odun tüccarı Hali-

Bu hayvanlann ekserisi 7-8 yaş a
rasındadır. Bekar ve Akın 15 yaşın
dadırlar. Hayvanların ekserisi Fran
sız atıdır. Macar, İngiliz atları da 
vardır. 

burada hükumet memurlarile gö - din yanında arabacılık eden Mah
rüşmüş ve memurlarla halkı bizzat muttur. Öldürülen de Fatihte Sinan 
isticvap ettikten sonra bombaların Ağa mahallesinde Haydar caddesln
düştüğü sahayı gezmiştir. d~ bir arsadaki kulübede dostu Ri

Süvari subaylanmız uzun seneler
denberi yorulmadan, muntazam bir 
disiplinle çalışmaktadırlar. En niha
yet bu çalışmalarının mükafatını gör 
müşlerdir. Türk Bayrağını şeref dire 
ğine çektirmişler, dünya milletleri 
arasında birincilik kazanmışlar, ku
palar almışlardır. 1938 beynelmilel 
müsabakalarına gelinciye kadar 
Türk subayları Avrupada bir iki de

Nihayet 1938 beynelmilel müsa
bakalarını bu suretle bitiriyoruz. 
Kahraman Türk çocukları yurda dö
nüyorlar. İşte, yarın, bize böyle za
ferler kazandıran Türk ordusunun 
süvari subaylarını karşılıyacağız. 

Dün Orpeks mıntakasına, hava fatla oturan Cideli Hatice ismi~de 
müdafaa kuvvetlerine mensup bir 35 yaşlarında bir kadındır. Hatıce 

bölük gelmiştir. Daladiye bu bö- bundan ıo. se~e evvel Cided~n İstan 
Iüğün kumandanı ile de görüşmüş ve J>ula .gelm~ş bır sene muhtelü evler
Fransız topraklarının tekrar bom- de hızmtçı ola~ak çalışmış ~e. bu. sı
bardıman edilmesine mani olmak i- rada karşılaştıgı memleketlısı Rıfat 

çin Iazımgelen tedbirlein alınmasını isminde biri ile metres hayatı ~a~~
kumandana emretmiştir. mıya başlamıştır. 9 senedenberı ı-

B k·1 kşam Parise dönmüc:- fat bulduğu ayak işlerini yapmakla, aşve ı, a :.. 'd' k 
t .. Hatice de evlere gı ıp çamaşır yı a-
ur. 1 k ·1 

T ava..ıut teklili makla knzandık arı az ço para ı e 

fa birincilik almışlardı. Fakat, bun- (B Aş M A K A L E o E N M A BAT) 

lar ferdi müsnbakalardı. Ekip müsa
bakalarında ilk defa bu sene birinci 
lik alınmaktadır. Evvelki senelerde 
birincilikler ferdi müsabakalar neti
cesi olduğu için, kazanılan kupalar, 
kazananın yanında 'kalıyordu. Bu se
ne Romada ve Niste kazanılan müsa
bakalarda alınan kupalar binicilik o
kulunda kalacaktır. Yalnız, Varşova
da Saim Pulatkan ferdi bir müsaba
kada birincilik almıştır. Kupası ken 
disinde kalacaktır. 

1932 yılındanberi, subaylarımız, 

her sene, iştirak ettikleri beynelmi
lel müsabakalarda daima daha üs
tün bir derece almıya muvaffak ol
muşlardır. Türk binicilerinin ilk de-

Fransanın 
Babıali 
Siyaseti 

(Başı 1 incide) 

ne olursa olsun, biz ancak istikame
tin değişmesini bekliyoruz. Fransa
nın bizi anlamasını, kör, manasız, 
nikaplı bir nüfuz rekabeti siyasetin
de ısrar etmemesini istiyoruz. 

Garo'Jar, Gero'lar deği~tikten 
sonra Hataydan bir haber daha: 

fa iştirake başladıkları 1932 müsaba "Yeni Fransız kumandanı, Çerkez-
kalanndan bugüne kadar alınan ne- lerden Ye Türk düşmanı umıurlar-
ticeleri, kısaca sşağıya yazıyoruz: dan yeni bir jandarma. alayı kuru-

1932 de Nis, Viyana beynelmilel yormuş .• 
müsabakalarına iştirak ettik. Niste Sonra Pariste ~ıkan (Lö Tan) ga-
Kısmet isimli atla teğmen Saim Pu- zctesinde bir makale: "Türkler şu-
latkan ikinci olmuştur. Ayni müsa- rasını anlamıyor ki, iş bizde değil, 
bakada bir de dördüncülük aldık. un~urlaa arasındnki rekabette ..• ,, 

1934 te Viynnadaki müsabakalar- Garo, Ankaraya geldiği zaman da 
da Ceva. qpr~an Gltdük isimli atı ayni lisanı kullandı. Bu iddiaların 
ile altıncı oldu. Fransız hariciyesinin fikirlerini ya-

1935 te birçok müsabakalara işti- yan bir gazetede tekrar edilmesinden 
rak ediyoruz. Nis, Ahen, Viyana, Peş biz şunu anlıyoruz ki, Fransa bizim
tedeki bu müsabakalarda muhtelif le samimi bir anlaşmıya varmıya 

Hendaye, 7 (A.A.) - Havas ajan
sının muhabiri bildiriyor: 

24 saatten az bir zaman zarfında 
akdedilen üç nazırlar meclisi içtima
ını ve başlıca kumandanların iştira
kile yapılan bir toplantıyı müteak1p 
Franko, İngiltere ve Fransa tarafın
dan yapılan tavassut tekliflerini ka
bul etmemiye karar vermiştir. 

Burgosa davet edilen generaller, 
askeri vaziyetin pek müsait olduğunu 
müttefikan tasdik ederek başkuman
dana teklif edilen şartlar dahilinde 
bir mütareke kabul etmemesini tav-
siye etmişlerdir. 

Diğer cihetten söylendiğine göre. 
Franko, İspanyada çarpışan ecnebi 
kıtalar geri alınmadan evvel sulh ak 
detmek istememektedir. Filhakika 
İspanyada 40 bin İtalyan ve 10 bin 
Almanın mevcudiyeti dahilde ve hR
riçte ihtilatlar doğurabilecek mahi
yettedir. 

Barıelon üzerinde tayyareler 
Barselona, 7 (A.A.) - Dün akşam 

geç vakit Frankist tayyareler tara
fından Barselona üzerinde yapılan ce 
velin esnasında atılan bombalarm 
isabetile Tarkland adındaki Holan· 
dalı vapur mürettebatından iki kişi 
yaralanmıştır. 

Alikant'ın bombardımanı S P karar vermemiştir. Hala yaptığı şey, 
dereceler aldık. Ahen'de aim u- Barselona, 7 (A.A.) - Son s:ıatte , 

Babıali siyasetinin klasik oyunlarını 
latkan Kısmet atı ile birinci oluyor. haber verildiğine göre, dün, Alikan-

1 A devam ettirmekten ibarettir. 
Viyanada Yalçın atı i e Orta vrupa tın tayyareler tarafından bombardı-
şampiyonu oluyor. Peştede Eyüp Ön t' · d 78 k'c:ı' o"lmüş ve 40 

H ataydaki unsur ihtilafları, sırf manı ne ıcesın e ı:t 
cü, Bekri ismindeki atı ile birinci o- kişi yaralanmıştır. 
luyor. Viyanada Cevat Kula, Akın is Fransız siyasetinin yarattığı, 

k - ··kl d' Y• b' 1 d" E k' kl. Alikant, 7 (A.A.) - Majorka ada-mindeki atı ile birinci oluyor. Niste oru e ıgı ır mese e ır. s ı a-
'k 11 1 F la· 'htı'la·f sından gelen bir Frankist deniz tay-Saim Pulatkan, Yalçın isimli atı ile sı usu er e ransa evve ı -

l t r S ke vası yaresi gece yarısı, limanda demirli ikinci oluyor. Ayni sene içinde bir- arı yara ıyo • · onra mas ve · • 
t d . k il y k Yakın bulunan gemileri bombardıman et-çok ta üçüncülük, dördüncülük ve a ıye u anıyor. o sa 

beşincilikler kazanıyoruz. Şark unsurlarının hepsi. emperyalist rniştir. 
1936 yılı müsabakalarında Cevat devletlerin aleti diye muamele gör- Topenhaven ismindeki İngiliz yük 

Kula Bekar isimli atı ile Viyanada mektcn o kadar bizardırlar ki, ecnebi gemisine üç yangın bombası atılmış
ikinci oluyor. Ayni sene üçüncülük telkinleri, tahrikleri ve bir takım tır. Diğer bir İngiliz gemisi daha 
ve beşincilikler de kazanıyoruz. menfaat oyunları olmasa biribirile i- bombalara maruz kalmıştır. Hasar, 

1937 senesi de birçok beynelmilel yi geçinmekten başka bir şey iste- mühimdir. Ölü ve yaralı miktarı rna-
müsabakalara iştirak ediyoruz. Ce- mezler. lıim değildir. 
vat Kula Bekar isimli atı ile Londra Ahmet Emin YALMAN Blum'un nutku 
da birinci oluyor. Eyüp Öncü Şahin Royan, 7 (A.A) - Burada toplan-
isimli atı ile" yine Londrada birinci Vergilerin Hesabına makta olan ~osy:ılist partisi kongre-
oluyor. Şahin atı ile Eyüp Öncü Lon sinde, parti reisi B. Blum, bugün bü 
drada bir de ikincmk alıyor. üna1 Ait yeni Bir Tamim yük bir politik nutuk söylemiştir. 
atı ile de yine Eyüp Öncü Londrada Evvela İspanya meselesine temas 
bir üçüncülük kazanıyor. Salın Pu- (Başı 1 incide)) eden sabık Başvekil, ademi müdaha 

ve yekdiğerinden memnun olarak 

bir hayat geçirmekte idiler. 
Bundan altı ay kadar evvel Rifa

tın arkadaşlarından olan katil Mah
mut, Haticeyi görmüş ve bu kadına 
göz koymuştur. Mahmut bundan son 
ra bilhassa Rifat evde olmadığı za
manlarda eve gelmiye ve Haticeyi 
kandırmak için dil dökmiye başlamış 
tır. Hatice evvelti Mahmudun sözle
rine aldırış etmemiş fakat sonra Mah 
mudun sözlerine kanmış ve Rifattan 
gizli Mahmutla münasebette bulun 
mıya baş1amıştır. 

Mahmut bununla da kalmamış, ve 
Haticeyi kendisiyle beraber yaşa

mak için zorlamıya başlamıştır. Bu
nun üzerine Hatice bir ay evvel Ri
fatın kulübesini terketmiş ve ondan 
gizlice Mahmudun Balatta tuttuğu 
bir odaya nakletmiş burada Mah
mutla beraber yaşamıya başlamıştır. 

Rifat günlerce metresini aramış 
bulamamış nihayet bir sabah kulübe 
sinden çıkarken Hatice ile karşılaş
mıştır. Hatice ağlıyarak Rifatın a
yaklarına kapanmış. yaptıklarından 

pişman olduğunu ve bir daha Mah
mudun yüt.ünc bakmıyacağını söyle
miştir. Ayni gün akşamı bir hafta
danberi berabe yaşadığı -sevgilisini 
evde bulamıyan Mahmut, deli gibi 
sokaklarda Haticeyi aramıya başla

mıştır. Nihayet Haticenin eski dostu 
na döndüğünü öğrenen Mahmut, 
hem Haticeyi hem de Rifati öldürmi
ye karar vermiş ve fırsat kollamıya 
başlamıştır. 

Bir hafta evvel Mahmut Balatta 
Rifatla karşılaşmış ve hemen üzerine 
hücum ederek Rifati ayaklarının al
tına almıştır. Araya girenler Rifati 
Mahmudun elinden güç hal ile kur-
tarmışlard;r. 

Mahmut evvelki gece birkaç mey
haneye uğrıyarak bir hayli içtikten 
sonra doğruca Rifatla Haticenin o
turdukla:-ı kulübenin yanına gitmiş 

ve içerde her ikisinin gülüşerek ko
nuştuklarını duyunca bıçağını çek
miş ve bir tekme ile .kapıyı kırdıktan 
sonra içeri girmiş ve bıçağını Hati
ceye saplamıya b&şlamıştır. 

Rifot bu vaziyeti görünce kaçmış 
8 yerinden yara alan Hatice de kan
lar içind yere düşmüş ve derhal öl

llkbaharırı 

bütün tazeli~i 

- dl CQTY•ntn yeni İCCI 

FLAKSAJ-< 
her şlk kadının çantasında 
bulundurması lazımgele" 
ideal parförl' 
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Kendisine Gazetefllİ' 

•• 
Muharriri Süsünll 

Veren Biri Yakalandı 
.. .. . }18dıs' 

Evvelki gun Kadıkoyde bır erfl 
olmuş bir genç kendisine g~ze~rfl" 
zin muharriri süsü vererek bır ıııU 

ni ilkmektebinin imtihanlarındııl ıe! 
k S• 

meyyiz olarak hazır bulunma "etil' 
ken yakalanarak mahkemeye 
miştir. _

10 
ljadis~ill.Jrnhramanı c;KadıkO ~r 

Caferağa mahallesinde Anka sO ~ 
ğında 7 nul?:a!'~lı evde otur~n ~e3 ~ yoğlunda ftalyan Ticaret !..ısesı 0ğl 
cü sınıf talebesinden Abdulla._h ge~ı 
ı 7 yaşında Mehmet isminde bıt 
. ~ tır. ~ der 

Mehmet vvelki gün Kadıko~ eıctC' 
za Paşada Ermeni ilkokulu dır 

rüne giderek: . ıe~ 
_Ben Tan gazetesi muharr~ _.,,' 

· · rntıll~,. denim. Müsaade edersenız ı rıııı1 

Iarınızda hazır bulunmak istiY0 

demiştir. . dB &0 

Bir gün evvel mektep cıvarın t~ 
1 b . · ekteP Iaşmakta o an ır genem m 

çıkmakta olan kız talebelere: . 
- Siz merak etmeyin. Yarın iıı' 

hanlarınızda ben de bulunac~ d 
Size yardım edecğim. Denildi.~~ 
haberdar olan mektep müdürUr ptı' 
medin bu vaziyetinden şüphele 1' 
maamafih birşey belli etmiyer~rtıl 
disini öğretmenler odasına götll el 

d.. k gaı sonra kendi odasına onere , d 
mize telefon ederek böyle bir ; 
mın gazetemizde çalışıp çalışına ~ 

b dil nı sormuştur. O sırada mat aa 

latkan Bozkaya isimli atı ile Londra dikkatlerinin celbine lüzum görül- le politikası lehinde vaziyet almış ve 
da dördüncülük kazanıyor. Paris mü müştür. ·ezcümle demiştir ki: 
sabakalarında Cevat Kula Güçlü is- Bu üç verginin matrahı da bu ver- _ İspanya işinde yegane kabil o
mindeki hayvanı ile dördüncülük a- giye tabi istihkakların bir aylık tuta lan şey, ademi müdahale politikası 
lıyor. Cevat Gürkan da Yıldız isimli rıdır. Bu bir aylık tutardan maksat, idi. Müdahale, Temmuz 1936 da ol
atı ile Romnda dördüncü oluyor. mükelleflere hizmetleri mukabilin- duğu kadar bugün için de imkansız 

müştür. 

Katil Haticenin öldüğüne 
getirdikten sonra kaçmıştır. 

lunan bir arkadaşımız: ·~ 

kanaat _ Gazetemizde böyle bir tcı 

.Nihayet zaferlerle dolu 1938 de bir ay içinde fiilen tediye olunan 

müsabakaları başlıyor. Süvari paradır. dırİk. h . hu"'ku·metı'nı'n b l inci halk cep esı su ay arımız 2 Nisanda İstanbul- Binaenaleyh yevmiye ile çalışan-
d h Katalonyaya üç fırka asker gönder-an arckct ediyorlar, Nise gidi- !arın vergi matrahları hesap edilir-

' 
16 meyi düşı.irmüş olduğu yalandır. Mü yor ar. Nisanda Niste ilk mii- ken yevmiyelerinin bir ay içindeki 

b k dahale bir umumi harbe müncer o-sa a n yapılıyor. Ekip müsabaka- iş günü adedine darbedilmek sureti- 1 
lurdu. Ademi müdahale, spanyayı larında bir ikincilik alıyoruz. Ce- le bulunacak itibari ücretleri değil, 

K l G" )" mukadderatını tayinde serbest bırak vat u a uç u ile bir üçüncülük, o ay içinde fiilen çalıştıklan gün ade 
S · p I tk Ok · mak için yegane çareyi teşkil eyle-aım u a an u ıle üçiincü- dine veya çalışmasalar dahi kanunen 
ilik, E) iip Öneli Ü nalı ile bir dör- veya mukavele hükmüne görekendi- mektedir. 
diincülük alı) orlar. lerinc ödenen paraların nazarı dik- Bazı hatiplerin · sözlerine cevap 

Ce\•at Gürkan Bckrisiyle yine kate alınması muafiyet veya mükel- vermek üzere yeniden dış politikaya 
bir dördiınciilük, Cc,•at Gürkan lefiyet hükümlerinin tatbikine bu dönrek demiştir ki : 
Yıldızı ile bir ikincilik kazanıyor- miktarların esas tutulması lazım ge- - Versay muahedesinde belki bir 
lar. Nihayet Niste bir ekip hirinci lir. çok hatalar vardı. Muahedelerin tl-
liği alıyoruz. Birçok yabancı ordu Bu miktarların hesabında bir ay dili teşebbüsüne zamanında galip 
lar suhayları içinde Türk subay- içinde çalıştığı muhtelif müesseseler devletler tarafından başlanmış olsay 
lan alkışlanıyor. Bayrağımız şe- den fiilen aldığı ücretlerin yekıinu- dı, birçok güçlüklerin önüne geçile
ref direğine çekiliyor. Ekibimiz esas tutulur. bilirdi. Fakat, bugün, muahedelerin 
22 Nisanda Romaya hareket edi- Hava kuvvetlerine yardım vergisi pek ötesinde bulunuyoruz. Bugün ö
yorlar. Roınada yapılan Kral ve kanununda aylık istihkak üzerine nümüzdeki, Avrupanın "iki İmpara
Mus olini kupaları miisahaknla- mevzu bir muafiyet hükmü mevcut tor,. Hitler ve Mussolini arasında 
rında ekibimiz bi {inciliği alıyor. olmadığından yevmiye ile çalışanla- taksimi planları karşısındayız. Ro
Bu parlak netice biitiin diinyaca rın aylık istihkakları ne olursa ol- ma - Berlin mihverinin hala gevşe 
takdir ediliyor. Romadn l\fussoli- sun istihkakın ash üzerinden bu ver- tilebilcceğini sanan sözde realistler, 
ni kendi eliyle kupayı ekibimize ginin kesilmesi 1anmdır.,, Avrupaya çok fenalık yapmışlardır. 

Affın 

Umumileştirilme
si Cereyanı 

(Başı 1 incide)) 
!arını ve Türkiye Cümhuriyeti
nin her sahada olduğu gibi içti
mai sahada da yaptığı büyük in
kılaplar arumda 150 liliklerin 
de affedileceği bir sırada Cüm
huriyet hükumetinin bu f evka
lade alicenabane hareketinden 
kendilerinin de son defaya mah
suı olmak üzere istifade ettiril
melerini iatemi,lerdir .• 
Öğrendiğime göre bu mesel~ 

bugun Parti grupunda mevzuu 
bahaolmuftur. Grup bu meıele 
hakkında bir karar venni, de
ğildir. Fakat mahkumlann bu 
müracaatı etrafında, kanunun 
meclisi umumi heyetinde müza
keresi ııralarında mebuılarımı
za kanaatlerini açıkça bildirme
lerinde ıerbeıt bırakılmı,Iar
dır. 

yoktur. Kendisini polise teslim 
niz, cevabını vermiştir. r 

Mektep müdürü bundan son:s 
lise telefon etmiş ve meseleY1 el 
latmıştır. Biraz sonra mektebe g 
polisler Mehmetten hüviyetini 
muşlardır. Mehmet evvela şaştdi 
sonra "vazifesi,, hanesinde ketl 

9 
yazısıyle "muharrir,, ibaresi )'i' 
olan nüfus tezkeresini göster~9' 
Mehmet yakalanmış ve hazır ~~ 
tahkikat evrakı ile birlikte üs~ııı' 
müddeiumumiliğine teslim ecJı 
tir. 

- - --o -
Hatay Davar1111 

cıdt 
(Baş, 1 in 

geçirdiği safahatın bir tarib el' 
yapmış ve son kritik devr~l ! 
zikrettikten sonra Paris Büyul< 

9 
mizle Fransa Hariciye Nazırı ~',r. 
da cereyan eden müzakerelerl ~ 

mış ve Fransa hükumetinin tıı~ ~ 
da tını bu kere k:ıtiyetle teyit e~ c 
ve hadiseler bu müsait c;evri tıı 

mekte devam ettiği takdirde 
anlaşmaya varmnk iimidinlnirı 
lenmesine imkan hasıl olacağıf11 

yan etmiştir. 
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BURUŞUKLUKLARIMDAN 
NASIL KURTULDUM ? 

ve 10 yaş daha genç 
nasıl göründüm ? 

Bir gün kendime aynada ba
karken kendi kendime söylen
dim: "Azizem, sen artık ihti
yarlamağa başladın! .. " göz
lerim ve ağzımın etrafında kü
çült çizgiler ve alnımda derin 
buruşuk! uklar gördüm. Daha 
sonra tesadüfen cild unsuru 
olan Biocel Tokalon kremine 
ait bir ilan okudum ve çok 
düşünmeksizin sırf merak sai
kasile tecı:übeye karar verdim. 
Tasavvur ediniz ki on gün ka
dar sonra arkadaşlarım, taze 
ve beyaz tenimden dolayı beni 
tebrike başladılar. Ben de hay
rette kaldım ve bundan cesa
retlenerek tecrübelerime devam 

ettim. Altı nihayetinde 
bütün çizgi ve buruşukluklarıın 
tamamen kayboldu. 

MUHIM: Her akşam yatmaz
dan evvel cild unsuru olan 
pembe rengindeki Tokalan kre
mini kullanınız. Terkibinde 

gençliğin tabii unsuru olan 
Biocel vardır. Gündüz için d e 

beyaz renkteki (Yağsız) Toka
lon kremini de kullanınız ve 

bu suretle cildi siyah benler 
den ve gayri saf maddeler den 

kurtarır ve açık mesameleri 
sıklaştırır. Muvaffakıyetli seme-

reler garantidir. Aksi takdir
de paranız iade edilir. 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme U. idaresi ilanları 

HEKİM ALINACAK 
Devlet demiryollan işletmelerinde ve muhtelif yerlerde açık bulu

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

. 
İstanbul . Vakıflar · Direktörlüğü ilanları . . . 

VAZiFEYE DAVET 
Senelerdenberi tevliyet vazifesine bakmıyan ve adresi idaremizce 

nıeçhul bulunan (Çavuşbaşı Salih ağa ve zevcesi Hatice Hatun) vakfı
nın mütevellisi Osman Nurinin ilan tarihinden itibaren on beş gün zar
fında idaremiz mülhak vakıflar şefliğine müracaatla vakfına ait mua
meleyi takip ve şa;tlarını ifa etmesi, aksi takdirde hakkında kanuni 
nıuamele yapılacağı ilan olunur. (3369) 

ANKARA GARI GAZİNO 
VE LOKANTASI 

Açılmıştır. Ankara halkı dinlenecek, ferahlıyacak ve iyi vakit geçirecek 
geniş salonlu, yeşil bahçeli ve teraslı yeni bir lokal daha kazandı. 

Asri konfor ve tesisat ... Her nevi içkiler ... 

Alakart ve tabldot ... En mutena yemekler ... 

Sayın halkımızın emirlerine amadedir. (1721) (3340) 

11 =-=== TA~ 

lstanbul Tramvay 
Şirketi 

21 İkincikanun 1911 tarihli şartna
menin 14 üncü maddesine göre 

ll\llDIMH8>AiliA 
1 LA N 

1938 yılının 10 Hazirandan ve 
yeni ilana kadar Pazardan baş
ka günlerde Gidiş-Geliş -.:etveli 

CAN V<UD.TAQIQ. 

No. 

10 

11 

12 

A 

12 

16 

A 

16 

17 

A 

17 

A 

18 

19 

A 

ŞiŞLi ŞEBEKESi 
Yollar 

Şişli - Tünel 

Tünel - Şişli 

Şişli - Beyazıt 

Beyazıt - Şişli 

Harbiye - Fatih 

Fatih - Harbiye 

Harbiye - Aksaray 

Aksaray - Harbiye 

Maçka - Beyazıt 

Beyazıt - Maçka 

Şişll (Depo) Em. Önü 
Eminönü - Maçka 
Maçka - Eminönü 

Şişli - Sirkeci 

Sirkeci - Şişli. 

Mecidiyeköy-Eminönü 

Eminllnil - Mec. köy 

Taksim - Fatih 

Fatih - Taksim 

Kurtuluş - Beyazıt 

Beyazıt - Kurtuluıı 

Sişli (Depo) E. önü 

ilk Son 
kalkıf kalkıı 

5,40 23,40 

6,00 24,00 

6,20 23,15 

7,02 24,00 

6,30 24,30 

5,45 23,45 

6,40 2ü o 

5,57 23.2 o 
6,10 23,2 o 

6,55 5 24,1) 

6,10 6,5 5 
6,40 20,5 o 
7,05 20,2 o 
6,25 20,0 o 

8,55 20,3 o 
6,45 18,4 5 

7,17 19.1 5 

6,46 20,3 o 

7,24 21,0 8 

6,00 23,1 o 

6,45 23,5 5 

6,05 6,4 3 
19 Eminönü - Kurtuluş 

Kurtuluş - Emin<ınü 
6,35 20,45 

1 
Istanbul 2 nci iflas memurluğun-

6,57 20•1!'i ı buld ç k d 1 k dan: stan a arşı apı a s en -
==B==E=Ş=IK=T=A=Ş=Ş==E=B==E=K=E=S=l== der Boğazında oturmakta ve evvel -

22 

Beşiktaş - Bebek 
Bebek - Eminönü 

5,23 
ce kunduracılıkla meşgul bulunmak
ta olan Acemyan Biraderler şirketi

s ,45 23,40 nin iflası 7-6-938 tarihinde açılıp 

Eminönü - BebP-k 
Bebek - Beşiktaş 

tasfiyenin adi şekilde yapılmasına 

5,55 24,20 karar verilmiş olduğundan: 
1,00 1 - Müfl1ste alacağı olanların ve 

f0,50 istihkak iddiasında bulunanların a -
23 

Aksaray ....:... Ortaköy 
. 

6,35 21,35 

Beşiktaş - Fatih 6,30 20,40 
34 

Fatih - Beşikt.Rş 7,10 21,20 

1ST ANBUL ŞEBEKESi 
Aksaray - Topkapı 5,25 

32 Topkapı - Sirkeci 5,40 23,30 
Sirkeci - Topkapı 6,12 24,00 
'fopkapı - Aksaray 24,35 

Aksaray - Yedikule 5,30 

33 Yedikule - Sirkeci 5,45 23.35 
Sirkeci - Ycdlkule 6,17 24,05 
Yedikule - Aksaray 24,40 

Aksaray - Edimekapı 5,25 

37 Edirnekapı - Sirkeci 5,45 23,45 
Sirkeci - Edirnekapı 6,14 24,20 
Edirnekapı-Aksaray 24,45 

Çol11mo kudretimiz ozolıyorı 
elimizden hiçbır temiz İf ~ıkmıyor 'Ve 
herı•Y bızde holsızlık, oğrı doğuruyor, 

'ıte burada 

VALi DOL imdadımıza yetişir! 
Onu bir kere tecrübe ediniz. Kendinizde yeni 
bır çolıtmo zevkinın uyondı{lınt göretek•inız. 

·fAl.I DOL damla, ıob!et ve hop 
11olindı hır .eczanede bulunur. 

İstanbul birinci ticaret mahkeme

sinden: Türkiye Cümhuriyeti Ziraat 

Bankası Istanbul şubesi avukatı A
s1m Sorgonun Çakmakçılarda 72 nu
marada Alimzade Ziya ve Mahdum
ları Şirketi aleyhine 30-6-937 ta
rihinde kat olunan hesabı cariden 
bakiye 15324,60 liranın tahsili hak

kında açtığı 938/141 numaralı da -
vanm muhakemesi için müddea -
aleyh şirketin 15- 7-938 cuma gü
nü saat 14 de gelmesi lüzumunu mü 
beyyin davetiye mezkur şirketin şim 
diki yeri belli olmadığından mahke
me divanhanesine asılmıştır. Keyfi -
yet bu ilan ile tebliğ olunur. (8268) 

lacaklarını ve istihkaklarını ilandan 
bir ay içinde ikinci iflas dairesine 
gelerek kaydettirmeleri ve delilleri
ni (senet ve d~fter hulasaları ve sa
ire) asıl veya musaddak suretlerini 
tevdi eylemeleri. 
' 2 - Hilafına hareket cezai mesu
liyeti müstelzim olmak üzere müfl i
sin borçlarının ayni müddet içinde 
kendilerini ve borçlarını bildirmeleri 

3 - Müflisin mallannı her ne sı
fatla olursa olsun ellerinde bulundu 
ran1arın o mallar üzerindeki hakları 
mahfuz kalmak şartile bunları ayni 
müddet içinde daire emrine tevdi et 
meleri ve etmezlerse makbul maze
retleri bulunmadıkça cezai rnesuliye
te uğrayacakları ve ruçhan hakların 
dan mahrum kalacakları. 

4 - 14-6-938 tarihine müsadif 
salı günü saat 14 de alacaklıların ilk 
içtimaa gelmeleri ve müflis ile müş
terek borçlu olanlar ve kefillerinin 
ve borcunu tekeffül eden sair kimse- i 
lerin toplanmada bulunmağa hakla- ı 
n olduğu ilan olunur. (8273) 

1 
Istanbul asliye üçüncü hukuk mah 

kemesinden: Mehmet Fikri taraiın
d:ın, Galatada Alaca Mesçit Yaprak 
çıkmazında 2 No. lu hanede mukim 1 
Sultana aleyhine mahkemenin 937 / 
1116 No. lu dosyası ile ikame olunan 
tesçili talılk davasında: İkametgahı - : 
nın meçhuliyeti anlaşılan M. aleyhe 1 

arzuhal sureti ilanen tebliğ edildiği ' 
halde ve müddeti de geçtiği cihetle 
cevap vermediğinden tahkikat günü , 
7-7-938 perşembe günü saat 10 o- ı 

]arak tayin edildiğinden M. aleyh 1 

Sultananın mezkur gün ve saatte 
mahkemede hazır bulunması veya 
bir vekil göndermesi lüzumu ilan o- ı 
lunur. (8269) 

İstanbul ikinci iflas memurluğun -
dan: Müflis Antikacı ve halıcı S. Ha
yimin son işleri hakkında alacaklı -
lara malumat verilmek ve icap eden 
kararlar ittihaz edilmek üzere alacak 
lıların 13-6-938 pazartesi günü sa
at 11 de dairede hazır bulunmaları 
idare kararile ilan olunur. (8265) 

KAYIP: 933- 934 senesinde Bursa 

kız öğretmen okulundan 57 numara

lı aldığım diplomamı kaybettim. Ye
nisini alacağımdan eskisinin hükmü 

yoktur. Oğretmen Sabahat İsmail. 

., - .. 
Eski Osmanh imparatorluğunun 

Taksime Uğramış Düyunu Umumiye MecUsi 
Pariı, 3 Haziran 1938 

Osmanh Düyunu Umumiyesi 
Maverayı Erden Mümessil Senedatı 

29 Temmuz 1936 tarihinde Maverayi Erden HükUmeti ile akdedllmiş 
olan itilafname mucibince tediyesi meşrut mebaliğin beşinci yan yıllık 
taksitli, vade tarihi olan 31 Mayıs 1938 de muntazaman ödendiğini, Es .. 
ki Osmanlı imparatorluğunun taksime uğramış Düyunu Umumiye Mec. 
lisi alakadarlara ilan eder. r 

Binaenaleyh aşağıda gösterilen mebaliğ, 20 Haziran 1938 tarihinden 
itibaren Maverayi Erden mümessil senedatının 5 numaralı kuponuna 
mukabil tediye edilecektir. 

1 Isterling liralık sened için ~ O: 1: O 
2 1/ 2 

5 

,, 
.. ,, " " 

" 

~ O: 2: 6 

E. O: 5: O 

Işbu mebaliğ Türkiyede, senedin ibraz edildiği günün rayici üzerinden 
Türk lirası olarak ve iş'arı ahire değin aşağıdaki müesseseler tarafından 
tediye edilecektir. 

,.. 

Ankarada: Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası, Osmanlı Bankası 

Istanbulda: Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası, Osmanlı Bankası, 
Deutsche Bank. 

Türk Hava Kurumu 

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

Büyük ikramiye 45.000 Liradır. 
Bundan başka : 15.ooo, J 2.ooo, 1 o.ooo liralık 

ikramiyelerle 

adet mükafat 
( 1 o.ooo ve 20.000) l i ralık iki 
vardır ... 

Şimdiye kadar binlerce ki§İyi zengin eden bu 
piyangoya i§tirak etmek suretile siz de taliinizi 
deneyiniz. 

................................................. .-. 
Piyango Genel Direktörlüğünden : 
Direktörlüğümüz Muhasebe servisinde çalışmak üzere {Yüz) lira ücret-

le imtihanla iki memur alınacaktır 
BU MEMURLARIN: 
1 - Yültsek Ticaret mektebi mezunu olması, 
2 - Yaşlarının azami otuz beşi mütecaviz olmaması, 
3 - Hüsnühal sahibi olması, 

4 - Bir hastalıkla malul bulunmaması, 
5 - Askerliğini bitirmiş olması lazımdır. 

Yukarıda yazılı şeraite uygun old ~ları, şahadetname ve tasdikname
lerle tevsik edecek taliplerin 9 Haziran 936 günü akşamına kadar Is tan. 
bulda Bahçekapıda Piyango Genel direktörlüğü Muamelat servisine nıu· 
racaatta bulunmaları .. (3197) 
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90. D. ERECE ~ 1 M ON 
L 

Benzerine ~"vnıP.a n Clinya tarlllfnCle tesaCfüf edilemez. ltrlyatçllar onun llayranıClır. Losyon ve ıavantalan lialilkt çiçekler 

HASAN 
ESANSI.:ARI 

L'41e, Şlpr, Divinya, Nerkiı, Ylyolet. 
Mllflör, Leyl41l, Güller, Revdor, OrlCJan, 
Yasemin, Krep döıin, Neroli, Suar de 
Parls, Aıll CJecesl, Dağ çiçelderl, Zan• 
bali, Anber, Fulyalar, Gençlili, SenkFlör, 
Amorita, Kadın Ell, Nadya, Fuier, Şa
nal, MüCJe, Pioraml, Skandal, Flör Da. 
mur, Çiçek demeti, Limon çlçelderi, Po· 
pi, Cennet çlçeklerl, Kolonya, 

Meyva esansları: ıı.ı-. 'C\_ 

Limon, Portalial, ManClaRna, Çileli, 
~ğaç çlleğl, Mn. Şeftali, Armut, Ana· 
aas. .Frenk iilimii. SJaalko. .. 

Kuruı 

Perakende 
Esanslar 3 Gr. Şiıe 25 

,. 5 • • • t 50 
1
• 10 

• • t ' 75 
~ 15 Lüks K. 100 
~ 25 : : 1 200 
1 

50 · · 300 
·~ • • ' 1 Hasan Esanslan · 

9 cmıla açık 10 Kr. 

NESRiN Kolonya 
ve LOSYONLARI 

Nesrin liolonya ve losyonları 75 de· 
rece Limon çiçeği, Neroll, Çiçek deme• 
ti, Yasemin, Leylak, Divinya, Rev Dor, 
Şipr, Fuier, Ful, Menekıe, Suar dö Pa• 
riı, Origan, Krep dötin, Dağ çiçeği, 
Zanbak, Zünbül, 90 derece Lavand. 

Friksiyon çam. 
Perakende 

1124 Nesrin K. ve Losyonları 15 
1116 • ' • 25 
1/8 • • • 40 

. 1/4 , , karafa 60 
1 '4 , , ,fantazi 70 
1~ • ' 100 
112 • • • 125 
111 ' 1 250 
Litre ile açık , , . 200 
1 ı4 Nesrin Kolonya Lüks K. 100 
118 • ' • . 60 

Tıraı kolonyaları 
Nesrin tıraı K. 1116 Lit. 

114 

• 113 • 
1 

' 

12,5 
30 
60 

150 

Kremleri, briyantinleri, sürme, rui. allık, - cila pudra diş ve saç ve bütün 
STANBUL 

• • 
ıtrıyatı. 

DEPOSU i 

. AVCILARA MOJDE: 
BARUT FIATLARI UCUZLADI 

1 Rallran 1938 tarfhlnClen itibaren tatbili edilmeli üzere liara ve av ba· 
nh sattı flatlannda aıağıda yazdı tenzilat yapılmııhr. 

Kara av baruttan inhisarlar bayileri tarafından memlelietin tier tara· 
flnda aıağıdald fiatlarcla ıahlacaktır. 

Eski fiat Yeni fiat 
Birinci ne.i •• '6anıtu 500 gramldi ırutu içinCle 115 110 kurut .. • .. 250 n ,, 60 55 
ikinci 

.. ,. ,, 
• .. .. 500 ,, n " 

95 90 ,, 
• .. .. 250 50 45 " " 

,, ,, ,, 
100 ,, ,, 22.50 18 " 

OD 

ODEON • No. 5 ODEON • No. 1 ODEON • No. o 

YIROZA Kan çıbanları ve parmaklannm 
aruındaki katmblar için 

laldıldar, flegmonlar, yanıklar, 
Dolama, meme iltihabı ve çat- v . R o z A 
trq :raralan, erıı:enlikler,.., kol· 1 
tuk alb cıbanlan için 

En çabuk ve en emin bir .urette T EDA V 1 E D ER 

kullammz 

P A T 1 
kı 1H;ln1n11 

1~----· Her Akşam: TAKSIM ·---..... 

BELEDiYE BAHCESINDE 
McmlckcUmizin en yüksek sanatklrlanndan müteşekkil 

BiR SAZ HEYETi 
Müessesenin büyük fedakfırlıklarla ang:ıje ettiği Bağ

dat raks K raliçesi 

j Nazahatül BAGDADİ 
~ v;.J~;~:a BEDRiYE AHMED 

Bağdad revusu devam ediyor. 

------------•• Telefon: 43776 ·-------------

KADIN ŞAPKALARI 

Daktilo Aranıyor 
Türkçe Almanca iyi bilen t er
cümeye muktedir bir bayan a
ranıyor taliplerin Yeni Postane 
karşısında Mimar Vedat cadde-

si No. 26 Radyolin diş macunu 
fabrikasına müracaat. 

Köy Sandık Makbuzları 
İstanbul Viliyeti tarafından 

köy sandıklan için makbaz bu· 
tanlmıştır. Elli çift varaklı. tel 
dikişli bir cildi Z5 kuruştur. 
Ta~raya postaparası ile (30) Jra. 
ruştur. 

TAN Matbaa~ında ıahlmaktadır. 

ADEMi iKTiDAR 

ROMATiZMA LUMBAGO SiYATiK 

S 1 L K O 
ile teakin ve izale edilir. 

Her Eczanede Satılır - Her Evde Bulundurmalı 
....................................... ~ 

Erzak Mübayaası 
Darüşşafaka Direktörlüğünden: 

Muvakkat teminatı iha le saati 
Sebze 
Ekmek 
Et 

160 lira 9 
487 lira (Kapalı zarf) 10 
630 lira (Kapalı zarf) 11 

Y':':kanda ~ı erzakı bir sene müddetle Darüff&fakay.a vermek isti· 
yen muteahhitler şartnamelerini Nunıosmaniyede Türk Okutma Kurunııl 
na gidip görmeli ve 16 haziran perşembe sabahı gene orada bulunnı•' 
hdırlar. 

1 
Sahibi ve wnumJ neşnyab idare eden: Ahmet Emin y ALMAN 

Gaz.etecilik ve Neşriyat 'IUrk Umttet Şirketi. BastJdıiı yer TAN Matbas'I 


