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Umumi Af 
Caiz mi ? 

~hmet Emin YALMAN 

T ürkiyede 31,467 mahkUın 
ve mevkuf var. 1937 se

nesi sonlarına ait olan 10n hapi
ıane istatistiğimiz bunu gösteri-

yor. ' 
Bu mahkular ve mevkuflar, 

on betinci yıl münuebetile af is
tiyorlar. Bu makaatla mebuaları· 
nııza ayn ayn mektuplar yağ
dımııtlardır. Guetelere de bu 
yolda mektuplar gelmittir. 

Bir mahpusun hürriyete kavU§· 

mak iç.in her imkandan istifadeye 

salıpnası çok tabii bir arzudur. 

Fakat i~ ıuradadır: Onun tabii ar

zusu ile cemiyetin menfaati kar
ıılapyor mu? 

Rejimimiz ancak umumi men
faat temeli üzerine dayanır. Bu 

yolda bir mesele hakkında verece

iimlı her kararda umumi menfa

ate ait milsbet ölçülerden ba~ka 
ölçil tanıyamay:ı~. Körkörüne hisle 

hareket edemeyiz. 
Hislere dayanan bir af siyaseti, ce

ı.ıniyet içindeki nizamı ve otoriteyi 
y:ıkmağa, kanunlara saygı meylini 
gevıetmeğe sebep olabilir. Şunu da 
unutmıyalım ki bir takım suçlular, 
nıahkemelerimizin yavaş yürüyii§ü
nü göz önünde tutarak on beşinci yı
la ait af ümitlerini ipüdadan hesap
larına katmışlardır. 

\ 

Adliye mekanlzmuından 'Ye 

bunu tamamlıyan hapisane 
Bisteminden maksat, cemiyet iç!n e 

irl-1. ~ n~~.~~~l~~~~ 
bir takım adamlar var ki iradeleri
nin zayıf olduju ve frenlerinin iyi 
işlemediği fiilen imtihandan geçmi§. 
Ben ve sen farkını tanımak isteme
dikleri, me§l"U yollarda yürümeği 
2ahmetli bularak iğıi yollara kolay
ca saptıklan bir takım hareketlerile 
belli olmuş. Bu vuıflarda 31,000 .ki
şiyi serbestçe cemiyet içine saldır
Jnak; acaba malı, canı, namusu, u
muma ait diğer bak ve menfaatleri 
göz göre tehlikeye maruz bırakmak 
olmaz mı? 

Esaslı tedbirler alınmadan böyle 
bir yola gidilirse cemiyetin nizam
lanna saygı göstermedikleri veya 
tıösteremedikleri haklı imtihanlar
dan geçen, bazılan uzvi veya ruhi 
bakımdan Arızalı, bazılarının naınm 
frenleri gevşek binlerce içtimai düı
ınan, gözgöre serbest kalmı§, dün iş
ledilderi suçlan tekrarlamağa fırsat 
bulmuş olur. 

..1 

Fakat apğıdakf prtlar ve esas-
lara uygun bir tasfiye yapı

lacak olursa memleket hesabına ye
lli ufuklar açmağa, adalette rasyo
llel, çabuk, hedefe uygun bir yola 
titmeğe imkan hazırlanmıı olur: 

1 - Bir kısım kanunlarımız ihti
Yacımıza uymuyor. Hazır elbise gi
bi hariçten alınmıştır. Hapisane sis
temimiz, Iınralı tecrübesi ve işçi ça· 
lıştırmak teşebbüsleri bir tarafa bı
l'akılırsa içtimat hastalık istidadı 
gösteren bir vatandaşı ulah ve te
davi edecek yolda değildir. Aksine 
olarak hafif bir hasta, bu muhitler
de bulaşık fe,killerde içtimai hasta
lıklara ujrayabilir. Sonra memle
k~t~e içtimat yardım teşkilatı yok 
gtbıdir. lş tava.uut teşkilatı yoktur. 
Zaruret haline düşen bir vatanda§ 
için tutunacak yer, sarılacak el yok
tur. 

İşte bütün bunlar göz önünde tu
tularak maziyi tamamile silmek ve 
~eni bir çığır açmak yoluna gitmek 
ihtiyacının duyulması, normal sayı
labilir. 

1 
2 - Cemiyet fçine salıverilecek 

\>llsanıar için bütün memleket, du-

Binbaşı Kole'nin Hatayda ilk Emri - \ 

Gazeteler HiikUmeti 
Tenkid Edemeyecek 
Aksine Hareket Edenler Derhal 

Divanıharbe Verilecekler 
Fransızca, Tan Gazetesinin Nikbin Basmakalesi 

Antakya, (Hususi) - Hatayda mül 
ki ve askeri idareyi eline almış olan 
binbaşı Kole, gazetecileri davet ede 
rek şu beyanatta bulunmuştur: 

... _ Halkın kemali sükunla işJer!
ne devam edip biribirine karşı hı:ls· 
mane vaziyetten katiyen içtinap et
mesini tavsiye derim. Memleket asa 
yişini karıştıranlara hangi cemaate 
mensup olursa olsun katiyen müsa
maha. etmiyeceğim, bunları şiddetle 
takip ve tecziye edeceğim. Matbua
tın vazifesi efkarı umumiyeyi tehyiç 
edecek mahiyette neşriyatta bulun
mamak, bilakis halkı biribirine yak
laştırıcı ve banştırıcı bir yol tut
maktır. 

Matb"uatı, unsurlar arasında kin 
ve husumeti körüklemekten, manda 
ter ve mahalli hükumet makamatını 
tenkitten sizi menediyorum. Ve yine 
Cemiyeti Akvam komisyonu azalan 
hakkında ~lr JlAsrJ~At >rAıırnaktan 
kati~ içtinap ediniz. Matbuatın 

a ika deceği cürümlerin muhakeme 
si harp divanında görülecektir. 

H••k-•n l!erbestçe re inLltullan-
Antakya ıolcalc:larında Fran ıı 

ıt"1rer~.r:i 

Adli Evrakın Posta 
ile Gönderilmesi 
Lô.gihası Mecliste 

masını temin edeceğim. Bunu bütün 
hatk bilm~lidir. 

Şimdiy~ kadar vaki olan hadisele
ri teessüfle kaydeder ve bunların te
kerrürüne mahal verilmmesini dile
rim. Gece ve gündüz asayişi bozan
ları tekrar ediyorum şiddetle teczi
ye edeceğim. Hulasa halkın rey sela 
metini huzur ve sükununu ve rahat 
rahat bu memlekette yaşamasını te
mine azmettim.,, 

l ö Tan'ın ba~makaleai 
Hatay hakkında bir başmakale ya

zan Pariste çıkan Lö Tan gazetesi 
ezcümle şöyle demektedir: 
Hatayın muhtelif yerlerinde çı

kan iğtişaşlar dolayısiyle Suriye fev 
kalade komiseri Kont Martel, bura
da idarei örfiye ilanına mecbur kal
mıştır. $imdi beynelmilel bir heyet, 
geçen sene Cenevrede yapılan anlaş
ma mucibince intihabatla meşgul bu 
lunmaktadır. Bu yüzden burada ken 

.. tlini hissettiren karışıklıklar, Türk 
'matbuatı için Hatay rejimini, Fran-
sız nüfuzunu ve hatta mandaterliği 

~Arlt fi} Utun 8 de] 

ismet lnönünün 
Hastalığı 

Malatya Mebusu ve eski Başvekil 
ismet İnörıünün bir miiddettenberi 
rahatsız bulunduğunu derin bir te
essürle haber aldık. Hastalık o;afra 
kesesindeki kolesispit denilen bir il-

" tihaptır. Tedavide hem dahitiveci-
IU Layihaya Göre Miibaıirler y asıtasile nin, hem de operatörün rolü olduğu 

için doktor Tevfik Salim ve doktor 
Yapllan Tebligat Posta ile icra E•ecek M. Kemaı Pazartesi günündenheri 

Ankarada bulunmaktadırlar. Avrıca 

~nkara, 8 <TAN Muhabirinde•> - Adlt evrakın doktor Fizenje konsultasyon içi~ Pa-
P. T. T. idaresi vasıtasile tebliği hakkında Adllye Ye- riıten çal'ı'ılmıştır. 
kaleti tarafından hazırlanan lt1ylha Meclise verllmiıtl i smet tnöniiniin hastalığı normal 

. . _ . r. seyrini takip etmektedir . Ateş düş-
Bu :ayihaya gore: Arzuhal, liyıha, 1086 sayılı hukuk usulü muhake- miye başlamıştır. Cerrahi bir ameli-

davetıye, celpname, karar ve ilamlar meleri kanununda, tebliğ işlPrinden yeye ilttiyaç olup olmadığını hasta
la icra ve ödeme emirleri ile, mahke- dolayı mübaşir tarafından yapılacağı lığin klinilı. seyri göstererektir. Da
meler, sorgu hikimlikleri, müddeiu- yazılı olan hususlar, P. T. T. idarele- hiH tedavi ile iltihabın datılması ih· 
mum.ilikler ve icra dairelerine ait di- ri memurlan tarafından bu hususta- timali de pek ili vardır. 
ğer evrak P . T. T. idareleri vasıtasile ki nizamname hükümleri dahilinde Çok savın ve kıymetli i smet lnö-
tebliğ olunur. yapılır. [Arkası: Sa_.a 10, ailtun ... de] ü b k f" 

~· .. n ne tam ve ça u a ayet dileriz. 

' Katil Mehmut 
Çırağan Sarayında Dün Alemdağı 

28 . Sen~ Yolunda tutuldu 

ille telrllcasından iti
baren biyilc •ır merale 

ve alalca ile faldp ede-

ceğiniz •• ... rde, yakı• 

far1•1• •• ••fereıa• •ır 
ıaflta11 ola• 

Beıincl Muraclat 
O devria c:a nden Ziya Paşa Hayah 
1 lt•lacakıınıL Ye ılmdlye liadar itti d•rec• , ... 

ijtr _,. okumadığı•ım taıdlk eclec.UI• 

Çocuk Ansiklopedisi 
Bu iki büyük ciltlik eser her e•de bulunması la

zım bir kütüphanedir. ÇocufUıiuzu bundan mah· 
rum bırakmayınız. Tam eserin fiy.,b 7 liradD". 

TAN Matbaası 

Süvarilerimiz 
Bugün .Oğleden 

Sonra Geliyorlar 
Vapur Saat Tam 14 de Galat 
Rıhtımına Yanaımıı Bulunacak 

Ilinicilcrimizin geçen seneki kar§llanma)anndan bir inhba .• 

Avrupanın muhtelif şehirlerinde 

yapılan konkur ıpiklerde daima iyi 
dereceler almak suretiyle parlak bir 
muvaffakıyet kazanmış olan kıymet 
li binicilerimiz bugün öğleden sonra 
saat ikide Polonya vapuru ile şehri
mize varmış olacaklardır. 

Süvari subaylarımıza bilhassa 
vari okulunda bulunan arkadaşı 
parlak bır istikbal resmi yapacaklı 
dır. Okµl kumandanlığı, talebe 
baylar da dahil1 bütün okul suba~ 
nnın karşılama ' merasiminde ha 

[ArKası: Sayfa ıo, s ütun s d• 

Frankocular ispanya 
Hukfimetine Yardımı 
Korsanlık Sayıyorlar 
Londra, 8 (H ususi) - Son on gün zarfında l apanyadalri F 

kistler tarafından batırılan ln1riJiz gemilerinin aayııı (8) e va 
mıttır. Bu hadiseler lngilterede çok fena teıir yapmı9, lngilt 
re hariciye nazın Lord Halif aks, meseleyi mütehauıalarla gö .. 
meğe batlamıttır. 

Bir rivayete göre İngiltere hü'ktı
meti, batırılan her gemisi mukabilin 
de Franki~tlerin bir gemisini yaka
lıyacak ve İngiliz limanlarında tev
kif edecektir. 

Frankistlerin İngiliz gemilerine 
karşı takip ettikleri hattı hareketin, 
Cümhuriyetçi İspanyaya vuku bula 
cak her y&rdıma mani olmak için ol 
duğu anlaşılıyor. 

Barsehnadan haber verildiğine 

göre dünkü hava hücumu sırasında 
bir Holanda kömür gemisi ciddi ha-
sara tığramış Holandalı bir zabit a
ğır surette yaralanmıştır. Ademi mü 
dahaleye mensup bir İngiliz memu
ru da gözünden hafifçe yarıılanmış
tır. 

Barselona, Valansiya, Alikanti yeni 
den bombardımar. edilmiştir. Alikan 
tide 72 kişinin maktul düştüğü bildi
riliyor. 

....... ~ .... 

Salamarıka radyosunun bir tebliği 'Miıiiiıiııiİıllİililiiil•-· 
[Arkası : Say!a 10, sütun 5 de] 

Cenevre Afyon 
Kongresi Bitti 

Murahlta11mız, Baılra Yerlerde Zerlyat Yapılmamas 
Ye MulraYeleye Glrmlyen DeYleflerden Afyon Safı 

Alınmaması Prenılplerlnl Kongreye Kabul EHlrdi 
Cenevre, 8 (A.A.) - Anadolu ajammın huausi muhabiri bil 

diriyor : 
Beynelmilel af yon tahdidi kon f eranaı ihzari komitesi müzake 

relerini bitirmİftir. 
Müstakbel konferanata yapılacak beynelmilel mukaveleye t 

mel tefkil edebilecek muhtelif etaalUJ ....htevi olarak hazırla· 
nan rapor bu hafta Milletler Cemiyeti ~tul komiteaind 
müzakare olunacaktır. 
Bu müzakereye en büyük afyon ab 

cısı olan Amerikanın da iştiraki e -

lltsız bir hapfsane •yılmalı, suçla
~rıa göre muayyen bir mıüdd~ içi.Q 
\> elll polisin, hem de içtiı@t. imtlh.81' 
e Yardım teşekküllerinin ~ezQeıti 

'1tınc1a kalmalıdıı'lar. 
aı~ iki Güne Kadar Baıhyora ..._tll kJ _._LıL..._ k hemmiyetini artırmaktadır. 

- 1• • U'IUllum sonra mer eze So . 
&atlrtlltlrk n celsede delegemız B. Necmet-

muahedede tesbit edilecek bir tarih 
ten sonra afyon ziraatine başlama -
lannın ~ edilmesi esasının ka
bulünde ısrar etmit ve bu mesel 
etrafında kuvvetli mılnakaşalar ol • -· [Arkut: Sa:rta ltt, ~~Me] • 

\ . 
en.. tin Sadak şimdiye kadar afyon zi -

[Yuraı 10 unca aa)'famacla] raati yapmamı§ olan memleketlerin 
(Ark•: Sa7fa 10, autun 8 da) 
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Kazancı Dağlarındaki 
Toplara Ait Esrar 

DENiZ ve LiMAN : 

Denizbank 125 
Milyon} k Hisse 
Senedi Çıkaracak 

Müdürlüğünün 

Yerinde Bir Kararı 
Birtakım kimselerin Miit<'kn

idini askeriye vesair cemiyetle
re mensup olduklarını ileri sil
rerek bazı ticarethanelere ınu
sallat oldukları ve zorla yındnı 
istedikleri ötcdenheri rastlanan 
hadiseler meyanındadır. ı;nmi.

yet Müdürliiğii vaki olan şika
yetleri naz.arı itiba!Jl alarak bu 
gibi izaçlara meydan vermeme
yi kararlaşhrnu~hr. Emniyet 

Müdiirliiğü bu ~ibi hayır cemi
yetlerinin salahiyettar münıe!'l
sillcrine birer hfü·iret varaka-;ı 
verecektir. Ellerinde böyle h\r 
vesika bulunmadığı halde her· 
hangi bir cemiyet nftmtna hare
ket ettiğini ileri sürerek miha
caatlarda bulunacaklar şiddetle 
tak ip olunacaklardır. 

BELEDJYEDE : 

' Evkaf, Belediye 
Aras·nda 
ihtilaflar 

Yeniden Üç Tane Şeker 
Fabrikası Kuruluyor 
Ankara, 8 (TAN mtihabirinden) -

Şekerden alınmakta olan verginin in· 
dirilmesi ile şekerin bir mikdar ucuz 
laması üzerine memleket içinde şeker 
istihlaki çok artmış ve mevcut fabri
kalarımız dahili istihlaki karşılnyamı 
yacak hale gelmişlerdir. Bu yiizden 
hariçten şeker ithaline mecbur ka· 
lınmıştır. Bunu ~özönündc tutan dev
let, yeniden biri Şarkta, biri Orta A· 
nadoluda ve biri Garptc olmak iizere 
üç şeker fabrikası daha kurmaya ka
rar vermiş ve bu hususta tetkiklere 
başlamıştır. Bu arada pancar ziraati
nln liyikıyle inkişafını temin için de 
tedbirler alınacaktır. 

ı tilafçılann Yunan ordusuna 
gizlice on iki adet ağır top i

le birçok cephane verdiklerini bir 
hafta evvel gizli adamımız (V) ha
ber vermişti. Ve bunun pek gizli 
tutulduğunu da ilave etmişti. Ma -
lıimatına müracaat ettiğim (M. A.) 
da şöyle demişti. 

- Bu haber doğrudur. Mudanya 
da teslim aldıkları bu toplan Yu
nanlılar Bursaya götürmiişlerdir. 
Bunların Kazancı dağlarındaki mü 

lafaa hatlanna yerleştirildiği hakkın 
da İngiliz zabitleri arasında bir ri 
vayet dolaşmaktadır. Buna dair 
şimdilik resmi bir malumat yoli -
tur. 
Aldığım bu ehemmiyetli haberi 

derhal Esat Beye bildirdim. Fa • 
kat bu topların Kazancı cephesine 
mi, yoksa diğer bir cepheye mi 
gönderildiği şüpheli kalmıştı. A • 
damlanmdan gelecek yeni haber • 
leri bekliyorduk. O günlerde Esat 
Bey acele beni çağırttı: 

- Elmasım, dedi. Mahut toplar 
hakkında başka bir malumat ala
madın mı? 

- Hayır efendim. 
- Gecikiyoruz. Evvelce verdiği 

miz haber kafi değildir. Bunların 
hangi cephede ve nerelere konul
duğunu bildiremez isek verilen ma 
lumatın bir kıymeti kalmaz, değil 
mi? 

ton tarafından imza edildiğini bili 
yorum. Böyle bir vesikanın bizim 
gruptan verildiğini hiç hatırlamı
yorum. Haydi bir şey yapalım, di
yelim. Fakat senin elinde gören 
Yunanlılar ya tereddüt ve şüphe 
ederler de buradan sonıverirlersa 
hem sana ve hem bana hapı yuttu· 
rurlar o zaman ... Bu da olmaz. 

- O olmaz, bu olmaz ... Dernek 
sence bu işe çare yok. Ben ise he -
men Bursaya gitmek için kati e
m'\r aldım. Bana bu işte hiçbir ko· 
lıı.ylık gösteremiyecek misin? 

- Yalnız bir şey yapabilirim. "İ
yi tanıdığım ve her halini bildi -
ğim bir arkadaşımdır,, diyerek se
nin için bizimkilerden buradaki Yu 
nan Kumandanlığına bir tavsiye 
mektubu alırım. 

- Bu tavsiyeyi Bursadnki Yu
nan kumandanına alsan olmaz mı?. 

- Bir defa kumandana müraca· 
at edeyim. Neticeyi akşam daire -
den çıktıktan sonra sana haber ve-
ririm. 

(Devamı var) 

rDiinkü teCrikamızda bir yanlı~· 
lık yapılmış ve gazeteye diin gir
mesi lunmgelen parc:a atlanarı'k 

yerine bunu takip eden kısım kon
muştur. Bugiin atlanan parc:ayı ko
yuyoruz. Ru hatadan dolayı okuyu-
cularımızdan öziir dileri7;.] 

Denizb:ııık kanununda, bankaya, 
denizcilik işleri üzerinde kredi aç
mak. her türlü bankacılık muamele
leri yapmak vazifeleri de verilmiş
tir. 

Denizba_nk bu işler için de hazır
lıklara başlamıştır. Denizbankın iti
bari sermayesi 50 milyon )ira oldu
ğuna göre banko ilk olarak 125 mil
yon liralık hisse senedi çıkaracaktır. 

Kaçak Yolcu TaııyorlarmıJ 
fstanbulla Bartın arasında yük taşı 

yan bazı motörlerin arasıra yolcu da 
götürüp getirdikleri ve Haydarpaşa 
ile İstanhul arasında tenezzüh mo
törlerinin kaçak yolcu taşıdıkları an 
laşılmıştır. Liman reisliği, sıkı kon
troller ynparak bu şekilde hareket 
eden motör sahiplerini ve kaptanla
rını cezalandıracaktır. 

Dumana Mani Olan 
Cihaz Bozulmuş 

Şirketi Hayriye 68 numaralı vapu-

runa duman çıkarmıya mani olan ci

hazdan koymuştu. Cihazın ilk tecrü-
heleri iyi netice vermesine rağmen, 

dün vapur, bol bol duman çıkarrnıya 

POLiSTE: 

ihtiyar Bir 
Kadın Alevler 
içinde Yandı 
Kadıköyünde çok feci bir yanma 

hadisesi olmuştur : 

Yeldeğirmeninde Eminbey çıkma

Vakıflar umum müdürlüğü, bele
diye ile kendi arasındaki pürüzlü 
meselelerin hakem heyeti taralından 
halledilmesinden ve bu tahkimname 
icaplarına göre harekete başlanma
sından sonra belediye aleyhine yeni 
hareketlere geçmiştir. 

Bu arada Sürpagop mezarlığı yeni 
ve mühim ihtilaflara yol açacak bir 
mesele hn1lni almış ve nihayet ihti
lcif İkinci Huku!< Mahkemesine inti
kal eylemiştir. 

Bu davaya göre Vakıflar İdaresi 
vaktiyle Ermenilerin hiç bir izine ve 
ruhsatiyeye tabi olmadan ve zama
nın sultanının da muvafakati alın

madan mezarlık yapıldığını, bu iti
barla füzuJen işgal edilmiş olduğunu 
iddia etmekte ve füzuli şagilin mu
hatap olarak kabul edilerek mezarlı 
ğın belediyeye verilmemesi lazım 
gelece~ini ileri sürmektedir. 

Belediye vakıf ve mülklerde mü
ruru zamanın 36 yıl olduğunu, bina
enaleyh bu müddet geçtikten sonra 
hiçbir hak ve talepte bulunulamıya
cağını iddia ederek bu noktadan da
vanın esasına itiraz eylemiştirf 

Mahkeme yakında bir karar vere
cektir. zında 6 numaralı evde oturan 80 yaş 

devam etmiştir. Hatta bu yüzden, larında Ayşe ısmlnde bir kadın evvel-
dün sabah kavaklardan 7,5 postasını ki gece sabaha karşı odasında bfr Asfalta Çevrilecek Yollar 
yaparken yolcular fazla kurum yağ- mum yakarak tnhtakurulannı temiz- Şehrimizde asfalt olarak yapılacak 
dığından vapurun arka tarafında o- lemeye başlamıştır. Bu sırada ınumun yolların toptan inşası yarın bir mü-

8. M. Meclisine Gelen 
Kanun Layiha ları 

Ankara, 8 (TAN muhabirinden) -
Kahve, gazino ve emsali mahallerde
ki bilardo ve diğer oyun aletlerinden 
devlet tarafından alınmakta olan ver
ginin Belediyelere bırakılması hak
kındaki kanun layihasının encümen
lerdeki müzakeresi bitirilmiş ve Mec 
lise verilmiştir. 

Yeni kanuna göre, Belediyeler ken 
di hudutlan içindeki klüp, kahvehane 
gazinolarla, umuma mahsus kır bahçe 
lerinde ve panayır yerlerinde bulu
nan her bir bilArdodan yılda beş ve 
tavla, dama. şatranç tahtalarile, do
mino ve tombala takımlarının her bi
rinden yıld 3 lira vergi alınır. * Mühendislik ve mimarlık hak
kında hazırlanan kanun layihası en· 
cümenlerden geçerek Meclis ruzna-. 
mesine alınmıştır. 

- Evet efendim. 
- Mümkün olduğu kadar çabuk 

ve fakat çok doğru olmak şartile 
nasıl oğrenebileceğiz bunları? 

1 ÜNİVERSİTEDE: 
turamamışlardır. alevi saçını tutuşturmuş, söndütmek teahhide ihale edilecektir. * Geçen hafta Ankaraya giden imkanını bulamadığı için zavallı ka- Mütehassıs Prost kati istikamet 
deniz ticaret müdürü Müfit Deniz dın feryatlar içinde can vermiştir. harit;ıları yapılmadan ve buna ~öre 

istimlak muamelesi tamıımlanmadan 
vol yapılml\!ltnl ao{tru bulmamıştı. 

Fakal şehir planının tatbik.ine ko.rlar 
esasen bu yollar bozulmuş olacalıın 
dan belediye o zaman tamirat esna
sında istimlfık ışini tamamlamayı 

Bir Jandarmamızı Şehit 
Eden Katil Yakalandı 

- İşgal kumandanlığı harp ha
reketleri şubesinde bulunan bir ha 
rlta üzerinde bunların ayrı ayrı işa 
ret edilmiş olduğunu (Nomikos dün 
söylüyordu. Bir çaresl bulunup ya 
bu daireye girilir ve bu haritanın 
fotoğrafı alınır, yahut ta cepheye 
gidilir, öğrenilir. 

- Bunlann hangisini daha ko
lay ve çabuk yapabiliriz? 

- sgylediğim haritanın fotoğra
fını almak bugün için imkansız ~ 
bi bir şey .. Olsa da uzun zaman bek 
!emek, fırsat gözlemek, çare ara
ma= v; çok tehlikeli bir işi göze al 
ma lnzım. Bence Yunan müdafaa 
hattı gerilerinde çalışmak ötekin _ 
den daha az tehlikelidir. 
- .Bu işe kimi göndereceğiz? 
Ferıdun Bey ihtiyat zabltidi d _ 
ğ.1 ., r, e 

ı mı. 

- Evet, fakat o muhitin yabancı 
sıdır. Muvaffak olabileceğini ümit 
etmem. 

- O halde kim gidecek? Geriye 
ya Yusuf Bey kalıyor, ya siz .•• 

- Hangimizi emrederseniz .• 

- Sizin gitmenizi muvafık bu-
luyorum ve mümkün olduğu kadar 
da çabuk. 

- Emredersiniz, efendim. Der
hal hazırlığımı yapar ve yola çıka
rım. 

- Yanınıza kimleri alacaksınız? 
- Bir arkadaş kafi .. İsmini sonra 

bildiririm, efendim. 

E sat Beyin yanından ayrıl -
dım. O akşam (M. A.) Bey i

le buluştum. Görüştüm. O da; ka
rargahtaki harita fotoğrafının alın 
masını imktınsız ve ~ok tehlikeli 
buldu. 

- Olmaz bu iş, azizim, dedi. Al
lah korusun, orada bir Türkün tu
tulması; İstanbul halkı için felüket 
ve biiyük bir müslbet doğurur. Öy 
le sanırım ki, böyle bir vaka, işgal 
kuvvetlerinin teşkllatındakl blitün 
yabancılann ve hele Tül'.klerin der 
hal işlerinden atılma~ı ile neticele
nir. Sonra elsiz ve ayaksız kalınz. 
Tehlikeli bir iş!!... 

- Peki, Bursaya gidecek bir ar
kadaşın, mesela benim Yunan mü 
daiaa' hattı gerilerinde serbestçe 
g~zmesi için şöyle el altından ve si 
zın gruptan sahte vesika gibi bir 
§ey beceremezmiyiz sanki? 

- O da olmaz. Çiinkü şimdiye? 
kadar gizli bir vazife ile gönderi-
len adamlar ·ı . 

w a verı en vcsıkalann 
dogrudan doğruya General Harlng 

Yeni lnıaat için 
Proieler Hazırlanıyor 

oradan Zonguldağa geçmiş ve liman Karga Avında Yaralandı 
işleri üzerinde tetkiklerde bulun- Halil isminde biri, vuracağı kar.Ga 
muştur. Müfit Necdet, bugün döne- lar mukabilinde Belediyeden p:mı al 
cektir. mak için, evvelki gün karga avına çık 

Üniversitede yapılacak yeni inşaa- --<>-- mıştır. Elinpe tabanca ile dolaşırken 
tın projeleri hazırlanmaktadır. Bu MOTEF,E.RRIK : kazaen yere düşmüş ve tabanca ateş 
projelere göre, Üniversite merkez bi- atııııyı.u. çı~ıuı 11.urşun nacagına rast-

nası esaslı bir tadilatla tamir göre- iskan leleri Müdürü Iıyarak yaralanmasına sebep. olmuş-
cek ve Süleymaniye cephesindeki ka :s tur. 
pısının önüne 3000 kişi alabilecek bü Ş h • • G ld• Deniz Ortasında Kavga 
yük konferans salonu yaptırılacaktır. e rımıze e 1 Hasköy iskelesinde sandalcı Halil 

Bu salon anfiteatr şeklinde olacak ve İskan işleri umumi müdürü Cev- ile Fener iskelesinde sandalcı Rizeli 
merkez binasından salona kapalı bir det ve Phrti Meclis Grupu Reisi Ha: Hakkı Haliçte deniz üerinde kavgaya 
antre ile geçilecektir. Talim taburu- tutuşmuşlar ve küreklerle biribirleri 

san Saka, dün sabah şehrimize gel- . na tahsis edilmiş bulunan bina yıkı- nı yaralamışlardır. Bu sırada denize 
larak yerine büyük bir Fizik ve Kim- mişlerdir. yuvar}andıkları için etraftan yetişi-
ya Enstitüsü kurulacaktır. Yükı:ek Burada iskan i~leri ve yeniden ge- lerek kurtarılmışlardır. 
Muallim Mektebinin bulunduğu bin:ı tirilecek göçmenler üzerinde tetkik- Tramvay • Kamyon 
nın da yıkılması ve burada güzel bir lerde bulunacaklardır. Çarpışması 

park kurulması düşiinülmektedir. lstanbul Elektrik Şirketi Şoför Mehmedin idaresindeki kam 
Üniversitenin dış kapısı yanında v. onla vatman Şükrünün kullandığı 

Mu'"du·· rıu·· nu·· , bir lokanta ve lokal binası inşa e:ii- -:ı 38 numaralı tramvay arabası, dün ö{: 
lecektir. Üniversitenin en mühim ek Nafıa Vekaleti, İstanbul elektrik le üzeri Sirkecide çarpışmışlardır. 
sikleri bu inşaatla tamamlanmış ola· müdürlüğiine telefon müdürü Emini Tramvay yoldan çıkmış, 15 dakika 
caktır. tayin etmiştir. Emin, devir ve teslim uğraşıldıktan sonra tekrar raya alı-

Yeni Gelecek Ecnebi işi ile uğraşan heyetle beraber çalı- nabilmiştir. 
Profeso .. rler * Emniyet İkinci Şube memurla. şacak ve bir Tmmuzdan itibaren va-

t e rd h ct ııti"il-ir . Du cur le ~enır o.ı 

delerinden bir kısmı acele olarak iyi 
bir şekle sokulmuş olacaktır. 

Mozayik Parke Döıenecek 
Giimüş;;uyundnn Dolmabahçcye 

inen yolun beton olarak inşası bitmiş 
tir. Bu yolun üzerine mozayik parke 
döşenmesi 22500 liraya bir müteah
hide ihale edilmiştir. Mozayik kaldı 
rımın yapılmasına bu ayın 15 inde 
başlanacaktır. 

* Gürültüye nihayet vermek için 

belediye çöp arabalarına çelik ma

kas koymıya başlamıştır. * Binaların numara tabelaları 

için belediye her birine 12,5 kuruş 

fiyat koymuştur. Düşmüş, kopmuş 
numara plakaları ile yeni yapılacak 
binalara bu fiyat üzerinden birer 
plaka verilecktir. 

Yeni ders yılı başından itibar"en Ü- rı, Mülkiye mektebi levazım müdi.irii 
niversitemizde vazife almalan için b:ı zifeye başlıyacaktır. Salihin Pendikteki evinden 1000 lira- mobil Arapcamiinde Aron isminde 
Z D kt P.. · S hh·yem"z ı ık ı h 1 k bı'r çocuğa çarpmış, sol ayağını kır-ı ecnebi profesörlerle açılan müza- O or urgaz, 1 ı 1 ı eşya ça an ırsız an ya alamış-
kereler neticelenmek üzeredir. Had- Hizmetine Girdi lar ve eşyaları sahibine iade etmiş- mıştır. 
yoloji kürsüs'· t • ·1 k 1 • !erdir. * Langada oturan Manok, ken·li-
f .. une ge ırı ece 0 an pro- Dünyanın tnnınmıs dahiliye mütc- · ı M 
esor Skalitzer'den başka meşhur bir . s .. * Çağlıyan isminde kiiçiik bir ço . sinden yüz çeviren nışan ısı nrik~-
i~tı.~atçı olan Gratz Üniversitesi rek- hassısları.ndan Vı~an~lı. Dr. ~to P~r- cuk, Langada bir otomobilin arkası- yı jiletle sol yanağından yaralamıştır. 
toru de Üniversite İktısat Fakültesin .şaz Sıhhıye Vekaletmın hızmetnıc na asılmış , miivazenesini kaybettiği * Kemal isminde birinin idaresin
de ders vermeyi kabul etmiştir. Bu girmeyi kabul etmiştir. Ankara Nü- için yere yuvarlanarak ağır surette ya deki motosiklet, Ortaköyde Mehmet 
profesör evvelki sene Üniversftaden mune hastahanesinde vazife görecek ralanmıştır. t isminde bir çöpçüye çarparak sol aya 
aynlan R'· k op enin yerine geçecektir tir. * Şoför Salihin idaresindeki oto- ğını kırmıştır. 
Beynelmilel şöhreti ha"ız b A · 

nzı vus-
turynlı profesörlere de ·n . • • 

unıversıtemız 

de ders vermeleri için tekliflerde bu
lunulmuştur. 

Yeni yılbaşında Üniversiteye Do
çenJ te alınacaktır. Çünkü, birçok kür 
süler, henüz doçentsizdir. 

Rektör Ankaraya Gitti 
Üniversite Rektörü Cemil Bilsel Ve 

kaletle temas etmek üzere Ankar:ıya 
gitmiştir. Rektör Ankarada, bu \'ıl 

Üniversitede yapılacak inşaat işl~ri, 
yeni gelecek profesörler ve alınacak 
doçentler üzerinde görüşmeler yapa· 
caktır. 

ZILEDE: 

Belediye Reisi Beraet 
Kararı Aldı 

Zile, (TAN) - Muvakkaten işten 
elçektirilmiş olan belediye reisimiz 
Z. Aksoyun muhakemesi bitmiştir. 
Z. Aksoy beraet etmiş ve vazifesine 

başlamıştır. 

Ankarada inıası kararıa,an 
GenÇlik parkına bu aene bqla
nacaktır. Parkın proje ve ptln. 
lan hanrlanmıı, kati teklini al
mıştır. Yukarıdaki resimlerde, 
parkın inşa edildikten sonra •· 
lacağı ,ekli ve planını görüyorm 

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

• 

Ankarada Yeni 
Gençlik Parkı 

Adapazarı, 8 (A.A.) - Bir sene ev
vel Adapazarı hapishanesinden ka!:ıP 
geçen hafta takip esnasında, Merkez: 
Karakolu Başçavuşu İdrisi hainane 
bir şekilde sehit eden idam mahkft· 

n .. " ,., ... ı.-
ll\ll o nmP. Hşsan, Jandarma :\.u .... 
_;ıSI akkının ıdare euıı,;ı lııu1ı:~zcnın 

takibinden kurtulamıyarak diip G~t 
venin Kızılkaya köyünde sıkı bir çcın• 
her altına alınmıc; ve çemberden kur· 
tulma imkanı olmadığını anlayan ca· 
ni, silahile miifreze komutanlığına 

teslim olarak şehre getirilmiştir. Ka· 
til, kendisiyle beraber hapishaneden 
kaçan Musanın bir müddet ev\·el 
memleketine gitmek üzere kendisin· 
den ayrıldığını ifade etmekte ise de 
Musanm da bu ~erir tarafından katle 
dtldiğine dair deliller bulunmuştur. 

(Diğer Ankara haberleri 
4 üncü sayfamızdadır.) 

1 BiRKAÇ SATIRLA] 

l 
icaret odası umumi meclisi ekseriyet 

olmadığından toplanamamıştır. Me<: 

lis, haftaya çar&amba günü toplanacakW'• 

• 
E vkat basınildürlüğ(lnde diln bir mil· 

ezı.lnllk imtihanı yapılmıştır. Ka .. 

zannnlar müezzinliklere t.ııyin edileceklet"" 

dir. 

~ 

Maarif VekAleti Orta Tedrisat Uınurd 
müdürü Avni, bugünlerde &ehrı.ını

ze gelecektir. 

1 TAKViM ve HAVA J 
PERŞEMBE 
9 Haziran 1938 

6 ıncı ay 

Arabt: 1357 
Rebiillfıhır: 9 

Giln: 30 

Güneş: 4,28 - Öğle: 

İkinci: 16, 13 - Akşam: 

Yatsı: 21,39 - 1mstık: 

Hızır: 35 

Rumt t3:'i4 

Mayı5: 27 

12.13 

19,39 

21.10 -
YURTTA HAVA V AZ1YETI 
Yeşilköy Meteoroloji istasyonundan ah' 

nan malumata gôre, hava, Yurdun Doğu A

nadolu, Karadeniz kıyıları ve Trakya t>ö'
gelerinde bulutlu, diğer bölgelerinde ncılC 
geçmiş. rüzgAr Karadeniz kıyıları ve Trll!( 

yada Garbi diğer yerlerde şimali lstlkıınıct 
ten or ta kuvvette esmiştir. Diln. İstanbul• 
da hava açık gecmlş, rllzgfır şimali ş:ırıd
den saniyede 5 ile 7 metre hızlıı csmfstlr· 
Saat 14 te barometre 761 mlllmctrc idi ttıı 

1 
rııret en çok 25,5 ve en az 14,1 snntıgr t 

olarak knydedllmişUr. 
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ispanyaya 

Gönderilecek 

Heyetler 

'f azan: Omer Rıza DOCRU L 

. iııpanynda dövüşen iki taraf nez
dıııe yabancı gönüllüleri sayacak a
~acak, yurtlarına gönderecek birer 
eyet gönderilmesi kararlaştırılmış-

~: Çok geçmeden İspanyaya ikinci 
ır heyetin de gönderilmesine lüzum 

görüldü. Bu ikinci heyetin vazifesi 
ta.. ' 

.ı'Yare tarafından bombardıman e-
dilen yerleri tetkik ederek bunların 
llskeri hedef mahiyetinde olup olma 
dıkiannı tesbit etmektir. Bu heyet 
bitaraf mütchassıslardan teşekkül' e
decek ve heyet azası tarafından ve
lilen raporlar mensup oldukları hü
lt6Jnet hesabına hiçbir mesuliyet ve
Ya taahhüdü tazammun etmiyecek
tir. Heyet içinde Rus, İtalyan, AI
llıan ve Fransız aza bulunmıyacak, 
-.e heyetin rapoıları dünya efkan u
lıltuniyesini aydınlatmak maksadiyle 
lleırolunacak ve bu suretle, sivil hal 
q bombardıman etmekle maznun o
lıuııar üzerinde tazyik yapılmasına 
salışılacaktır. 

bitaraf mütehassıslardan bir he
Y~t teşkili belki de çok güç iş değil
dll'. Fakat "askri hedef,, i tayin et
lıtek meselesi daha şimdiden müna
lta1a1ara yol açmıştır. "Aııkeri he
def,, )erin, "gayri askeri hedef,, ler
den ayırt edilmiyeceğini, hatta bu
tiinkü harp şartlarına göre muharip 
1~rle ~ayri muharipleri ayırt etme
~ son derece müşkül olduğunu söy 
Yenler nz değildir. Meseli hasmın 
~evi kuvvetini kırmak, "askeri 
ll' hedef,, sayılabilir. Ve bu yüzden 
~ 'Veya hu tedbirlerle harbi insani
b~tirmiyc teşebbüs etmek abestir. 
ığer bir takım mütehassıslara göre :?k bir ~ehire, askeri silah ve nıü

h~lllnıatın mu\•asa1atı onlan açık şe-
1!' olmaktan çıkarır. Bu yüzden; is
~yaya gidecek bitaraf miitehaeı:uS· 
t~ içinden çıkılmaz bir işe girişe-
~ ~ ... - • • • ·- ..... uıuı:apıa.ra 

01 açacaklardır. , 

fıa 'Pak.at lspanyaya gid~cek n ya. 
it ~edan Hyıp ve ayırıp memleket-

l'ine göndermek işiyle meşgul ola
tıık heyetlerin vazifesi, hayli çapra
!11ttır •• Bu heyetlerin ilk işi her ta
ttllftakı yabancı gönül1üleri saymak-

KURŞUNA DIZJLMESJ 

UNUTULAN .CASUS 
Japonya, Bombardımanlara 

. 

Devam Edecek 
Cine Harp ilan Olunmaması Japon 
Diplomasisinin Vaziyetini Güçleştiriyor 

T~kyo, 8 (A.A.) - Kantonun bombardımanı kart11ında ec
nebı memleketlerde hasıl olan akaülamellerin 9iddeti, Tokyoda 
hiddet tevlit etmi,tir. 

Mütahitlere göre, bir yandan askeri makamlar Kantonun 
bombardımanını muhik göstermek için harp haklarından bah
settikleri fU sırada, Çine ilanı harp edilmediğini., teyit etmek 
mchuriyetinde bulunan Japon diplomasisinin vaziyeti pek müs.-
küldür. · 

Bununla beraber siyasi mahfiller, ı
anorrnal olan bu vaziyetin ~damesi .~~~""""!~~r~~~~~~
lilzımgeldiğini, aksi takdirde Ameri- ~ 1 

kanın bitaraflık kanununu tatbik e. ALMANY ADAKi 
EKALLIYETLERI deceğini söylemektedirler. , LEH 

1 Çekoslovakya 
Askerliği Üç 
Yıla Çıkarıyor 

Südetlerle Yapılan 
Müzakereler iyi Safhada! 

Londra, 8 (Hususi) - Pragdan ge
len en son haberlere göre, Çeklerle 
Südetler arasındaki müzakereler bo
zuk safhadadır. Südet partisi tarafın 
dan neşrolunan bir tebliğe göre B. 
Kand, B. Hodzaya bir muhtıra ver
miştir. 

Muhtıra, B. Henlaynın Kar]spatta 
formüle ettiği sekiz maddelik Sü
det dileklerini ihtiva etmektedir. Da
ha sonra, esas görüşmelere girişilme
den evvel, görüşmelerin Südet teklif 
!erinin istinat ettiği esaslara mı, yok 

Marie Ducaf 

M~şahitler. bitaraflık kanununun 1 

tatbıkı beynelmilel vaziyette büyük 
bir değişiklik husule getireceğini ve 1 

neticede J aponyanın bilhassa Ameri-

sa milletler statüsüne mi daynnaca-
Ber1in, 8 (A.A.) - 24 hin aza ' ğı sorulmakta ve bu son ihtimal de 

ya malik olan Almanyadaki Po- 1 Südet partisinin kendi vaziyetini bil 
lonyahlar federasyonu, hukukla ' d irmek hususunda serbest olduğu iliı. 
rının genişletilmesi hakkında 

1 

ve olunmaktadır. 
. Sunday Express yazıyor: kadan harp malzemesi alamıyacağını 1 

Yirmi yıl önce casusluk suçundan beyan etmektedirler. 
kurşuna dizilmeğe mahkum olan bir Bombardımanlara cleuam 
kadın, diin serbest bırakılmış ve bir olunacak 

1 
Dahiliye Nazırına bir istida ile ' Çünkü, bu statünün henüz ne oldu-
müracaat etmiştir. ' ğu mallım değildir. 

Bu teşebbüsle alakadar ola-
ı ı rak salahiyettar makamların ya 1 Henlayn PragJa 
i/ rı resmi surette tiildirdiklerine , 1 Prag, 8 (A.A.) - Henlain, Aşe av-

rahibe hayatı yaşamak üzere bir ma-
Hariciye Nezaretinin mümessili, 

nastıra girmiştir. Bu son yirmi yıl 
içinde bu kadın, serbest dünyayı ecnebi gazetecilerin birçok sualleri 
yalnız, hapisane ile manastır ara.sın- ne verdiği cevapta, Japon tayyare-
da geçen yirmi dakikada görebil- !erinin Çin sivil halkına asla taar-
mi§tir. ruz etmedikleri gibi bundan böyle 

Marie 1918 de Somme cephesi ci- de etmiyeceklerini ve fakat müs-
varında tevkif olunmuştu. Almanlar tahkem şehirleri ve ezcümle Kan-

göre, Almanyada oturan Polon 1 det etmiştir. Salahiyettar Südet mah
ı li ~alılar, diğer eka1liyetlerin ma ~ !illerinde söylendiğine göre, Henlein, 
j 

1 

hk bulundukları biitün hukuk 
1 

kansı ve iki çocuğu ile Almanyada 
ve imtiyazlara malik bulunmak Badelster'de birkaç gün istirahat et-

i 
tadır. Bu hukuk, Rayh hudutla- miştir. Almanyada hiç bir siyasi gö 

hesabına casusluk yapıyor ve Ingi- ton ve Hankovu bombardımana de 
lizlerle Fransız askerlerinin hareket- vam eylyieceklerini söylemi~tir. 

rı dahilinde oturan milli ekalli- rüşme yapılmamıştır. 
' 
1 yet1ere verilebilen hukukun aza ' A•kerlik müddeti üç •eneye 

! 11 misidir. f çıkarılıyor leri hakkında ald1ğı :malümatı AI- Japonlar ilerliyorlarmı,ı 
manlara btlCliriyordu. Şanghay, 8 (A.A.) - Çin menabiin 

Mario kıırşuna dizilmeğe mahktim aen Oğrorıildiğine göre , Çinliler, Han 
oıdu. Fakat 1918 senesinde yapılan keu önünqe vncude gctirilmi olan 

!'.~!iiiiii~~!ii!iii~~--iiii!!i~-...--.----- ~~ Prağ, 8 (A.A.) - Lidovi No,•iny 

b .. - k .. rı B. Smetanin, bugün Hariciye Na-
son umumi taarruzun heyecanı için· ~yu mudafaa hattına doğru geri çe-
Cle bu kadın. h11kkında :verilen idam kılmektedir. Japonlar, Lungahi ve zır muavini Korinuşi ile iki saat gö
'liiikmunii.n tatbiki unutulmuş, ve bu Pekin - Hankeu demiryoilarının ilti- rii~ii§tiir. Sanıldığına göre bu görüş 
sayede casus kadının hayatı kurtul- sak noktası .olan Çençengen civnrında meden Japonya ile Sovyetler Birliği 
muştu. Miitarekenin imzası üzerine bulunmaktadır. Japon sol cenahı, arasında mualla:ıtta bulunan mesele
idam hükmü, müebbet kiireğe çev- Hankeuya doğru, Japon sol cenahı lerin heyeti umumiycsi mevzuu bah
rilmi§, o da bütıın bu yirmi seneyi Hanku boyunca topçekerlerin himaye sedilmiştir. 
hapisanedc geçirmi§tir. si altında yavaş yavaş ilerlemektedir. Vaşington, 8 (A.A.)- B. Hul, ~a 
Kadın, hapisanede YCL§adığı gün- Hankeu'dan alınan haberlere gö pon tayyarelerinin hiribiri ardına 

Zeri so nderece dürüst geçirdiği için re şehirde !>İvi1 ahalinin tahliyesi- birkaç kere Kantondaki Çin • Ame 
giydiği hükiim tahfif olunmm~ ve ni- n b 1 t 'k "' 

""'$ e aş anmış ır. n an universitesini bombardıma-
hayet 22 yCL§ında hapse giren ka- R J 
d u•ya • aponya münaaebetleri na tabi tutmuş olmalannı 'merı·. 

gazetesi, üç senelik askerlik h izmeti
nin bu seneden itibaren yeniden ihM 
das edileceğini yazmaktadır. Bu ted
bir , m uvakkat olup vaziyet sükun bu 
lur bulmaz ilga olunacaktır. 

Bu gazete diyor ki: 

~ t. ~~r taraf~.n birine gidecek heyet 
~f .k~~ı~e~ .muteşekkil olacak, bu üç 
~ §ının ıkısı sayını i~ine bakacak, bi
l de sayımın neticelerile meşgul o
llcaktır. 

Bu heyetlerin de umumi bir neti
teye \'Drmalan ihtimaline inanan 
Yok 'b"d' 

ın, 42 yaşında olarak çıkmıştır ve T k 8 (A n 
_ 0 yo, .A.) - Slavuskinin av- kanın Hongkong başkonsolosunun 
omrünü Bethani manastırında geçir- detindenberi büyük elçilik vazifesinı· J 
meğe karar vermiştir. .. apon başkonsolosu nezdinde pro-

Cümhuriyet, bu fedakarlıkları si
lah altındaki mevcut boşlukları dol
durmak için ihtiyar etmektedir. nor
mal surette eylul ayında terhis edil
mesi lazımgelen sınıf, t erhis edilmi
:ecektir. 19 Mayısta silah altına ça
gırılmış olan ihtiyatlar, yeni teşki
latın derpiş etmekte olduğu kıtaat 
mevcudunun temin edilebilmesi için 
30 Hazirana kadar silah altında kal:ı
caktır. 

~ !1 ı. ır. Bu heyetler olsa olsa, 

l tndılerıne yabancı diye gösterilene . 
·~ti yabancı tanıyacak l'e bununla 
1 

tifa edecektir. Yoksa heyet izası
~n cepheleri birer birer ziyaret ede-
tlı:: yabancıları toplamalan, bahis 
lı:ıevzuu olamaz. 

h Bununla beraber bn heyetlerin 

1.
11tbi kısaltmıya yarıyacak pırıikolo

·~Jt bir muvaffakıyet kazanmalan 
IQt' 

ırnal dahilindedir. 

-~~~~~~~~~~~~~~-g~o=~~e:k:t:e:o=l_a_n~S_o_~~e-t~m-a_s_ıa_h_a_t~g~ü-z_a~-t-e~s~to~ettiğini bildirmiştir. 
CENEVRE 

iş Konferansı 
. Ccnev~:· 8 (A.A.) - iş müddeti - \ 

nın tenzılı keyfiyetinin tamimi me -
selesini tetkike memur komisyon, 
dün bu meselenin umumi surette 
müzakeresine başlamıştır. B. Jüho, 
kırk saatlik hafta prensipinin Fran
sa tarafından 1935 senesinde kabul 
edilmiş olduğunu hatırlatmıştır. 

Bir Bakışta Dünga Haberleri CENUBİ AMERiKA 

MISIR , Peru· Ekuatör lhtilCifı 
AMERiKA \ Kuito, 8 (A .A.) - Buraya gelen 

Başvekilin Beyanatı B"" ""k y 1 T • haberlere göre, Peru kıtaatı Ek1ıc-uyu o cu ayyaresı tör hududunda tehaşşüt etmektedir. 
Kahire, 8 ( A.A.) - Başvekil Mah- Santa Monica _ Kaliforniya _ 8 (A. Bilhassa Tumbez civarına üç alavta 

mut Paşa gazetelere yaptığı beya • A.) _ Dünyanın en büyük ticaret altı bombardıman tayyaresi gelmi§ • 
nak tdta k~aMpitiila~.yonların ilgası hak - tayyaresi dün ilk tecrübe uçuşunu tir. Perunun Pizarro limanını tah • 
ın a ı ontro mukavel · b''t ·· k' tt·~ · b'ld' 'l' . esı u tın a- . yapmıştır. Tayyarenin 51600 beygir ım e ıgı ı ırı 1yor. Keza Peru _ 
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fjflEK 
Çocuk ve Çocuk 

Ya.zan: B. FELEK 
Dfinyada bir memleket için en bü

yük servet nedir diye sorarlarsa §ÜP· 

hesiz: 
- Çocuk! Cevabını veren birinci

liği kazanır. 

Evet, sıhhatli, canlı, kanlı ve terbi
yeli çocuk. 

Onun için Çocuk Esirgeme Derne
ğine dört elJe sanlmalıyız; o da ço
cuklara dört elle sanlmak şartile. 

Geçende bir ecnebi dostum bana! 
- Çok yer gezdim. İstanbul kadar 

sokaklannda çok çocuk dolaşan yer 
görmedim. dedi. 

Gerçek hele mekteplerin kapandı· 
ğı bu mevsimde ben de küçüklü bü
yüklü okadar çocuk görüyorum ki; 
adeta "ben neden bu kadar yaşlı
yım?,, diye utanıyorum. Arkadaşla
rımdan birine sordum: 

- Sen ele dikkat ettin mi? ~~ 
dar çocuk var sokaklarda. 

- Evet! Dedi. Sanki hiç büyüm.ü
yorlarmış gibi. 

Gülüştük. 

Şimdi işin ciddi tarafına geliy~ 

rum. Çocuk sinemaya gitmesin diye 
kanun projesj yapıyoruz. Haklı en. 
dişe! Lakin sinemaya gidinciye, sine
maya gidl"cek hale gelinciye kadar 
çocuk nerededir? Bunu ara§tınna. 
lıyız. Bu tatil mevsiminde çocuklar 
ne yapıyorlar? Ne ile meıguldürler? 
Nerelerde geziyorlar? Acaba Çocuk 
E.oıirgeme Kurumu bize bu hususta 
yüzde kuvvetli bir nisbetle hakika
te yakın ma1Umat \'erebilir mi? 

Bana sorarsanız, çocuk maksatsız 
olarak sokakta dolaşıyor. Yaşının 
kendine emrettiği dimağ ve viicut 
faaliyetini temin için, sokakta tram
vaya asılıyor, kırda du\'ara, ağaca 
çıkıyor ve hulasa her vesile ile ken
dini hissettirmek istiyor. 

Küçük iken me§• fidanını demir 
parmaklık içinde büyütüyoruz. Ati
nin adamlannı höyle kendi hallerine 
bırakmalı mıyız? 

''Çocukluk znlimdir,, diye bir 
frenk darbımeseli \'ardır. Şüphesiz: 

öyledir. Çünkü doğmakta olan in
sanlık- şuuru herşeyden C\'\'el mime 
olmasa bile taaddiye meyleder. Onu 
düzeltmek bize düşmez mi? 

Polisin çocuklar otomobil1eri taş
lamasın diye tedbir aldığını biliyo
ruz. Bu tedbir mahalli ve zabıtavi
dir. 

Fakat bir \'İkaye tedbiri olan p~ 
lis çarelerinin şifa hassası yoktur ki. 
Onu Çocuk Esirgeme Kurumu gibi 
çocuk terbiyesi, çocuk hıfzıssıhhati 

ve çocuk ruhiyatını bilmesi lazım ge
len müesseseler düşünecektir. 

Biz işte dört elle sarılmamız lanın 
gelen Çocuk Esirgeme Kurumun
dan, sokaklarda ne yapacağını bil
meden dolaşan, evlerde ne yapacağı· 
nı bilmediği içJn sıkıntıdan çatlıyan 
ve körpe ruhları tazyike uğrıyan 

yavrulara çare bulmasını istiyoruz. 

Fransa Sosyalistleri 
ikiye Ayrıldı 1

'1filtere - ltalya 
~maaı ve Mı•ır : 
ti Son posta ile gelen Mısır gazetelc-

ingiltere • İtalya anla masının l\lt
~t :Parlamentosunda konuşulduğu sı
~llda mühim münakaşalar vuku bul
~tıiunu göstermektedir. Bilhasııa 
~ft Partisine mensup mebuslar an
~· ftıanın aleyhinde söz söylemişler
S~~· Bunlara göre İngiltere ile İtalya, 
tli"eyş kanalı gibi, Mısır hudutları ve 
~•rıa göHi gibi Mısırı son derece ata
t .. dar eden meseleleri tek başlarına 
ı 11rUşerek Mısın yalnız itiJafnameyi 
tlıılalamaya da,·et etmişler ve bu su
~tıe Mısıra adeta bir müstemleke 
~ lıanıeJesi yapmışlardır. Mehmet 
~ llh~~t Paşa Mı.~ırın bir müstemle
~ degıl. fakat mustakil bir de\'let o
~ak hareket ettiğini ve her§eyden 
ı~herdar edildiğini anlatmış ve uzun 

Amerikan mümessili B. Kartcr 
Gudrih, kendi memleketinde bir çok 
sanayide iş müddetlerinin beynelmi 
lel. mesa~. bürosu tarafından derpiş 
edılen muddetin çok dununda oldu _ 
ğunu söylemiştir. 

RUSYA 
Vilkins ' Moskovada 

Moskova, 8 ( A.A.) - Moskovada 
bulunmakta olan kutup kaşiflerin _ 
den Vilkins Sotıyet kutup alimleri 
ve tayyarecilerile göriişmüştiir. 

Vilkins Sovyet alimleri tarafından 
kutupta yapılan son keşifler hakkın
da tafsilat almış ve kendisine Mos • 
kovada yapılan hararetli kabulden 
dolayı teşekkür etmiştir. 

lo~~dar .devletler tarafından tasdik kuvvetinde dört motörü vardır A • nun Guvayakil körfezinin methalin
~dılır edılmez mez~itr devletlerle bir ğırlığı 25 ton, azami sürati 386 ·kilo- de Matafalo adasını da i§gal etmek 
ık~met mukatıele.n akdi için Mısırın metredir. fikrinde olduğu söyleniyor. 
11~uzakerdere girişeceğini bildirmi§ - Tayyare 42 yolcu alabilmektedir. Ekuatör hiiktimcti bu tedbirlere 
tır. M .. '- k t t d b l urettebatı beş kişiden ibarettir. ·arşı pro es o a tt unmt'§tur. Peru 
=============~========~~==~=== ~~meti~n~ bu F~D~p re 

FREUD iSTEKLi SÜRGÜN 
vap uermiştir. 

MEKSiKA 
Petrol Kumpanyaları 

Meksiko, 8 (A.A.) - Ecnebi pet
rol kumpanyaları tarafından, is -
timlak kanunu aleyhinde yapılan da 
vayı ve petrol. tesisisatının kendile -
rine iadesi hakkındaki talebi hakim 
Bartret reddetmiştir. 

Maamafih hükiımet tarafından 

Royan, 8 (A.A.) - Sosyalist fırka· 
sının 35 inci kongresi, bu sabah saat 
14 dq,~ona ermiştir. B. Leon Blumun 
vermfş olduğn takririn kongre tara
fından kabul edilmesi yüzünden sos
yalist fırkasında bir ayrılık hasıl ol
muştur. Lideri B . Marso P ivcr olan 
sol cenah grupu, sosyalist fırkasın
dan ayrılmaya karar vermiştir. Zira 
"fırkanın sağa pek fazla mütema
yil olan siyasetinin ihtilalçi prensip
lere uymamakta olduğu" mütaleasın
dadır. "İhtilalci sol" ünvanını taşıya 
gelmekte olan sol cenah grubu. "A
mele ve k öylü sosyalist fırkası" ün
vanını almıştır. 

hat \'ermiştir. 
~ . 
~ •kat Mısır Parlamentosundan an-
bt l'Jıanın hir muahede değil, fakat 
~tokol olduğu için Meclisin bunu 

dil- t • • t . 
•~tl "' e mesı ıs enmemış ve bu su-
~l e azanın rey \'ermelerine lüzum 

lllarnışhr. 

fı!ıİhtırnal ki reye miiracaat edilmi' 

~ 8Yd1, hlikiımet müşkül bir vaziyet 
ltllhrdı. 

Vilkins, Papanin grupunım ve Soı• · 
yet tayyarecilerinin kutuptaki mesa. 
ilerinden hararetle bahsederek bii • 
tiin dünyanın bu mesaiyi takdir ey -
lediğini söylemi§tir. · 

FRANSA 
Bonenin izahatı 

Paris. 8 (A.A.) - B . Bone bugün 
Ayan Meclisi Hariciye Encümenin
de Daladiye hükumetinin teşekkü -
lündenberi dış politikadaki faaliyeti 
hakkında izahat vermiştir. 

müsadere edilmiş olan dosya tica -
ret bonoları ve bankalardaki parala
rın kumpanyalara iadesine karar ver-

• mi~iir. 

IRLANDA 
re,rii intihabat 

Dublin, 8 ( A .A.) - 17 haziranda 
icra edilecek olan teşrii intihabat 
namzetlerinin resmen tescili muame 
lesi dün yapılmıştır. 220 kadar nam
u t uardır: B . Dö Valera fırkasından 
M ki§i, B . Kosgrav'ın fırkasından 80 
kişi, amele fırkasmdan 19 kişi ve 14 
müstakil. 

Bu fırkanın azalan bilhassa Pads 
mıntakasından alınmaktadır. Fırka
nın takriri, kongre tarafından scın o
larak reye müracaat edildiği znman 
1430 rey kazanmıştır. 

Altı azası olan ihtilalci sol cenahın 
çekilmesi üzerine sosyalist fırkası
nın idare meclisi, Blum - Polfor tem a 
yülüne sahip 24 ve Ziromski tl'm~ 
yülünde 9 a zadan mürekkep olacak
•ır. 

Kongre tarafından son defa reye 
müracaat edilmeden evvel 9 Blum 
"şimdiki hük(ımet hakkında ne reşı
nen, ne de vadeli bir tevbih kararı 
veremiyeceğini" söylemiş id i. 
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iki Muhtelif Semtte 
Ayni Saatte Hırsızlık 
Yapan Bir Sabıkalı 

Asliye birinci ceza mahkemesi 1 Müştekiler hırsızlık saatini aşağı yu 
dün, ayµi saatte iki muhtelif semte karı söyliyebildikleri için suçlu iti-

Kadın Köıesi 

TAN 

fl=DaJ Dçllfil 
Tavsny~ 

EdDDecelk 
PöJ<§lm@l 

Yusuf Ziya Öniıin 
Validesi Gömüldü 

Vefatını teessürle haber verdiği
miz Denizbank umum müdürü Yu
suf Ziya Oniş'in valdesi Bayan Hay
riyenin cenazesi dün merasimle ka.L
dırıldı. Cenaze merasimine iştirak 
eden zevatı dün sabah dokuzda köp
rünün Kadıköy iskelesinden hareket 
eden Kınalıada vapuru Sarıyere gö
türmüştür. Diğer bir çok zevat kara 
yoluyla Büyükdereye giderek Yusuf 
Ziya Oniş'in köşkünde toplanmışlar

! dı. Cenaze bur.adan kaldırılarak Sa-

hareket eden iki tramvayda yapılan raz etmiş: / 
iki yankesiciliğin tetkikile meşgul - Bay hfıkim, demek ki Cici Ce
olmuştur. Suçlu, sabıkalılardan Ci- lô.l bir saatte ikiye bölünmüş, yarı
cı Celaldir. Celalin diğer bir vasfı sı Beyazıt Edirnckapısı tramvayına 
da artisttir. Celal ilk duruşma celse binmiş, yarısı da Beyazıt Aksa _ 
lerinde iki dirhem bir çekirdek de- ray tramvayına.. Buna imkan var 
necck bir şıklıkla görünmüşken, dün mı? Ben bu paraları çalmadım. lfti
yırtık bir hırka ve paramparça bir ra ediyorlar, benzetişte hata var, de 

Çizgili kumaştan yapılan bu 

pijamanın kesilişi gayet sade

dir. Üzerindeki blii.z yine çiz

gili örülmüştür, bunun çizgile

ri genişliğinedir. ikisi birden 

gayet zaril bir kostüm vücud e 

getirmektedir. Pijamanın ku

maıı laniladır, yandan cebi 

vardır. Bu kostümü tamamlı

yan plaj fapkası tabii hasır

dandır, yün çiçeklerle süslen

miftir. 

l rıycr iskelesinden vapura konuldu. 
Gelenler Akayın Kınalıada ve Şir -
keti Hayriyenin tahsis ettiği 71 nu • 
maralı vapurlarına ancak sığabilmiş
lerdi. 

poltolonla gelmiştir. Cici Celal, bir miştir. ı 

1 Cenaze alayını en önde Başvekil 
Celiıl Bayar namına gönderilmiş olan 
çelenkle mali ve iktısadi müessese -
ler, Türk ve ecnebi harikaları, vapur 
kumpanyaları, muhtelif şirketler ve 
bir çok mümtaz zevatla bütün klüphafta evvel saat 18 ile 18,5 arasında Mahkeme bu itirazın varit olup ol 

Sirkeciden Edirnekapıya giden tram' madığını tetkik etmek için tram -
vayda Bursalı Ahmedin 70 lirasını vay şirketi ispektörünün ehlivukuf 
yankesicilik suretile çalmıştır. lddi- olarak dinlenmesine karar vermiş • 
aya göre Cel81 ikinci yankesiciliği de tir. Ispektör bir saat içinde ayni a
saat 18,5 la 19 arasında Beyazıttan damın fasıla ile bu iki tramvaya bi- ! 
Aksaraya hareket eden tramvay için- nip binemiyeceği hakkındaki müta
de yapmış ve tüccardan Hüsametti- , leasını söyledikten sonra mahkeme 
nin cebinden 60 lirasını aşırmıştır. kararını verecektir. 

IZARARLANDIRMA: 

Yüz Kök Sırık 
F asulyası için 
Açılan Dava 

Asliye birinci ceza mahkemesinde 
dün yüz kök Ayşekadın fasulyesi 
davasına bakılmıştır. Hadisenin da -
vacısı da suçlusu da kadındır. Mah -
kemede ikisinin de avukatlan bu
lunmuştur: 

Yeniköyde oturan Bayan Nermin, 
bir gün komşusu Ayşe ile hemşiresi 
Fatmaya kızmış, eline orağı alaı;ıtk 
bu iki hemşirenin fasulye tarlasına 
girmiş tam yüz kök Ayşekadın fa -
sulyesi fidanını doğraınıştır. 

Mahkeme geçen celsede 100 sırık 
fasulyenin kaç kuruş getireceğini eh 
livukufa tetkik ettirmeye lüzum gös 
termiş ve Bahçıvanlar Cemiyeti Ka
til>! umumist Yustifu Şahit oUrak ça 
ğırmıştır. Dünkü celsede Yusuf, fa
sulyelerin verim kabiliyetlerini an -
latmış, Ayşekadın fasulyesi eğer hu
susi bahçelerde ekilmişse 100 sırığın 
130 kilo kadar yani yüzde yüz otuz 
mahsul vereceğini söylemiştir. 

Bu hesaba göre, Nerminin kesti -
ği 100 kök fasulyeden davacı Ayşe 
ancak 13 lira 1.arar görmüştür. 
Şehadetten sonra s~lunun avuka 

tı söz almış ve: 

- Bay reis, bu fasulyenin yansı 
iburada bulunmıyan Fatmaya aittir. 
Halbuki o davacı değildir, demiştir. 

DavaC'l avukatı evvela bunu kabul 
etmemiş, sonra: 

- Bunu da kabul ediyorum. Yal
nız muhakeme bugün neticelensin 
demiştir. Suçlu avukatı dosyayı ıet: 
kik edeceğini ileri sürünce ikl avu-
kat arasında biraz münakaşa olmuş
tur. Neticede, muhakeme, müdafaa 
için başka bir güne bırakılmıştır. 

---0--

MÜDDEİUMUMİLİKTE: 

iki Hırstzllk Suçlusu 

Tevkif Edildi 
Müddeiumumilik dün, Ahmet Re

şat ve Kirkor isminde iki genç hak
kında tevkü kararı almıştır. Bu iki 
kafadar muhtelif semtlerde tam ye
di eve girmişler ve yükte hafif pa
hada ağır bir çok şeyler çalmışlar • 
dır. Çaldıkları eşyanın şöyle böyle 
tutarı on bin lirayı geçmektedir. !ki 
si de suçlarını itiraf etmişler ve çal
dıkları eşyadan bir kısmını da geri 
vermişlerdir. Tahkikata sorgu hô.ki-
mi el koymuştur. · 

Noterlikte Yeni 
Yolsuzluklar 

YANKESiCiLiK: 

Ayıboğan 
Avram Adaşını 
Dolandırmış! 
Asliye birinci ceza mahkemesi, 

dün, bir zarfçılık muhakemesi -
ne devam etmiştir. Hadisenin mev
kuf suçlusu Ayıboğan Avramdır. 

Davacı da Avramın adaşı Çanakka
leli bir tüccardır. lddiaya göre, Ça
nakkaleli A vram, geçen gün cebine 
100 lira koyarak lstanbula mal al -
maya gelmiştir. Ayıboğan Avram, 
bunun Çanakkaleli zengin bir tüccar 
olduğunu öğrenince hemen arkada -
şile beraber parasını aşırma planını 
kurmuş ve köprünüu üstüne bir çan
ta düşürmüştür. Sonra da Avramı 
yakalıyarak yahudice: 

- Aman hemşerim, sus içinde bin 
lira var .. Taksim edelim, 'demiştir. 
Bu sırada da elçabukluğıı yaparak 
Avramın cebindeki yüz lirasını aşır
mıştır. 

Polis Ayıboğan A vramı yakala -
mış, davacı ile yuzleştirme yapmış 
ve teşhis edildiği için de müddeiumu 
miliğe vermiştir. 

Dünkü celsede davacı bulunmadı -
ğından mahkeme, şikayet sahibinin 
çağ1r1lmasına ve kendisile yahudice 
konuşan Avramın mahkemedeki Av 
ram olup olmadığının sorulmasına 

karar vermiştir. 

9 Ay Hapiste Yatacali 
Meşhut suçlara bakan Sultanah

mct sulh üçüncü ceza mahkemesi, 
bir yankesicilik davasını neticelen -
dirmiş, Zülkifl isminde bir sabıkalı
yı dokuz ay hapse mahkum etmiş -
tir. lddia şudur: 
" Kavalalı Hüseyin geçen gün Balık 
pazarından geçerken Zülkifl hemen 
yanına sokulmuş ve ceketinin cebin
deki hesap defterini alarak kaçar -
ken yakalanmıştır. Mahkeme şahit
leri ve davacıyı dinledikten sonra 
do~ayaı gözden geçirmiş, mahku
rnıyet kararını vermiştir. 

Yalan Bir Köylüyü Öldürdü 
Balıkesir, <TAN) - Savaştepe na

hiyesinin Diğerler köyünden Emin 
oğlu 18 yaşında Hüseyin, gittiği Ko
n?.kpınar nah~yesinin Bigatepe kö
yunde, Kadıoglu Mehmedin tarlasın
da ölü olarak bulunmuştur. 

Cesedi bura memleket hastanesine 
getirilen Hüseyinin, gayet büyük bir 
yılanın hücumuna maruz kaldığı ve 
uzun mücadeleden sonra ısırılıp ze
hirlenerek öldüğü tesbit edilmiştir. 

Bigatepe köylüleri, hayli zaman
danberl gördükleri ve korktukları bü 
yük bir yılanın mevcudiyetini teyit 
etmişlerdir. Bu ölüm, köyde heyecan 
uyandırmıştır. Şimdi, köylüler tarla
larına büyük ihtiyatla gitmekte ve 
yılanı öldürmek için tertibat almak
tadırlar. 

' ler ve Güneş klübünün ''Güneşliler
den annelerine" ibaresini taşıyan 

yüzden fazla gönderilmiş çelenk ta
kip ediyordu. Iyi kalpliliği ve hayır 
severliği ile muhitine daima hürmet 
ve muhabbet telkin etmiş olan mer
humenin tabutü derin bir teessür i
çinde Usküdara götürülmüştür.Nama 

•-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ' u Usküdar~~camilnde eda edilen 

ilkokul Çocuklarına 

Yapllan Yard1mlar 
İstanbul İlkokul çocuklarına yar

dım birliğinin Beyoğlu şubesi dün 
Beyoğlu Halkevinde senelik kongre
sini yapmıştır. Evvela, faaliyet rapo 
ru okunmuştur. Beyoğlu mıntakasın
daki ilkokullarda bakıma mühtaç 
1885 çocuğuq bulunduğu 1538 ine ba 
kıldığı anlaşılıyordu. Birlik idare ku 
rumunun 9422 lira nakden gelir te. 
min ettiği ve birçok eşya ve ~rzakın 
da aynen tedarik edilmiş olduğu an
laşılıyordu. Bu müesseseye yardım e

denler içinde görünen Beyoğlu Hal
kevi Sosyal Yardım Şubesinin nakit 
olarak elbise, ayakkabı gibi eşya ile 
yaptığı yardım mühim bir yekuna va 
nyordu. 

Rapor kabul edildikten sonra, yeni 
idare seçimi yapılrnı§ ve başkanlığa 
Beyoğlu Halkevi başkanı Ekrem Tur 
seçilmiştir. 

Büyük Millet Meclisinin 
Dünkü Toplantısı 

Ankara, 8 (A.A.) - B. 1\1. Meclisi 
hugiin Fikret 8ılayın başkanlığında 
toplanmıştır. Celsenin açılmasını mü 
teakıp General Kazım Özalp"in, arzu 
hal encihnenini haftalık karar cctvc-
lindeki 1564 "ayılı kararın umumi he-
yette müzakeresine, Urfa mebusu Ge
neral Ahmet Yazganm ve Kırşehir 
mebusu Ali Rıza Esenin Ankara Yiik 
sek· Ziraat Enstitlisii kanununun 20 
inci maddesinin tefsirine ait takrirle· 

BULMACA 
Evvelki günkü bulmacamızın 

Halledilmiş Şekli 
ı 2 3 4 6 6 7 8 9 10 

1 KlAISITiAIMIOINIU 
2 AlaTf ITIAIQIAIMIA 
3 PIA1s1T1Aı••a1A1P 
4 ı lzilıA"llJ•ısıAICIA 
5 TIÖ'MIBIEIK 1 fl•IAfÇ 
6 Alzl•IAIT•~IEBI 
7 iJ•BKl•N••AIK 8 IA B •IKIA AINI•. 
l 91R OIMIA/N YIA LI i 1 
ıcKAŞIANE.NAL 

l 

2 

3 
4 
5 

BUGUNKU BULMACA 
1 2 3 4 6 6 7 8 9 10 

1 ı ,. 
ı .1 ,., 1 

J 1 ı • I .ı • -
1. 1 1 1 ._ ı 1 1 

6 
_ •l___l_J_L ı LLIL 

7 •ınıt• 1 
8 _La•• 1 1 1 1 
9 _iTi ı•ı 1 l•l_I_, 
ll :• _ı 1 •_ı 

SOLDAN 8AGA: 
1 - Büyük devletlerden biri - BüyUk 

bir Atıya ülkesi. 
2 - Hayvan pabucu - Fasıla. 

3 - Bir devletin ndı - Zaman. 
4 - Yayma - Su. 
5 - 1stanbuldn bostanlarile meshur bir 

semt - Bir r<ınk. 
6 - Mahvolmnk mAnasına gelir. 

rinin geri \'crilrncsine ait takrirleri 
k 

7 - Üye - Kuvvetll bir gıda. 
o unmuştur. 

8 - Nota - Vahset - Katillik. 
D. D. Yollan '\'e limanları işletme 9 8 . 

8 
lk d 

1 
ti ç · - ır a an ev e - ayır, çımen -

umum müdürliiğü ile E'\·knf umum B k 

1 

e anın sonu. 
ıniidiirliiğü 1934 mali yılı hesabı k~l· 

a , 10 - Büyük devletlerden biri - Zaman. 
tasinc nıt kanun lfıyihaları ile dev-

YU KA Rl OA 111 ASAGIYA. 
Jet memurları aylıklarının tevhit Vf> ı _ Büyük devletlerden biri. 
tadiline ait kanuna bağlı ceh'elin ,,fa. 2 _ Anndoluda suracıkt:ı mftnasına kul
arif Vekaleti kısmında değişiklik ra· ]anılan bir tııblr - Su - Bir UZ\•iycUmlz. 
pılması ve askeri memurlar hakkın- 3 _ Büyllk devletlerden biri _ Erkek. 
dnki kanunun bazı maddelerinin de- 4 _ Anndoiuda bilyUk bir dağ _ Bir mıı-
ğiştirilmesi ve yeniden bazı maddeler harrirlmiz.ln adının son hecesi. 
ilave edilmesine ait kanun lfıyihaları 5 _ Mntem _ Sebebi vUcudümüz. 
müzakere ve kabul cdilmistir. 6 _ Bal yapar ~ Körlcz- Denizin kuy-

B. l\I, Meclisinin bugünkU toplantı· 
sında ikinci müzakeresini yapmtır ol· 
duğu kanunlar arasında devlete ait 

tu köşesi. 

icaretcynli ve mukataalı ı:ayrimen- 9 _ Sezdirme • Bir nevi bOyilk kayık. 
kullerin kıymet)endiriJmesine. Tiirki 10 _ Cinde bilyük bir §chlr - Fransızc:ı 

7 - Araştırma - Verme. 
8 - Derli toplu eşya. 

ye ile Çekoslovakya arasında imza merkep. 
edilen ticıtri mübadeleleri tanzime 

merhumenin cenazesi Karacaahmet
te zevcinin kabri yanındaki aile mak 
beresinde Allahın rahmetine tevdi 
edilmiştir. 

Değerli bankacımız Yusuf Ziya 
Oniş'e ve kederli ailesine tekrar ta
ziyetlerin;lizi beyan ederiz. 

* TEŞEKKÜR 
Valdem Hayriyenin vefatile duçar 

olduğum derin kedere, cenazesine 
bizzat gelmek ve telgraflar mektup
lar göndermek suretile iştirak lut
funda bulunan zevata, çelenk yolla
yan mali müesseselerle Türks ve ec
nebi bankalarına ·ve klüplerine kar
şı duyduğum minnet ve teşekkür his
lerini ayrı ayrı bildirmeme, tesiri al
tında bulunduğum acı, mani oldu
ğundan bu husustaki hislerimin ibla 
ğına muhterem gazetenizin tavassu
tunu saygılarımla dilerim. 

Depizbank Umum Müdürü 
Yu:ıul !7:vn Onis 

TEŞEKKÜR 
C. H. P. Ortaköy ocağı Başkanı 

ve Ortaköy Fukaraperver Cemiyeti 
reisi müteveffa Mustafa Karaka -
dı'nın cenaze mesariminde buluna • 
rak ve gerekse diğer suretlerle keder 
}erimize ve son vazifelere iştirak lut
funu gösteren zevat ile müessesata 
sonsuz şükranlarımızın iblağına sa -
yın gazetenizin tavassutunu dileriz. 

Müteveffanın eşi ve kızı 

TEŞEKKÜR 
Sevgili eşimiz ve babamız Behiç 

Erberk'in ebedi gaybubeti münase
betile, gerek şnhsen ve gerek yazı ile 
bizleri teselliye koşmuş olan akraba 
ve dostlarımızın bu lü tufkiırlıklarını 
ilelebet unutmıyacağız. Minnetleri -
mizin muhterem gazeteniz ile arzını 
rica ederiz. 

Merhumun zevcesi: Firdevs, oğlu: 

Ibrahim Ali, Cevat, kızı: B;::~ıire. 

iRTiHAL 
Merhum Reşit '!\fümtaz Paşanın oğ

lu ve Prenses Ulviye Seyfettin ile Se· 
mih ve Salih Mümtazın biraderi 
Yahya Mümtaz yakacıkta vefat et
miştir. Cenaze namazı bugün öğle -
yin Tcşvikiye camiinde kılındıktan 
sonra Ferikôy kabristanına defnedi
lecektir. 

mütedair anlaşma ile Tiirk - Yugoslav 
ticaret ve seyriscjain muahedename· 
sine munzam protokoliin tasdikforine 
ait kanun layihaları buunmakta idi. 

- NATTA'nın YAZ SEYAHATi -
B. M. Meclisi cuma günü topJnna

caktır. 

Ankara Sanat Sergisini 
Gezenler 

16 Temmuzdan 20 A&ustosa kadar 
1 • 1 O gün lüks vapurla Akdenizde 

Izmir, Pire, Korfo, Sarant '\, Valona, Draç, Kotor, Da1· 
maçya, Dübrovnik, Ispi Iit, Venedik, 11-ieste 

Ankara, 8 (A.A.) - Sergi evimizde 
açılmış olan Kız Enstitüleri ve sanat 
okullan sergisini 15 gün zarfında • il I 
59900 kişi ziyaret etmiştir. 

il • 22 gün tren ve otokarla Avrupada 
Münib, Kolonya, Berlin, Prag, Viyana, Peşte. Bükreş 

(Ren nehrinde bir günlük vapur gezintisi) 

• 3 gün Karadeniz plailarında 
Bir idam Kararı Meclisçe 

Tasdik Edildi 
Ankara, 8 (TAN muhabirinden) -

Ordunun Höyükmaca köyünden Halil 
karısı Zeynebi, yolunu keserek ırzı
na geçtiketn ve paralarını aldıktan 
sonra boğazını sıkmak suretile öldür 
mekten suçlu Polathaneli llüse:vin oır • o 

lu Mehmet hakkındaki idam kararı 

Köstcnce, Varna, Burga:t.. 
hmlrden gelecekler limanlarından vapura hinehilirlcr. 

fv APUR KAMARALARINI 
I AYRILMASI RiCA 

DERHAL 
OLUNUR 

35 
• • Vapurlar birinci G U N Oteller birinci 

Trenler ikinci 290 Lira 
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Radyo 
lstanbul Radyosu 
ÖGLE NEŞRİYATI : 

12,30: Pltıkla Türk musikisi. 
vndis 13,05: Plakla Türk musikisi. 
Muhtelit pltık ne;ıriyatı. 14,00: Son 
AKŞAM NEŞRİYATI: 

18,30: Plfıkla dans musikisi 19,15: S 

müsahabeleri: F.şrcl Şclik. 19,55l Borsa b 

bcrlcrl, 20,00: Sadi Hoşses ve arkadaşU: 
~ 

tarafından Tilrk mysiklsl ve halk şarkıU: 
20,45: Hava raporu. 20,48: Ömer Rıza tatf' 
1'ından arapça sôylev. 21,00: Semahat özdl! 
ses ve arkadaşları tarafından Türk musiJ:I 
si ve halk şarkıları (Saat ayarı) 21,45: oıı 
KESTRA. 22,15: Ajans haberleri, 22,S 
PlAkla sololıır, Opera ve Operet parçalııf. 
22,50: Son haberler ve ertesi güni.ın prof 

rnmı. 23,00: SON. 
Ankara Radyosu 
ÖGLE NEŞRİYATI: 

12,30: Karı;ıık plak neşriyatı. 12,50: pıA!C 
Türk musikisi ve hnlk şarkıları. 13,15: IJB' 
hllJ ve harict haberler. 
AKŞAM NEŞRİYATI: 

18,30: P~kla dans musikisi, 19,15: 'J'il!'J 
musikisi ve halk şarkılıın (Makbule CI' 
kar ve arkadaşları) 20,00: Saat Ayan ve " 

rapça neşriyat. 21,00: Konferans: S~ 
Sım Tarcan (Ordu saylavı) 21,15: SülM° 
sıılon orkestrası. 22,00: Ajans haberleri, ı" 
15 : Yarınki program ve İstiklfıl marşı. 

SENFONİLER: 
19.15 Roma kıstı dalgası: Senfonik lcot'' 

ser. 12 I..Aypzig: Senfonik konser. 22 ?<{1-
ltıno, Torino: Senfonik konser 
HAFİF KONSERLER: 

7.10 Berlln kısa dalgası: Kanşık mu• 
siki konseri. (8.15: Keza). (9.30: ArtW 
tik neşriyat). 12.15 Roma kısa dalgııSS: 
Hafit musiki konscrl. 13 Berlin kıs:ı d•1 

gası: Hafit musiki (14.15: Keza). ısJ5 

Bilkreş: Pllık konseri. (14.30: Devarnı1· 
15.15 Berlin kısa dalgası: Neşeli ncSrl' 
yat (Şarkılı). 17 Berlin kısa dalgası: Jı.Sf' 
kerf bando. 17.45 Berlin kısa dalgası: ş 
sonu konseri (18.50: Devamı). 18.30 f'd 
te: 19.20 Prag: Marş ve mıırşlar. 19.30 
Peşte: Pltık konseri. 20 Bcrlin kısa dıı1' 
sası: Askert bando. 20.30 Roma, 13ııtl• 
vesaire: Karışık musik\ konseri. 21 13el~ 
grııt: Koro konseri. 21.30 Mllfıno, Toriı1CI· 
Cetra orkestrası. 21.30 Brüno: Asıcerl 
bando (İngiliz eserlerinden). 21.55 prsf 
Orskestra konseri. 22 Belgrat: BO~~ 
radyo orkestrası. 22.20 Viynnıı· ""'°l' 

U&ll\J \....,..,.... • _. I • J4J· 

Prag: Pltık konseri. 23.20 Belgrat: 13{1-
)'Ck Tııdyo 1>tK~nsı. 23.25 P~tc: aıı:!' 
yo orkestrası. 23.30 Viynna: Gece konsr 
rl. 

OPERAI.AR, OPERETi.ER: 
14.45 Roma kısa dalgası: Lirik opcr'' 

lardan bir perde. 18.30 Roma kısa daıı11; 
sı: Bir perde llrik opera piyesi. 20.3 
Bükreş: Operada verllccck piyesin nslC' 
li. 21 Peşte: Verdi'nin "Otcllo,. operıı~· 
22 Romn, B:ıri: Bclllni'nin "La sonnııtl" 
bula,. operası. 

DANS MUSiKİSİ: 
12 Berlin kısa dalgası: Oda musil':~ 

konseri. 16.30 Bcrlln kısa dalgası: JC ~ 
çOk oda musikisi konscrl. 22.15 Bet1 
kısa dalgası: Piyano triyosu. 23.20 J)' 
ypzlg: Harpa kenteti. 

RESİTALLER: 
11.15 Bcrlin kısa dalgası: Rolf pıet· 

rlch tarafından şarkılar. 17.15 Romıı Jel~ 
sa dalgası: halyan şarkıları. 18.30 peşte 
Piyano resitali. 18.40 Prag: Keman kot'' 
seri. 21 Viyana: Sopran, tenor, barfto!'' 
21.30 Bratislavn: Pıyano balladlnrı (Stl' 
chon). 

DANS MUSiKİSİ: 
19.15: BHkr~: 23.30: Florans, Nııpeıll· 

MUHTELİF: ,., 
19.l O Roınn kısa dalgası ve Bari: fi' 

rapçr musikili program. 20.37 sııt5 
Türkiye için musikili program. 21· 
Bari: Yunanistan için musikili pr~ 

Üsküdar Hukuk hakimliğind$, 
Zeynep tarafından Üsküdarda ~11(1 tantepesi Büyük Yokuş Yenidı.ı0. 
sokağı 15 No. lu hanede mukiril 11~ 
rendeli Halil Hilmi aleyhine tı~\ • 
boşanma davası üzerine müddead~~ 
hin ikametgahının meçhul ol 111 
anlaşılarak ilanen tebligat ic~ 
karar verilmiş ve tahkikat 14 tııı' 
938 çarşumba saat 14 de talik 1'\ 
mış ve bu baptaki davetiye va~ll.ıı 
~ı ile arzuhal sureti mahkeme d1'\ 

hanesine asılmış olmakla yevı11 e 
saati rnezkı'.'ırde mahkemeye g~l'd 
si ve arzuhale karşı tarihi ils.11 rt 
itibaren 20 gün zarfında ccvııp d~ 
mesi lüzumu ayrıca gazete ile 
lan olunur. 

ŞEHiRDE 

Neler Olacak 7 
Yarın 

Kongreler: 
tıı' C. H. Partisinin himayesinde btl , 

nan Üsküdar İlkokul Çocuklııt'111 

ti' 
Yardım Birliği kongresi yarınltl c 
ma günü saat 17 de Üsküdar ııııl1't 
vi salonunda toplanacaktır. 

Tahkikat hakimi sıfatile iş gören 
Sultanahmet sulh birinci ceza haki
mi B. Reşitle müddeiumumi muavin
lerinden birinci tetkik bürosu şefi 
B. Sabri, dün de bir çok yolsuzluk
ları tespit edildiği için 18.gvedilen İs
tanbul ikinci noterliğinde son altı 
sahtekarlığa ait tetkikleri bitirmiş -
ler ve raporlarını vermişlerdir. Tet
kikler sırasında noterliğin tevkif e
dilen başkôtibi Fahri, veznedar Nu -
ri ve kutibi Ruşen Eşref ve Noter 
Hasanla beraber on sene evvel no
terlikte başkatiplik yapan Behçet te-

bulunmuşlardır. Tetkik heyeti mev
kuf ve gayrimevkuf suçlularla be -
raber Behçete yazı yazdırmışlar ve 
sahte senetlerdeki yazılarla karşılaş 
tırmışlardır. Yakında bu son sahte
karlık iddialarının da ağır ceza mah 
kemesindc tetkikine başlanacaktır. .Mcelisce tasdik olunmuştur. - Miiracaat: NATTA ACENTALIGI Galatasaray, Tel. 44914 -
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'I"' AN 
Gündelik Gazete 

TAN'ın hedefi? Haberde, fikirde, her• 
ıeyde temiz, dürUıt, aamlml olmak, 
karlln gazeteıl olmıya çatıımaktır. 

ABONE BEDELİ 
Türkiye Ecnebi 

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

Milletlerarası posta lttih3dına dahil ol
mıyan memleketler için 30, 16, 9, 3.5 lira 
dır. Abone bedeli peşindir: Adres değiş
tirmek 25 kuruştur. Cevap için mektup 
lara 10 kuru~luk pul i1Avesl lAzımdır. 

1 GONON MESELELERi 

Kültür Propagandası 

Yazan: M. ZEKERiYA 
fstanbulda, bazılarının iddiasına 

göre, türkçe gazete ve mecmuadan 
fazla, yabancı memleketlerin ıazete 
Ye mecmuaları satılır. 

Hele Beyoğlunda ve Kadıköy iske
lelerile istasyonlardaki satış yerlerin 
de Avrupa gazete ve mecmualann
dan başka birşey göremezsiniz. 

Bu gazete ve kitap satışını burada 
Fransız Haıet kütüphanesile Alman 
kitapçı dükkMnlan idare ederler. 

Bu bakımdan bu kitapçı dtikklnla
n, A v:rupanın Türkiyede birer faal 
propaganda merkezleridirler. Propa
ganda merkezi olarak çalıştıklan şu
nunla da iddia edilebilir ki, bu kitap
çı dükkanlarını yine o memleketler· 
den gönderilen yabancı memurlar İ· 
dare ederler. 

Liberi Mondiyalin başında bir Fran 
sız memur bulunur. Alman kitapçı 
dükkanlarını da Alman memurları i
dare ederler. 

Bir defa Türkiyede işliyen bütün 
müesseselerde çalışanların yerli ol
ması, bilhassa Türk olması zaten ka
nuni bir zarurettir. Fakat kitapçı dük 
kanları gibi birer kültür propaganda 

merkezi olan müesseselerde ecnroı.~ 

memurların bulunması, hem kanuna 
-vırun delildir hem de dıah• '-•rarlı
dır. l'aoan~ı kuıturün mfmlckefe pe .. 

VQızca ve kayıt.lızca böyle girip ya
yılmasına karşı da likayıt kalmama
lıyız. Propagandanın ne büyük silah 
olduğunu artık anlamıyan kalmamış. 
tır. Meksikada hükumeti devirme
ye teşebbüs eden asi General bile, ta 
İstanbula kadar propaganda broşürle 
ri göndermeyi ihmal etmemiştir. 

Propagandanın en müessiri, en kor 
kuncu da kültür sahasında yapılanı
dır. Memleketin ve bilhassa istanhu-
lun ecnebi propagandasına bu kadar 
açık bulunması herhalde diişüniile
cek ve jedbir alınacak bir meseledir. 

... 
Tecrübe Hastalığı 

Kendine ~venmiyen, teşebbüs ,.e 
kabiliyteinden emin olmıyan kimse
ler, yeni bir şeyi kolayca kabul ede· 
ınezler. Onlara her yeni şeyi tecrübe 
ile gözü önünde isbat etmek mecbu
riyetindesiniz. Gözüyle ıördükten, 
tecrübe ile iyiliğine kanaat getirdik
ten sonra yeniliği kabule mecbur O· 

lur. 

Biz her yeni şeyi Garpten alıyoruz. 
'l'ekniğin hallettiği, Garbin seneler
denberi muvaffak)yetle tecrübe edip 
tatbik ettiği yenilikleri bile biz bir 
defa tecrübe ihtiyacını duyuyoruz. 

Meseli yoliar asfalt yapılacak. 
Garp, yollarını asfalta çevireli bir çey 
l'ek asır oldut Medeni dünyanın her 
tarafı asfalt yollarla çevrildi, fakat 
bizim için asfalt yeni birşeydir. Onun 
i . 
Çın asfalt yol yapmaya başlamadan 

•\'vel bir tecrübe ·apmamız lazım
dır. Eminönünde haftalarca adam ça
lıştırıp avuç içi kadar bir veri asfal
ta çeviriyoruz. Bu tecrübe bize asfa!
~ iyi birşey olduğunu öğretiyor, o 
"•kit diğer yollarımızı da asfalta <'e-
\'irnıeye teşebbüs ediyoruz. J 

'Vapurların duman çıkarmasına ma 
ili olmak için bacalarına konan aleti 
bir defa da biz tecrübe etmeden tat~ 
b'L-I~ cesaret edemiyonız. 

ti ..\vrupaya yaş meyve sevketmek .is
Yoruz. Aylarca muhtelif usuller tec

;ı1be ediyoruz. Halbuki Amerika bu 
'1! '"•yı senelerdenberi halletmiş bu

nuyor. 

1 
bizlerin en bOyük karımız, başkn

•tının yaptığı tecrübelerden istifade 
ttnıek, onların tecrübe için kaybet-

- - - --- ----- ----- -

TAN 5 

m-~mm 
Çocuk Esirgeme 

'1.~. 38 
Kurumunun Kongresi 

Yacın: Sa6ilaa Zelıeriya Sertel 

Çocuk Eatrıeme Kurumu, kongre 
mUnuebetile 1938 • 1937 senesine ait 
it raporunu netretti. Bu rapordan Ço
cuk Ealrıeme Kurumunwı 155 mii
eaaesesl oldutunu, bu müesseselerde 
kimHSis yavruların ana kucağuıd3 
bUyUdUtunU, birçok kimsesiz çocuk
lara sıda, lstlhmam, eğlence vasıtala
rının temin edildiğini görüyoruz. Se· 
neden aene)'e artan ve daha semereli 
faaliyetler veren Çocuk Esirgeme Ku 
rumunun, memleketin en büyük ihti-

lnıralı Adasında müstahsil bir vaziyete getirilen mahpuslardan bir grup yacına ve davanna rehber olduğu, bu 

Memlekette Kaç Mahpus Var~~R~~~j 
" iblağ edeceklerini müjdeliyorlar. Çok 

Bun) Suçları Nedı•r? ~~=~v~;:;:!1~:ı~nt;!:~!~;,~~~ 
arın tahailinı lntırdıkten sonra, yetımlerı 

• himaye eden diler mileueselere nak 
ledilemedilderi için, bu çocuklar ha-

a a a 
Yaz ve kıt mahkOm ve mevkufları arasında her sene 4000 derecesinde bir fark 

yatlannı kazanacaklan ~ne kadar 
Kurumun himayesinde kalıyorlar. 

Bu sebeple Ana Kucağı, çocuklarını 
mütemadiyen devrederek yerine me
me çocuklannı alacak yerde, bu ço
cukları hayata cfrlnceye kadar Ade
ta bir mektep gibi kucafuıda tutma
ya mecbur oluyor. 

var. Demek ki, sırf içtimai yardim müesseselerinin yokluğu yüzünden birtakım nor

mal vasıflı vatandaılar, kııın baıını sokacak bir yer, yiyecek ekmek bulamıyorlar. 
Ortaya ıiyaıi suçlar hakkın

da bir umumt af sözü çıkmca 
bütün mahkumların içi kabar
dı. Hepıi hürriyet eevdaıma 
düttüler ve bu ıayretle müca
deleye abldılar. 

Bu vaziyet kartıımda günün 
en meraklı bir mevzuu tudur: 
Memlekette bügun kaç mah-
k4Jn ve "'......_' ,, •• ? Duıdas-m 

11e kadarı erkek, ne kadarı ka
dındır? Ne gibi suçlardan do
layı hapiıanelerde yatıyorlar? 

Hapisane istatistiklerimizde bü
yük noksanlar var. Fakat eldeki 
malUmat, insana epeyce etraflı fi
kirler verebiliyor. 

Eldeki son rakam 1 İlkteşrin 
937 tarihine aittir. Bu tarihte 
Türkiyec!e 31,467 mahk11m ve mev 
kuf vardı. Bundan bir ay evvelki 
sayı 29,951 dir, 1937 Ağustos ye
kunu 28,947 ye düşüyor. Elimizde 
1937 kışına ait maICımat bulunma
makla beraber 936 senesi so
nundaki yekun 1937 senesi sonuna 
ait bir fikir vermiye kafidir. 1936 
senesi sonunda Türkiyedeki mah
kum ve mevkufların adedi 32,882 
derecesine çıkmıştır. 

Garibi şu ki bundan evvelki 
senelerde de ayni mevsim 

farklarına tesadiif ediyorui. 
• Yaz ve kış mahktlm ve mev-

kufları arasında her sene 4000 
derecesinde bir fark var. Demek 
ki sırf içtimai yardım müesse. 
selerinin yokluğu yüzünden bir
takım normal vasıflı vatandaş
lu kışın başım sokacak bir yer, 
yiyecek bir lokma ekmek teda
rik edemiyorlar. Başkalannın 
mahna karşı tecavüzler işliye
rek hapisaneleri boyluyorlar. 
Bu dört bin kişi hapise girmez-

den evvel §Unun bunun malını he
der etmişlerdir. Memleketin zabıta, 
jandarma, adliye;ı idare kuvvetleri 
kendilerile meşgul olmuştur. Hapi
sanede kendilerini geçindirmek 
için masrafa girilmiştir. 

Demek ki memlekette hükume
tin ve halkın yardımiyle içtimai 
yardım müesseseleri kurulsa fazla 
bir para esarfedilmiş • olmıyacak, 
zaten heder olan paraların bir kıs 
mı, binlerce vatandaşı hapisanele
ri boylamaktan ve kötü adam ol
maktan koruyacak. 

Eldeki en son rakamlar olan 1 
İlkteşrin 1937 rakamlan üzerinde 
biraz duralım . Bu tarihte Türkiye
de 31,467 mahkum ve mevkuf ol
duğunu yukanda söyledik. Bun-

tikleri zamanı kazanarak sflratle ile
rilemektir. 

Yoksa, asfalt gibi basit hakikatle
ri de biz tecrübeye kalkarsak ömril
müz Garbin eşitine yetiımeye bile 
yetmez. 

!ardan mevkuflar 11,738, mahkum
lar 18,566 dır. Ayrıca para cezasın 
dan ve amme borcundan dolayı 
hapsedilmiş 1163 vatandaş vardır. 

Mevkuflar arasında 375 kadın, 
10,842 erkek, 521 de 18 yaşından 

küçük genç vardır. Mahkumlardan 
706 sı kadın, 17,669 u erkek, 191 i 
de 18 yaşından küçük gençlerdir. 

Adam oldürdüklerinden dolayı 

mevkuf olan erkekler 3996, mah
kum oı .. nıar 7,602 dir. Ayni sebep
ten dolayı mevkuf kadınlar 110, 
mahkum kadınlar 184; mevkuf 18 
YA~tndAn kü~ük çocuklar 186, m:ı.h 
kum çocuklar 75 dir. 

Hırsızlıktan dolayı mevkuf er
kekler 1354, mahkumlar, 2151; 
mevkuf kadınlar 73, mahkum ka
dınlar 92; mevkuf çocuklar 95, 
mahkum çocuklar 37 dir. 

Filli şeniden mevkuf erkekler 
653, mahkum e:rkekler 771: mev
kuf kadınlar 19, mahkum kadın
lar 74; mevkuf çocuklar 56, mah
kum çocuklar 18 dir. 

Ayrıca kız kacırmaktan mevkuf 
1001 mahkum, 671 erkek; mevkuf 
64, mahk(ım 12 çocuk vardır. 

Er'l\ek kaçırmaktan dolayı mev
kuf kadınlar 18, mahkum kadınlar 
12 dir. 

Şakavetten dolayı mevkuf ka
dın yoktur. Bu sebepten mahkum 

Tarihi f stanhul hapisanesinin kapısı 

kadın butün memlekette bir tek
tir. 

Buna karşı 443 mevkuf ve 1230 
mahkum erkek vardır. Çocuklar 
arasındaki mevkuflar 10, mahkum 
lar 6 dır. 

Zimmet, ihtilas, irtikap, irtişa

dan dolayı mahkum kadın yoktur. 
Mevkuflar arasında l 8 yaşından 
küçük bir tek genç vardır. Erkek
lerden mevkuflar 406, mahkum
lar 339 dur. 

Kaçakçılıktan dolayı 39 kadın, 
807 erkek, 12 çocuk mevkuf, 66 

(18) 
• Halı derken Türkü, Türk derken 

halıyı hatırlamamak mümkün de -
fildir. Bunlu eski tabirle biribir
lerinin )izimi eayri müfarikidir. 
Halının mucidi ıibi onu devir de
vir inkişaflara sevkeden de Türk 
olmU§tur. Türk kutlan yün ipleri
nin düğümlerinde baharların bü • 
tün çiçeklerini, .renklerini ve hende 

senin en zor tekillerini canlandır • 
mışlardır. Türk ve blim Eserleri 

Müzesinden resmini çıkartarak koy 

dulumu tU hah 18 inci ura alt 
kıymetli bir Uşak halısıdır. bd anr 
kadar hükUırıet Uşakta İstanbul ma 
betleri için husul ltalılar yaptır
llll§tır. Bu da onlardan gflsel bir ör 
nektir. 

kadın, 1291 erkek, 9 çocuk mah
kumdur. 
Diğer suçlar yüzünden 116 ka· 

dın, 2002 erkek, 97 çocuk mevkuf, 
277 kadın 3614 erkek, 22 çocuk 
mahkum bulunuyor. 

E ıimizdeki istatistikte 1934, 
1935, 1936 ve 1937 seneleri a 

rasında mukayeııeye imkln verecek 
maltlmat vardır. Bu senelerin ay
ni mevsimlerinde katil yüzünden 
mevkuf ve mahküm olanlann mik 

tarındaki yakınlık ve benzerlik hay 
ret verecek bir derecededir. De
mek ki memleketteki sil&h tap
mak, kız kaçırmak, içerek düğün 
yapmak ve eğlenmek, kaçakçtlık 

gibi itiyatlar yüzilnden her sene ay
ni miktarda kurban veriyoruz ve 
ayni miktarda vatandaş (katil) 
damgasile hapisanelere düşüyor. 

Cinayetlerin sebepleri hapisane 
istatistiklerimizde gösterilmemi§
tir. Bunlar da belli olacak olursa 
sebeplere karşı mücadele açmak 
mümkün olabilir. 

Fiili şenidn dolayı mevkuf ve 
• mahkum olanlar arasında 1934 se

nesindenberi bir artıı bulunması 
dikkate değer bir hadisedir. Hele 
bu artış kadın suçlularda daha zi
yade göze çarpmaktadır. 1 Tem-
muz 1934 tarihinde Türkiyede fiili 
şeniden dolayı mahkum kadın 11 
iken ve hu miktar da 1 İkincika

nun 1935 de dörde düşmüş iken 
1 Eylıll 1937 d" 25 mevkuf kadına 
tesadüf ediliyor. Ayni suçtan do
layı mahkum kadınların sayısı 1934 
te 28 den ibaret iken 1937 de 74 
miktarına çıkmıştır. Erkeklerde 
mevkuflar 1934 senesindenberi 
459 dan 693 ve mahkumlar 534 ten 
798 miktanna çıkmıştır. Çocuk 
suçlularda fark ~ktur. 

Bu küçük l(ibi ıörünen nokta, Ço
cuk &irıeme Kurumunun ıayesi iti
barile çok mühimdir. Çocuk Esirıe
me Kurumunun gayesi, memlekette 
mühtaç çocuklara mümkün olduta 
kadar çok yardım etmek, himayeye 
mazhar çocuklann adedini arttırmak 
tır. Memlekette bu kimsesiz çocukla
n himaye edecek muhtelif müesseso
ler yoktur, bu çocuklar sokağa atıla
maz, bütOn bu teııalt Çocuk Esirge
me Kurumunu en faydalı olacatı yer 
de akamete sevkediyor. 

• Bu bir dava çocuk meselesini eez· 
rl halle aötilrecek mühim bir dava
dır. Memleketimizin himayeye müh
taç binlerce çocufu vardır. Bundan 
başka çocuk meselesinin içine giren, 
ahlaksız çocuklar, dimağan ve ruban 
hasta çocuklar, sakat ve alil çocuklar, 
hUlisa bir kUl halinde bir çocuk me
selesini emydana ıetiren himayeye 
mdhtaç çocuklar vardır. Bütün bir 
memleketin lhtiyac:ına bir tek Çocuk 
Esirgeme Kurumu karşı koyamaz. Bu 
davanın halli için bunu bir devlet 
meselesi olarak telakki etmek icap 
eder. Çocuk &irıeme Kurumu dev
lete yardımcı bir müessese olarak (Ole 
faydalı itler eörür, fakat yalnız ba
p.na bu davayı halledemez. 

Çocuk meselesini en iyi halleden 
memleketlerin batında Amerika ge
lir. Burada devletin siyaset olarak ta
kip ettitl bir çocuk davası vardır. 
Ve bwıu hal için devletin hudutsuz 
müeueseleri, tetkilitlan mevcuttur. 
&iraeme Kurumu gibi cemiyetler 11n 
cak devlete yardımcı müesseselerdir. 
HükUnıetin çocuk meselesine verditi 
ehemmiyet, Esirgeme Kurumuna•• 
sair müesseselere yaptığı yardımlar
la aşikardır. İçtimai Yardım VekalC"
tinin bu meseleyi bir devlet meselesi 
olarak kabulü, ve teşkilatlandırması K ız kaçırmaktan mevkuf er- acaba mümkün değil midir?. 

keklerin sayısı 687 den 1001 
e, mahkum erkekler 332 den 671 Çocuk Esireeme Kurumu köyler
miktarıns çıkmı!!tr. Erkek kaçır· den, şehirlerden topladığı kimsesiz ço 
maktan mevkuf kadınlann sayısı cukları, tedricen devlet müesseseleri-
12 den on sekize, mahkum kadın· ne nakledt!rse. faaliyet sahası geniş
lar 7 den 12 ye çıkmııtır. ler, ve devlet müesseselerile elele ve-

Şakavetten mevkuf ve mahkum ren müesseseler bu davayı daha reel 
olanlar 1934 ten beri devamlı su- bir tekilde halletmiş olurlar. Çocuk 

rette azalmıştır ki memlekette asa 
yiş ve emniyetin klWVetli olduğu
na ve gitgide iyileştiğine bir de
lildir. 

meselesi ayni zamanda bir nüfus me
selesidir. Nüfusa, yaratıcı, ve işleyi. 
ci ellere ihtiyacı olan bu memleketiu 
bu davayı bir devlet meselesi olarak 
kabulü, gayeye daha sUratle yürümr

Zimmet, ihtilas, irtikap, irtişa- yl temin eder. Maddi imkanları \•ar 
dan mevkuf erkekler 323 ten 406 mı, orasını bilmiyorum. 
ya çıkmışken, mahkumlar 396 dan • 
339 derecesine inmiştir. Kaçakçı- ·-----=--======== 
lıktan mevkuf olanlann miktan Bir Kız, Bir Erkeği 
değişmemi§, m3hlclimlann miktan Kaçırdı! .. 
seneden seneye azalmıştır. Demek Izmir, (TAN) _ Bucada Selvi so-
ki kaçakçılık revacını kaybeden 
kiStü sanatlardandır. kağında oturan ve başka bir erkeğe 

Muhtelif su~lardan dolayı mev- ni§8nlı olan Ki.mile adında genç 
kuf ve mahkum olanlann istatis- bir kız, Ibrahim isminde bir deli -
tiği, memleketteki içtimai hasta
lıklann en açık ölçülerinden biri
dir. (Arkası sayfa 9, sQtun 4 de) 

kanlıyı kandırmış ve rızasile kaçmış
tır. ikisinin izi de henüz bulunama

mıştır. 
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LiNiN A$KI 
Güneı • Beılldaı 

Karıılaııyor 

Y-•: Faik IERCMEN 
OkuyMulan• .... • Alt...._.. •fa· .............. . ··~ ............ . 

tıyor: 

._ ..... OokGdar, Hlkhntyett Mn. 
llyo oaddoot lf11 " 11_...11 Kmlt ... 

İatanbul Futbol Ajanlığı tarafm. kallv.ı •lll1Dlyl111. llalO• eltlu .. ti• 
dan tertip eclilen Şild maçlanna bu •ı. katıw ... •o. .,,.,.._" ..... H ,_ 

hafta tekrar devam edilecektir. Ma- ıorta ,..., 1u11ıort ... ı.1111..._. """ 

16m oklutu üzere bu maçlann buıb kalltuı•ll ru11oat11at11a tıkartMak ~ 
n Milll küıne maçlan emtamnda bot otMoktotllr. 9eft d• lca'"'9t fWleVtıil I• 
kalan haftalarda O)'D&tılmlf ve 22 klü fl•cl• ruı.tna11tı vwfl111MI lflll ••· 
bün ift1ıak ettill ft tanın• teklln- ,....... 1tulU11du111. •vrakflllt ~" 
de OJDAUll müabllkalarda 4 Jdüp fi t1ı1t1cı1mtt11da1t ..-. •1t1tlJ•d• 111••.., 

na1e kelnutlank. Mılılorl ltltfjıtltll. N19'ayot hlMIJe 

.... 111111 tabm ••• ,. a,.. matıu..la 

Dünya Kupası On Yaşında 
Çekilen kura muclblnee Befiktq • 1nuh .. •b•lne ııtdl. l'akat eradafl ... 

ı. GUnet karpl•pcak, onun salibi bir rl f1Ylrdll••· iki ıl•d•lllteri ...... ,. •• 

hafta 90llra Beykozla oynayacaktır. rurn. Hlt tıır 11otloe ftkMıyor. Dl· 

Bu maçın galibi de dotrudan doğ- ,..,ıar ki, ı1to11ıı111 ruhtMlyı bira .... 

nlJ'& finalde bekllyen l'enerbahçe ile ....,. "'""'._ katıv.,.allelar ltl9 .,.,. 
t~ 1938 lild pmpiyonu bel ••r ntuarnıtıyı ttıtlyaı var•ıt- Dalla 

11 ohıcütır. neler do 111lar- Halbukl ka11u11da 
J'lnale ulan Jdüplerden bazılan blylo bir ayrılık yoktur. Paur ruh•· 

menimin geçtijini ve havalann fut tlyotarı, bu vo 1tu11a banur bltt01t yar 

bol oynamıya müaait olmadılını ile- ıır lfht lttrdlr, ntuarnate • •;.tl la· 

Bu Sefer. Hangi 
Millet zanacak? 

( y AZAN: EŞREF ŞEFiK ) 
rt sOrerek maçlann plecek futbol kllda yapılır.Bu itiyi• lkın, blP' vatafl_ 

l'ranunm muhtelif f81tirlertncle de maft7a ı. Almann ı A~ 2. l'lnal menim! bapna tehir edilmesini telep datın ıt1 ... ını" ~ı1ıı .urunc911tadı bı· 
eden diln)'a t.-ı ~len her 10 Razinnda: t~ 2 Cekoslovak7a ı. etml§lerse de ~mteka ve Futbol A- rakılmaoı dolru mudur?. 

'YUD ne tMlp ec$W1ar· Bu BQ IU11ele ttaqantar kupa plibl oldular. janhjı klüplerin bu arzulannı kabul Alakadar makarnlarıft dikkat ..... = b=tllll hanıl mlllethı b- ltol79flar flifn7fı hpe111 ~ı. etmemlflerdir. Buna ıöre Befikte1 ""' 90ımınhı:I dll1P'l11t." 
uh•--·' old .. a-11 hesap- nnJan ...U. priniqorlor ile Günefln bu hafte brJılapnalan ııı..--------1111!· zenme11 m _..., ..__ ""'-.. mil Ski IC1Qp ldandlerl • 

ıa bilmek için bul hUSW1Atı tekrar Dün)a tapaa maçlanDa ..--- icap etmektedir. Geee telpaf çeldim• mi! · 
..:... pçhmeJ< ıukul olur. il talmnlana pnslamu muhtelif mi- bu üpm mmtalıa morı.aıncıe topla- cı.--.,,.,.. _. 

Ameribda Monte teha alarpı ölçtükleri bir unda, P narak ba kPl!f'1 .... nılD teferrilabnı 
Birindli Cenubi lf1 a1'k darlenn sözlerini nak· tesbit edecek ve maçın hakemini te- ""Sah alqaau ... t 21 de Be7ollu pcllta-

'tideoda, ildnclsi lta11ılda Romada ya zıeteciler • ~ hanesine mGncaat edere ..,.....,. 'bar 

pılan dünya kupuı ~ kar- letmektecllrler. uharrlrl İtalyan spor )'la • teııraf çekmek i.tedhn. Acele bir iflm nr-
pl•pmt milletlerin aldıkbın derece- Bir Fransız n:.ı Vaccuo ile dilnp .. lataıaray Bu Akıam clı. Poııtahanede bulunllll tıeıır.t memuru 

teri, diln.Ja kupe11nın Jma bir ~ ~n ~ hekJnnda Japblı mD Gidiyor ••t 11 dan 10nra, teJcrat kabul edftıneditt 
~inl yapbktu IODra verecelfm. kupa ülAkatı ~· lıaJ7an 1- Yuplavya klübünün yıldönümQ ni MSyledl. Hayret ettim. Teltraf .cele iı· 

Dünya kupuı 1928 leDelİ Mayıs e-~ IÖZlerini hiilbaten nakle- 'münuebetile tertip edilen Futbol tur ler için kullanılır. Ve zannedi7orwn ki, 

yuıda Aımterdam kongresinde l'ran- nuvuma 1ftiraki tabrrilr eden Gala bunun ıeceıri ıündüzO ,oktur. BOW., ıe
aız delegeleri tarafından tetuf edil- eli~ üçünc(l dünya kupuında f. tuareyWar bu akfam ıe kifllik bir ceıert, teıırata daha çok ihtiyacımız vardıt'. 
mitti. O tarihte niıamnuneai kabul e- - ~ takımının pmını soru- bclro ile BeJcnda bereket edecekler Bu 1fte bir yanlıf)ık olsa ..-. AUkaclar 

dildfline IÖN, dünya kupuınm OD ya =uz. Sbe h-.eyden evvel takı- dlr. San kınnmh1ar bu turnuvadan dairenin dikkat nuarını çekerim.• 

f1Jl& gird1lfni hetırlamahJd. mımıplan çok ümitli oldujumu IÖJ- IODl'8 kendilerine teJdiflerde bulunan * 
Koqnnin verdiii karar muclbin- liyeyim. Bu kanaatim maddt ve ha· buı Yqmlav klüplerile karplapcak tllunektep talebelerlae tif9 MJlllt 

ee ilk müabakelar, Cenubi Ameri- kild esaslara isünat etmektedir. ve 1e7ahat 21 aün drecektlr. Bir oku1\ICUlftU& ~: 
kanın futbol vatem o1- Montevidtt Biliyorsunuz ki ltalyan takımı Ddn Kara All, T .. lrclailı ile "tlkmetrtep ıaıebeıeııne-taUlden evftl bl 

::.!~...:=....~..do! ~ 4:7" :::::":in 8: .........,... :-"...::. ;.'_~ :== ~ 
1§\lrak m.mttı. l'lna1 ~ p9k 'a lmıittnnz5-..,. bhlDclıll ol.mullar· ı...w. frAR}. - 12 Hulruda Al- ı.ra bUdirildi. Halbuki bu Udnd quun lh 
y~ bir ~ IODI'&, 192'4 Pa- Tek seçlclmb Poao•• ~ ,.t;lat __. lllıdmda ı...tr ukM heta- mal ecllleeeti ve ~ taraflndllll ,._,, 

ris ~tlumd& CflfriJa 'blrincWll teşkil edebilmesi için fevk.alAde haneli menfutlne tertip edilen bü- tırıımıyacaıı muhakkaktır. Diler tuaftal\ 
ni ala OropnJblar, Arjantlni "-2 !:wuyeti olduju gibi emrine mühey yük pehlivan güreşlerine etraftan da Belediye pıbelerine mClracaat edenle

mallip ederek tazandılar. Ve 930 ~ oyunculenn adedi de rakiplerimiz namlı pehlivanlar gelmeye batlamış- re de, ikinci qının. blrlnclslnin ;,apaJdıtı 
dW.a bpm pmpiJODluiunu aldı- den fazladır. İtalyan mtın takımının lardır. yerde yapılacaiı bildlrll17or. Ktllteır ve Sıh 
lar. bilbpunu sbe hatırleteyım. Bu ıu Kara Ali ile Molla Mehmet te diln hat mQdClrlüklerinln buna kU'fl tedbir al· 

IJdnet laapa IDllÇI 1934 .nesinde 1- retle tahminlerimde hakh oldulunuı fehrlmize ıelmitlerdir. Bir haftadan ması ve çoc:uklarm qıaız bırakılmamuı 1'
taı1ada tertip edildi. lfUrak etmek zannederim taedlk edeniniz. Şunu da beri f8hrimisde olan Tekirdalh, Ka- zundır, zannederim." 
~ mi11M1.na ldedlni dikkate a- ilA edeyim ki, lte}Jan A ve B mil· ---....:--------ı-
lan tertip..,_ -UbteUı puplara a- 11 ~ çarpıftılı rakipler Av ra Ali ile J'e\'aDf maçım yapmayı ka- • 
prdılı mmetı..l ._. uaJannda ilk rupenm blrincl sınıf kadrolariy'1i. A bul etmiftir. Her iki kıymetli pehll- İZMİRDE. 
tun,.,.. t.lbl tatt latwı eoma kala- mtın tekımımıı 23 beynelmilel maç v•nımız pazar lilnü brplapcaklar- f S h da 
ıeak on altı mWl ...._ ...,_ 1- yapriııfbr. 17 maçta galip ael; dır. u a..r a as n 
ltaı1* OJD&Uı. a ' maçı berabere bltirdJk, yalnız Mlln ••re11ı1erı B ·· ~u·· n Yo1 lar 1934 kupaı -,1-.. ftnetmı 10 2 ~biyetlmb nr. U' 

Y u IÖMfl dolar dolmaz on 
1ann gürilltü.sü, atılan top 

rak patırdıaı ile ve amele bapmn 
fidilk lelile beraber duyulurdu. 
Baii& Aat alb,a bile ıelmit ol -
..wı. 

Caddede yalnız ikinci mevki tram 
ftJlaf, bahtlarına ve bu kadar er
ken ayanclanbluf olmalarına hid
det .._. n71ann üstüne kayar· 
1-dl. IWe içlerine sh'fp oturan· 
ların, kaılretn un yüzleri traşlı 

ve koltuk altlannda birer ekmek 
çıkını sıklfbrılnul takımdan olduk 
Jannı .ıördükçe hiddetleri çopı -
.,-. ve siraıı.tDl artanJ'Gl'dular. 

Plabsmııı Oatünde, .,... lpreti 

ohnıymlt ye caddelerde korkusu?.: 
ve pervuız bir şekilde koşan oto
motillerden bir tekiJrln bile bulun-
mdeılı bir aatte, toförleiinin mah 
murlutu henüz geçmemif llğar kam 
J8Dlaı' geçiyordu. 
. Kiiçük kahvenin kapısı açılmış 
n kahveci ocajını üflemiye yak
mıya koyulınuftur. Amelelerin ho
•ardahk 1apanlan, büyük bir isra 
6 ,_ alarak Abalılatı pJ içiyor· 
lardı . 

z.u,n bbwctnin kanaatince er 
ken lralkmak ••nü,, getirirdi. Hem 
bu uatte kahveye' ltlru nohut, kül 
veya karbonat utmak te kolay olu 
yordu. Düriden i:almıı 98Yl da, •itz 
lannın tedını bilmiyen ve henüz 
a7ajınc:IQ poturunu, plvannı 

çıkarmamıt olan bu andavallıla • 
ra yutturmak iften bile delildi 

Arsa büyücektl. Y ecli 1eklz ym 
metre nıurabb.:ı ı~!fllJinde olan 
bu yer, lert ve tafhkti. Burumı 
kulp wmt*1tımek w temeUere çu 
S\R ..... "._ ~ 9ftrmlye • 
cektL Oııwı içiıl .ınilst~l-apariı· 
manan .,.ıdltl, 1Ardlkl a1tmıtU ll
ralık bt kiracıldanm biran evvel 

-~ Mile Jamp 

mutran l(intl ı~""""... B mi11l telnmın• 19Unce; JaPhlı ld111a•a Davet T ' or 
riku1We çetin blr~MhM 12 maçın 9 tanesini banmıt. 2 tane Ankara, 8 (A.A.) - 1938 Türkiye amam 8D1V 
..,....ıııar. R-...__ --- ıdnde berabere kalmıı. yalnız 1 tane- Sedıoot 8'lref müoabakalan netleesin· Izmir, (TAN) - Fuar nlıamıda lutuf!ııjuııdan mUteabhlıll ve mil mı 2 • 1 Çekleri,- -lloca· ilinde matldp olmuştur. de her sınıftan blrlııel çıkan ııüreşçi- faallyel devam ediyor. Beton yollar lıeııdbl mlnıtJmllf,.. apartunanı • 
Iııtıı aldı. Bu .ı.td ,....._ ı.ı.. Bu ıııaddl. Ye ııalıa ilııtünde elde e- ler Hulnn ~ t.t.nbul- tamarıılanınak Uzerecllr. y'."'""~ 1 nın m;ı.tııceleıı bctylannıanm amı-
mini için _aeçea iki dtinya ku:; z • dllmlt neticelerden maada, halkın fut brplapcôlar pavyonunun iJlfU1 bitmiftır. Daimi 
~ IOlmr - r.ıı- lıııioBlerımızı beJecan .., milli duy da milli takımla " ...ar ~ "" atnl malılııl1ı.r lamıfll.. qln dolufUn ba 

a1çil olur kanuttndeJla. v.e,.._ l'l1annı delma e7akte tutacak ruh •· galip ıeJenler Jelll mllU takım kad- milWI infaatı bir •1a bdar tiite- Bu )'bleıı, IÜDı.n da; cumartesi ı: 19M clenborl A- taJıne1on. ~ -ı nrbk balamıııdıın nıowıu 1ofki1 edeceklerdir· celıtlr. ~ ıııa::"' dalıl1 oldu&u lıalde, 
ııım luritwl --...::.. *:: .. ~ mütalaa -1ı,lz. T: s. ıı:. IÜret federuyoııuııdan ya Ja•danııa lmrlııl ~ ıo;. ldlrek lmma lutan .ı_ı. 
- .. ....,...ııı .- - ----mllJI prpqıııa1ar- Plan 1'lr tolılllde: 1838 Ttirlıfye Ser- • ..._.. • ..... :retmll lro1 dımııabızuı bııp 
idk ederken belaba clüi ..... ft ~nlan birçok te -"- bldDcillklerlncle salip ... bJkırOl'd1L 
annmdaJ!S6 kım1eıtaa 1'Qll latilnd6r. bm _.., k Cefme, (TAN) - Altı ay evvel, e- Bu altnuf yetmiş kolun içinde en 

Montevideoda 1930 M!Mllnd• yap M·"Nı&, ~ 1mpMa lfbl bir 1m ~ mO..bab ,.pea lektrik fabrikası sahibi KelAmi Ert•· 11 btıekll henüz bıyıklan terlemlf 
lan ilk dünya tupuı maçlanmn ne- IUÇlll talthlnıe lllfl1ı tesftJe]erle 1e- milll ekip ~eri: nı peeleyln öldürmek kutile siWi iri 

1
an bir delikanlı vardı kl, İs • 

ticeleri: palan mGlabMaJarda tal1hln ve fena H ti1oda Ahmet Şakir Yılmaz ve attığı iddiuile lzmir atar ceza mah~ tanbulun altın akan kaldınmları-
Bbtbfcl GRUP teudüftlfta ....... l)ıwUl ıtlemenler Kenan, 81 kiloda Yapr Erbn, 88 ki· kemnine verilen ve ~ aer.best mn hülyqına kapılarak anacıjınt 

l'rama lleblka7ı 4 • ı. Arjantin l'ran- olduluu da ltu be allilü 
1•11mdır. loda Sadık Solanh ve Yusuf, 72 kilo- bırakılan Veli o~u H~ ~ ve iki ~üçüjiini köyünde bırakıp 

~ ı . o, • •llaılb7l I - O. 1W Pnn· Bir ~ tamw•HJı t.lrile da Ra.,tn Çetinf 79 kiloda Ahmet küçük bir WtMnln ~,üz· bunlara plmiftL Ali, İltanbula 
-- t - e, ........ tin l'nma:rı ı - ı ,..._ yenDmelr ~ tMft)4,. lllra· fa mUftm'. J~ .,,....,..., ---a. vanr vannu ka1dınm1arda altın 
-- ™-" 1Dlf telnmlera ela ıt,lk olıln'tdaft 111n Clnoçl " Adnan, 8'1 kiloda Muata bap Anm ()alp, ~ .._r::- yerine tos ve pislikten bqka bir 

O• - - ~ - - idi~ Rotıoe, lılııbııı • W.. C)hoelı. Alır ıı1lıletto 11.ıı-t (!o- ..- ıatıadıil JllllOJlll All7tbıün -Jmı ~ lfııllaımı 
.... - - Jlkell rülplmlınls. ıır..rı.., Almoıı - ...._ ... - Hulnn - - ...... - ...... - '"' - lroltujuııdıı bir 

- mıtJP tar, Awotıııyalılu, ç.tdor, Bnolqa. ~ ...... _... -a6r •- anmalı: ı.ı-if ... ... ID'm tlıilar "" 1ıoıııflril - ınuk6r.,.. 
- -

1 

• ı. - War"" J'nıımludar. Reı. AJnıeıoıor •ız- ........_._, 1t1mma 1ıi1- olmifllr. Fa1rat -.,ın ~- "";: ==... Alclılı ,.....ı-
Boll97Ql •·O. - - '.o, A'"'81aJ711 OJUllCularmdan da- .... •..-. -., bnlrola lldlp - l.ır ;:..pek...,. kendine_ .. 

,_.. - lld - - - da-do~ oldııldanma da tur._. a..-Ud """• prl tarafım _,jıııa ,.,ıı..,.,..ıa. 
...... -· ha lebdllklr bir ~ llımlfle. - lıalımdıllı1 ııııa ......... - Zaim ......... ,..ııaı ...,.ıı ı.ı .. Dür 

l'lnal mO.bakgmda ~ ArJantlal dlr. Bunlua ratmen bu ..terki elin- lerııilfllr. AramlaD ....... dit ~ mav dil .,. bir _,.,_ ce!i1mlar 1• on 
t - 2 malhlp ederek kupa oUbl cskta. Ja kupunıda da İtalya telnmmın la _., 1* ,....ı.uam -~ ~ kurufluk ..,nlrln .;,ı1nın, ve ya-

ıtaf MDe91 İtalJada yapdaıı lnlP mO..- uı.ı_.""'' kuvvetle umuyorum. Yal- bir tün- kıldı laaJunmylbr. .. • ..-. _ _....., ... ba•n• çömelip o-
-J'"',..... , t-hı ı '-·-da '---.. ..;.• teki"'·•· bliılanın•fb"· au•- ;J.,._ ... ,... ....- ' bakalannm hCUlluı: mz talih pek fazla _,,_ m • 199- JUU aauum . ....,... • üd aç kJlo)uk eJnnele katık ya• 

AJmann ı Belçika ı. hvec ı Ariant:ln ı. meae ... " HavCf.-1 Tesisata pıJOrlerilı. 
hviçre a Holanda ı. Çek09lo9ak7a 2 Roman t1GMl ,.._. 2l JdtUtk lılr bfUe lslall. icİllef4tk l .. bilfhyah b8f on ıOn ol· 
;,a ı, Avuatur,.a a Frama ı. Macartatan ' llılklet Y•nflan uıtnc1e .,..,. P1mtflw, CJedta apor ı.m. <TAR> _ ~ ..,,. ....-. Bir lb .... ı.. A· 
11mr ı, ~ ı Blelll)a ı, ttaı7a T A· ı.tr, (TAN) ıc...aıpqa - ~ Jre"fll•fn'•f'Vlbr. 9ı. Pli .._tını ,....._ sp » - pca& llaWınp brp tarafa 

merika L lfdlp plme bllDdet ~msdm ı.ce haDaD ..,rwttlll matta ~ _.,.,a 70 '* 1lra1lk otDmdk liar 1Mkecatı •141· Jtef)d bümaz ol • 
QnEK l'İNAL WUfbr. Millabüaya Jra,_,. btıta- ~ üoe .,....,_. ~. ft sam: oaütarl.,. ~-WI!- 81lJ4ı! ~ apettınwmı lklnct ket 

AJmaan t tn.c ı. c~ ı ~ ilmi bmlr f&IDPl,.u Ba1ıam Utüh mtaftr1e ,..._,... PC latmp. ..._ ... bir ı.taabul avratı ,a.. 
,. 1. Aw.tur,a t 1bcu1stan ı. tt&J;Fa ı c:i •Jmlpe ele ba dıenıcl9l a1Mber ftlde ı.m .... Dl .. tmt1p edil • Jlaft pa - ,,..._ T~, ı. 11M lltplftl. l)ıpme DUll? Yilztl, 

t.pa,a ı. ı~ 1 ~.. ayılmamıfbr. ıı11 ..... ıı ... - ,...... - w ... ,.......... '*' ... Dl ~ ,apbla nltutedaa be-
DÖldı1NAL BlrlncWli SaJIMW... Mw:I t1taia ••tucl& ,ıllliıask a..e A'tst ı• ••W.-. -. w -c1aft m dullmdaa da-ı...,. 1A~1, ~ 1 Al Calüt k-•••fl--· 

ha san bir avrat! .. 
o anda Alinin kolu gevpdi; gaz.. 

leri bir açılıp kapandı. Ve dilini 
iizmda oynatarak mlnuaz bir c:üm 
le mırıldandı. 

G..,ri onu ısıtma tutmuştu. Ne 
kollan işliyor ne de bacaldan ... 
kist gibi ujlam duruyordu. Bütün 
&ün fırnt .,uldukça gözünü kalclı
np balkona bakıyor ve "onun,, çık 
muını gözlüyordu. tı yapamıyor
du; sanki koluna yumUf8cık beyaz 
bir el dokunuyormuı ta onu tutu
yormuı gibi teth halsizlilder ıeçi· 
riyordu. 

Geceleri bir nJuıa bir soluna 
dönüp derin derin göğüa geçiriyor, 
efkarlaıuyordu. 

Ara sıra güneılenmiye çıkan ldl
çük hanım bu "Yarma,, nın işinl 
bırakıp kendisine uzun uzun bak• 
tığım görüyordu. Alinin bu küstah 
ve aptal bakıştan küçük hanımın. 
dehfetli surette sinirine dokunu • 
yor, hakarete utramıı gibi onu -
bileftlriyor, hiddetlendiriyordu. 

Bu halden pek ziyade müteelllt 
olan küçük hanım ldeta yemeden 
~n kesildi. Kızının bu halini 
S(;zünden bçırmıyaa annesi oma bit 

:::.11\81\ ~~Yet;,JMIB-
aewaludaa ...., kızının .MriD 
kederine '8lh oldu. 

"Vey ne demek? Ne küstahhk 
ııe terbiyesizlikti bul HazınecUlir 
feY delildi. Öyle bir .. odun,, un ID 
zına 1Ulanmuı!.~ Ne hakaret! Ne 
hakaret! .. ,, Hemen o gece hanıme
fendi meseleyi beyefendiye açtı: 
ve icabının bakılma11nı emreyledL 

E rtesi ôjle vakti Ali, dört er 
kadqile bir avuç yoğurdUll 

bqına çökmüftii. Bir aralık küçilk 
hanımıni görünce elleri titredi 98 
sofradan kalkarak uzaklafb. 

Düdük ... ne tekrar lfe k0yul118 
ca Aliyi bir p.fkınhk aldı. ..'Olen 
avrat dakika. b•§lllda görünüyor • 
du. Acap ne var ki? .. Yoksam .. Sa 
dl ülen hadi.. Deli mi oldun sen. ~L 
ll?,,Gayri Alinin kolu kanedı ~ 
mış gibiydi. Kürelini bir tarafa at 
mıı aval aval balkon• balon~ 
dı. Sert ve •tefli toprajı, mOI~ 
apartmwu fiJln unutmuftu .. 

İklndl,..ek kız belki on defa P 
rünmüftö. Ali memnuniyetindell 
ajzını kapamayı aklına bile getlı'
memiftl .. Böyle dalmıf, tatlı bir ti 
yanın içindeyken omuzuna bir eua 
dokundujunu hliletti. .AlclınnadL 
Hlnclk kıyamet kopsa aldıracak ııal 
de delildi .. 

El omuzunu biraz daha sıktı, yi
ne aralı olmadı. Fakat blrdenblr8 
aert bir hareket ona döncfilrd8. 
Karpl1nda patronun adamı otaa 
amelebafı duruyordu .. Herlfln hid· 
detten ytlzü mosmor olmut g()zleri 
bulutlenm•ftı. ı\li kabahatll ~ 
ıar libl evvell kızardı 90Dl'a da 
sarardı. İri boyu bükilldil. 

Bacaktan biribirine dolapta• 
bot undan uzaklaşırken AUnllt 
arkasından arkadqlannın kbnill 
gülüyor klmisl de düfÜDceli diifÖI' 
celi duruyordu. 

İçlerinden bir ikisi kuru çatlıll' 
toprağa tükürdü. Ve "Tüh! Allab 
betismı ver.ain!,, diye de homur 
dandı. Bu belhın Aliye olmadJll 
muhakkaktı. Çünkü o belisını bııı· 
mUflu. 

O gece delikanlı cugaraaız ve el& 
mebiz yattı. Epey serseri serseri 
ve aç dolafbktm sonra hemşerile
ri bir yolunu bulup onu meJmekf" 
te lfinderdiler. O gündür Ati, W 
daha Jdi)'fhlden Çlkmemıya an~ 
ti. 
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ispanya Harbinin Af J ın Genişletilmesi 
En Garip Enkazı . 

Tıpkı Bir insan Gibi Hakkında Avukatlar 
Pasaportla Seyahat Eden 1\ T D •• •• •• l. ? 

Tuhaf Bir Maymun lYe UŞURU1107 Qr • 
İspanyadaki kanlı hadiseler do- ~ 

layısiyle yerini yurdunu terkedip 
Fransaya hicret eden binlerce bed
baht felaketzede arasında bir de 
maymun vardır. 

Avukatların 

J'araftar. 
Bir Kısmı Affın Teşmiline 

Bir Kısmı ise Aleyhinde .. 

.YAZAN: REŞAT · FEYZi 

Sinanm pırlanta eseri, Şehzade türbesinin üsiı.i böyle orman haline gelmiştir .. 

Gon ismini taşıyan bu maymun 
insanla hayvan arasında garip bir 
mahlôktur. Kibar bir aileye mensup 
ve İı:panyada çok iyi bir vaziyete 
malik olan sahibinden senelerden
beri gördüğü ihtimamlı bir terbiye 
neticesinde hareketleri hayvandan 
çok insana benzemiştir. Şimdi 

kendisini görenleri dehşetli bir hay 
rete sevketmektedir. Onu ilk defa 
bulunduğu otelde keşfeden bir gaze 
teci müşahedesini şöyle anlatıyor: 

Siyasi af kanunu projsi yakın
da BüyiUc Millet Meclisinde müza
kere edilecektir. Hapisanelerdeki 
adi suç mahktimlan, mebuslara 
mektuplarla müracaat etmişler, 

kendilerinin de affedilmelerini is
temişlrdir. Meclisten çıkacak af ka. 
nununun siyasi mahkıimlarla be
raber adi suçluları ve matbu~t 
suçlarını da şümulü içine alaca
ğından bahsedilmektedir: 

ŞehzadeCamiini Bugünkü 
Vaziyetieden Kurtaralım 

- Otelin ya21hanesinde bir koltu 
ğun üzerinde onu ilk gördüğüm va
kit bir süs yastığı, küçük bir bebek 
sanmıştım. Biraz sonra bu bebeğin 

Sinan ihtifalleri 
Her Sene Bir 

için Harcıyacağımız Vakit ve Nakitlerimizi 
Daha Büyük 
Oluruz. Bir 

Eserinin Tamirine Ayırırsak 
Kadirşinasbk Eseri Göstermiş 

1 stanbulun tam ortası nere
sidir? Bu suale, Nasreddin 

Hocanın, dünyanın ortası neresidir, 
.sorusuna verdiği şekilde bir cevap 
hazırlamak istiyenler olabilir. Fa
kat bu sualin cevabım tarih ver • 
miştir. 

Bizanslılar surlann kuşattığı mü 
seles karenin ortasını tesbit ettrıiş 
lerdL Türkler de İstanbulun göbe
ğini santimi santimine denecek bir 
isabetle bulmuşlardı: 

İstanbulun ortası ve göbeği Şeh
zade manzumesipin bulunduğu yer 
dir. Bu cevabı Evliya Çelebiden de 
dinliyelim: 

"Cemi mühendisler şekli miJ
tıelleste olan İslambulun ortuı 
saat, hatVe y ~ira hesabınnı 

.aat, hatve ve zürra hesabınca 

bu şehzade camii zeminidir der
ler ki, düz ve vasi sahrada vaki 
olmuştur. (1),, 

Kanunl çok sevdiği Şehzadesi 

Mehmedin cesedini İstanbulun tam 
ortasına, kalbine gömdürmüştü. Şi 
irde muhibbi mahlasını taşıyan bu 
§air padişah oğlunun ölüm tariht
ni şu ağlıyan mısrala tesbit etmiş
ti: 
Şehzadeler güzidesi Sultan Meh • 

medim (2) 950 
Osmanlı İmparatorluğunun fütu 

hat ve tekamül devrinde büyük hli 
kiımdarın; göz bebeği şehzade Meh-

• 
rnedin ölümü Türk mimarisinde çok 
parlak bir devrin doğmasına yol 
açmıştı. Yavuzun devşirmesi Ağır
naslı Abdülkerim zade Haseki Si
nan ağa mimarlık etütlerini yap • 
mış ve meyvelerini verecek olgun 
bir çağa erişmişti. Filhakika mimar 
Sinan İstergonda (Macaristanda) 
camie çevrilen Kızılelma kilisesine 
muhteşem bir mihrap, minber ve 
Hünkar mahfeli, Sadrazam Ayas 
Paşaya türbe ve seferlerde birçok 
mühim köprüler yapmıştı. Fakat 
ilk büyük eseri şehzade manzume
si idi. Kanuni hassa mimarına ilk 
defa böyle büyük bir eser kurma 
fırsatını vermişti. 

Yüce sanatkar ilk eserini !stan 
bulun tam ortasında kurmuş ve mek 
tebinin ilk muvaffak örneğini ver
mişti. 

Şehzade manzumesi de gittikçe yük 
selen bir silsilenin ilk şahikası ol
muştu. Bu itibarla mimari tarihi
mizdeki yeri pek büyüktür. Buna 
rağmen bu külliye henüz hiç elle
nilmiyen bir mevzudur. Şimdiye kn 
dar hiçbir tarihçimiz ve mimarımız 
tarafından tetkik edilmemiştir Ay
vansaraylı Hüseyin Efendi Hadika
tülcevamiinde cami için ancak dört 
bes satır tahsis etmiştir. İstanbul 
rehberi sahibi Ernest Manburi man 
zumenin mimari kıymetlerine hiç 

(1) Evliya Çelebi seyahatnamesi cilt ı, 

ıay!a 162 

(2) Hadikatülcevaml cı"lt 1, sayfa ıs te. 

bu tarihi 949 olarak hesap etmiştir. Peçe

vl'de (cilt 1, sayfa 263) te Şehzadenin e
lümünü 8 Şaban 950 göstermiştir, ki dol 
rusu da budur. 

YAZAN· . ~ 

lbrahimHakkı~ 
Konyalı ~ 

$inanın ilk eseri olan Şehzade cami
inin minare temeli işte bu haldedir .. 

dokunmamış, eski müzeler müdürü 
Halil Ethem ise Radika ile Manbıı
riyi kısaca kopye etmekten başka 
bir şey yapmamıştır. Şen seyyahı
mız Evliya Çelebi bu manzumeyi 
yeni müelliflerden çok iyi görmüş 
ve iki sayfa içinde canlandırmıy:ı 
çalışmıştır. 

Ben ulu sanatkarımızın bu eser-
· ıerini ve bugünkü feci durumları 
nı birkaç yazımda tanıtmıya çalı
şacağım. s inan eşsiz b.ir deha şahika-

sıdır. Onunla hakkile öğü
nebiliriz. Bu öğünme fırsatını da 
kaçırmıyoruz. Her sene mezarının 
başında toplanıyoruz. Onu anıyo -
ruz, parlak nutuklar veriyoruz. 
Fakat çok acı da olsa söyliyeceğim: 

Sinanın yüksekliğine olaııt ina
nımız ve ona olan sevgimiz hançe
relerimizden aşağıya inmiyor. Si
nan sevgisi kalplerimizde değil, 

dillerimizin ucundadır. İhÜfalleri -
miz - riya değilse - bir gösteriştir .. 
Biz Sinanı tanımıyoruz. Tanınmt
yanın sevilmesine imkan var mıdır. 
Sevilen bir dehanın pırlanta eser
leri böyle yüzüstü bırakılmaz. İs

tanbulun tam ortasında kurduğu 

şehzade manzumesi bugün gözleri
m izin önünde harıl harıl çöküyor. 
Evet.. Şehzade medresesi can çeki
şiyor. Önümüzdeki yağmur mevsi
mi bu sanat bediasını yere sere
cektir. Yalnız Türkiyede değil dün 
yada bir benzeri daha yapılmıyan 
yapılamıyan Şehzade türbesinin di 
lim.li kubbesi Aylandoz ormanı ol
muştur. Yanındaki Rüstem Paşa 

türbesinin revakı çoktan yıkılmış
tır. Camiin minare temelleri çök
me tehlikesi gösteriyor. Taphane
nin kubbeleri sarmaşık tarlası ha
line gelmi~, üstlerinde bir dirhem 
kurşun kalmamıştır. 

' 
Sinanın bu muamm abidesi çö· 

kerken .onun adına ihtifal yapllla • 
nın manası nedir. Tam dört asır • 
danberi ayakta duran manzume 
son demlerini yaşıyor. Yükse){ ta
rih kurumumuzun acil bir müdaha-
lesi olmazsa ölecektir. 

Biz Sinanperestlerden ihtifal is
temiyoruz. Yüce sanatkar kuru laf 
la yaşatılmaz. Onun dehasını ve 

' sanatını ebedi\eştirecek olan yük-
sek eserleridir. Halbuki İstanbulda 
kiler gibi yurdun diğer köşelerin • 
deki eserleri yokolma tehlikesi ge-
çiriyor. 

Biz ihtilal için harcadığımız ·va
kit ve nakitlerimizi her sene bir 
eserinin tamirin'e ayırırsak · dana 
çok kadirşinaslık göstermiş oluru.G. 

Gon telefonla konmm~·or 

hareket ettiğini görünce şaşırdım. 

Benden sonra odaya giren bir kadın 
da ayni hal karşısında bir baygınlık 
geçirdi ve düşmemek ıçın duvara 
yaslanm1ya mecbur kaldı. 

Uzun burnu, siyah ve kuru çehre 
sile, fındık gözleri ve büyük ağzıyla 
bu çirkin insan minyatürü, şaşıla

cak bir şey olduğu kadar insana kor 
ku veren bir ac'ibe idi. ... ,. 

Bununla 'Oeraber Cfoh 1Hınapesin
den fırlıyarak yanımıza geldi, kuru, 
kemL'i{ . elini ceketimin eteklerinde 

Ş ehzade camiini ve müştemi- dolaştırarak beni okşadı ve okşan
latını tanıtmadan evvel bun mak isti.ven bir kedi sokulganlığı ile 

lar kadar mühim olan vakfiyesini bana alaka gösterdi. 
göstereceğim. Tarih ve Dil bakı - H::•-vandan ziyade cüce bir insa
mından çok mühim olan bu vakfi- na benziyen bu acayip mahlUkun 
ye Topkapı sarayında yeni kütüp- temaslarile ürper~: duymamak müm 
hanede 398 numarada kayıtlıdır. kün olmuyordu Gon küçük. kuru el 
109 yapraktır. Fatihin Topkapı sa- irile sizden siga!'a alıyor, telefona 
rayı, Türk ve İslam Eserleri Mü- koşarak muhabereye girişiyor. kur
zelerindeki vakfiyeleri Arapça ya- şun kalemiyle sanki mühim notlar 
zılmışken Kanuninin bu vakfiyesi kaydeder gibi kağıdın üzerine işaret 
çok temiz bir türkçe ile yazılmış • ler yapıyor ve insanların gündelik 
tır. Altıncı yaprağında Kanuninin hayatlarında yaptıkları bütün hare 
yaldızla ve mavi renkle yapılmış ketleri mahir bir aktör kuvvetiyle 
ve minyatürlerle süslenmiş nefis taklit ediyor. 
bir tuğrası vardır. Vakfiyenin son Bana onu anlattılar: 
!arına doğru da yine vakıfın sade "- Gon çorba içer, sebze yer. ken 
bir turası görülür. Vakfiyeyi padi- disi 34 yaşındadır. Fakat zekası kü
şah namına vekil olarak Sadrazam çük bir çocuğunkinden yukarı çıka
Rüstem Paşa tesçil ettirmiştir. Vak mamıştır. 

fiye altıncı yaprağın B sayfasın - Bununla beraber usludur. Kanape 
dan başlar. Başında Rumeli Kakı- lerin bezlerini yırtmaz ve hiç kimse 
askeri Mustafa Bin Pir Mehme- ye fenalığı dokunmaz. 
din altı satırlık el yazısile tasdi- Gon sahibinin talih ve tecellisi ile 
ki vardır. 87 inci yaprağında da beraberce yaşamıştır. l\fadarrı (X) in 
tesçile şehadet edenlerin imzalan kocası bir vakitler İspanya vilayet
ve şöhretleri sıralanmıştır. Devlet lerinden birinin valisi bulunuyordu. 
büyüklerinin ve vezirlerin bahala- Parlak bir zabitin annesi ve yine par 
rının adlarını göstermesi itibarile lak bir zabitin kayın validesi idi. 
de dikkate şayan olan izalar şun- Son hadiselerde valilik ellerinden 
lardır:. gitti. Damadı ile oğlu ayrı ayrı bay-

İkinci vezir Mehmet Paşa bin Ab raklar altında yekdiğerine karşı 
düssamed. üçüncü vezir Ahmet harp etmek mecburiyetinde kaldı
Paşa bin Abdülahat, dördüncü ve- lar. Biri bir cephede bir gaye, öteki 
zir İbrahim paşa bin· Abdülkerim, karşı cephede başka bir gaye uğrun 
Cezayir Beylerbeyi Mehmet Pa- da öldü. Kendi, bu acayip maymun
şa bin Abdülmuin, Emirikebir Abdi la tek başına elem ve istırap içinde, 
Çelebi hin Mevlana İlyas, Emirike- bedbaht ve emelsiz Fransaya hicret 
bir Hayreddin Bey bin Abdülhay, etmek mecburiyetinde kaldı. 
inşaat nazırı Mustafa Çelebi bin M~dam (X) eski hayatından tek 
Mevlana Celaleddin. Ruznamçei bir yadigar olarak kalan Gon için 
sultani katibi Abdi Çelebi, Muka - bir pasaport çıkarm·ı1t istediği va
taatı nakaniye katibi Mehmet Çe- kit, büyük elemine hürmeten maka
lebi, başkumandan Şüca ağa bin mat, bu arzusunu isaf etmek için 
Abdullah. müşkülat çıkarmadı. 

Vakfiyede kanuni şöyle tavsife- . Basbayağı bir insan gibi pasaport 
. diliyor: la seyahat eden Gon bugün hangi 

"Süleymanı sanii bisani, sa- canbazh~neye gitse sahibine servet 
hibkıran, nüsratkarin, felek mek kazandıracak kadar merak ve alaka 
net, melektemkin, fatihi hisni · celbeden bir garibedir. Fakat bu fik
hasini Belgrat ve Rodos, müsah- ri Madam (X) e kabul ettirmiye im
hiri Budtin ve sair kıla ve bili.dı kan yoktur. Değil böyle bir harekt, 
Uııgurus, müstahdimi bükkamı Gon'un fotoğrafını çikannak bile bu 
a'rap ve ekrad. tnütemelliki di:va- gün için imkansızdır. 
rı Basra ve Bağdad, maliki ri- . Gon bütün gününü Bayan (X) in 
kabil müHlk.,, yatak ucunda oturmakla geçirir. Ba 

(Arkası sayfa 9. sütun 3 te) yan (X) hiçbir yere sığmaz ve eski 

Hapisanelerdeki adi suç mah
kumlarının affedilmesi meselesi 
üzerinde. dün birkaç avukatla gö
rüştük. Adi suçlulann

1
affedilmesi 

taraftan olanlar ve olınıyanlar var 
dır. Konuştuğumuz avukatların fi 
kirlerini aşağıya yazıyoruz: 

Eski müstantiklerden avukat 
Hikmet Tekçe diyor ki: 

- Bence, af, adi cürümler es
habına da teşmil edilmelidir. Çün
kü memlekete ihanet etmiş, harici 
düşmanlarla birleşerek vatanına 

karşı silah kullanmış ve milli mü
cadele aleyhinde neşriyatta bulun 
muş kimselerin affedildiğine göre, 
ferdin haklarını yemek suretile suç 
irtikap edenlerin cezalarını affet
mek daha ziyade adilane olur. 

Çünkü, hak sahipleri, hukuku 
şahsiyelerini geri almışlardır. Ve
ya alabilirler. 
Başburduğum diğer avukatlar 

her nedense isimlerini yazma
mamı ısrarla istiyecek kadar teva
zu gösterdiler. Bunların fikirlerini 
de sıra ile yazıvorum. Bir hukuk 
avukatı diyor ki: 

- On besinci yıldönümü. Tan'ın 
da haldı o1arak yazılarında iddia 
eitiği gibi,' memleketin inkılap işi
ni 'basarrlıginm. siy'ılsi emniyetini 
kazandığının ilanı demektir. Bu, en 
mtihim döniim noktasıdır. Atatürk 
devr;nin bu zaferini mutantan bir 
Şekilde ve ona layık bir tarzda ilan 
ederken, yurdun her köşesinde is
tırabın gölgesi bir anda silinmiş 

olmalıdır. Bence, af için, bundan 
büyük esbabı mucibe olamaz. 

Diğer taraft:ın memleketin iktı
sadi kalkınmasını da unutmama
lıyız. Memleket çalışan ellere muh 
taçtır. Belli ba~lı suç amillerinden 
olan yokrnlluk ta memleketin u
mumi kalkınması ile beraber orta 
dan kalkmaktadır. Bynun içindir 
ki, hapisanelerin kapısını açtığımız 
dakikada suç işlemek talihsizliği

ne uğramış. ha!)isaneye düşmüş ve 
şahsi hürriyetini kaybetmek fela
ketine uğramış bir takım bedbaht 
vatandaşları da. müstahsil birer un
sur olarak cemiyete iade etmek ka 
bil olacaktır. Yine bu da, af için en 
kuvvetli mucip sebeplerden biri o
lan•.!!' göstPrilebilir. 

A Vukat Hikmet Tekçe 

kaldığına göre 5 defa af ilan edfl
miştir. En son. 1933 te af ilan edil
mişti. Afları , takip eden aylar ve 
senelerde tarih göstermiştir ki suç
lar artmıştır. 
·Diğer bir ceza işleri avukatı da 

diyor ki: 
- İlerlemiş bir vaziyette olan 

ve mahiyetleri itibarile itiyadı, 

hilkati ,ınücrimliğe yaklaşan suçlu 
ların affedilmesini doğru bulmam. 
Çünkü, bu hal, suçlunun hapisane 
den çıktıktan sonra, yeni bir suç 
işlemesine vesile vermek olur. 
Memlekette öyle mücrimler vardır 
ki cürmü meşhut mahkemeleri ku 
rulduğu zaman ve bundan önce, bu 
adamlar dev<\mlı ve adetlşmiş bir 
şekilde su~ yagmışlardır. Bu gibi
ler zabıtsca aa "~llidir. B'unlan 
affetmek bir takım vatandaşlann 
haklarının yeniden alınmasına .e
sile vermek olur. Çünkü, hapisa
neden çıkınca doğru durmazlar. 

Bir diğer avukatın fikri de şun
lardır: 

- Ani tehvvürle işlenen .!luçla
nn sahiplrini ve matbuat suçlula
rını affetmek aynen içtimai bir şi
fadır. Ve yine öyle katil suçları 

vardır ki, adam o suçu işlemiye 

mecbur edilmiştir. Bu suçu işle
dikten sonra nedamet etmiştir. Fa 
kat nedamet bir fayda vermemiş
tir. Hapisaney· girip senelerce ya
tar. Bu gibi suçluları hapisanede 
bekletmek beyhudedir. Çünkü, su 
çu işliyen adam dürüst ve bilhas
sa münvver bir vatandaş ise, esa
sen mütenbbih olmuştur. Hatta, 
hapisanede daha fazla kalması o
nun ruhi temayülleri üzerinde çok 
fena tesirler yapar. Her nasılsa bir 
suç işliyerek hapisaneye girmiş 

öyle iyi vatandaşlar vardır ki, se
nelerce hapisanede kaldıktan son
ra, bulunduklan muhitin tesiriyle 
bozulmıya yüz tutmuşlardır. 1908 senesinde Hürriyet ilan e

dildiği gün bütün hapisanelerin 
kapısı bir anda açılmıştı. Cümhu
riyetin 15 inci yıldönümü, başarı
lan bir inkılap kavgasının en kati 
bir işareti olduğuna göre, ötekin
den yüz kat mühimdir. 

l ızMITTE: 

Dünya için bile mühim bir müj 
de teşkil eden bu tarihi yıldönümü 
nü hepsinden üstün tutmak ve yüz 
ellilikleri dahi affettiğimiz bir da
kikada kayıtsız ve şartsız bir affa 
doğru yürümek Cümhuriyetin en 
necibane bir eseri olacaktır. Bu
nun içindir ki, ben, kayıtsız ve şart
sız af taraftarıyım. 

Ceza avukatları ise bu fikre pek 
taraftar r,örünmüyorlar. Bir ceza 
işleri avukatı şöyle diyor: 

- Ceraimi adiye ile mahkum o
lanların affına taraftar değilim. 

Çünkü, bu takdirde cürümler ar
tar. Meşrutiyetten beri hatırımda 

saltanatın yegane şahidi ve kocası
nın bir seferden avdetinde kendisine 
verdiği bu· kıymetli hediyenin karşı
sında koyu bir hüme bürünmüş olan 
ahar ömrünü yaşar. 

Denebilir ki İspanya harbinin, acı 
hatıralan arasında en tuhaf enkazı 
bu manzaradır. 

Bir Kadın ve 
Sevdiği Genç 
Oldürüldü 
İzmit, (TAN) - Bahçecik nahiye 

sine bağlı Küçükdöşeme köyünde 

feci bir cinayet işlenmiştir. 

Kocası askerde bulunan Nuriye is 

minde genç bir kadın, evini bıraka 

rak gittiği ve beraber yaşadığı Meh
met Celalle beraber öldürülmüştür. 

Her ikisinin pıhWaşmış kanlar için

deki cesetleri köyün Nimetiye yolun 

da bulunmuştur. Bunların, parabel -

Iom tabancası kurşunlarile öldürül

dükleri anlaşılmlştır. Katil veya ka

tiller meçhuldür. 

Bu iki gencin sevişmeleri, Küçükd~ 

şeme köyünde .büyük bir dedikodu 

uyandırdığı ve fena karşılandığı ı.?i· 

bi, cinayeti. kimin yaptığı da merak 

uyandırmıştır. 



• 

NAZİLLİDE: 

Köy Kalk1nması 
Çalışmaları 
ilerliyor 

Nazilli, (TAN) - Burada köy kal 
kınma işleri ehemmiyetle takip edil
meğe başlanmıştır. Bu yıl köy bü
rosunun üzerinde meşgul olduğu me 
sele, köy bütçeleridir. Bütçelerin 
tanzim ve tasdikinden sonra köyler
de esaslı çalışmalara girişilecektir. 
Yurtta köy işleri köy yasasına göre 
yürütülmekte ise de muhtarlık teş
kilatında bir inkılap yapmak zarure 
ti vardır. Yapılması akla gelen deği
şiklikler şunlardır: 

ICAYSERIDE ATLISPOR GEZiNTiLERi: 

9 • 6 - 938 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme U. idaresi ılanları 
Muhtelif istasyonlarda bulunan 110 lira 50 kuruş muhammen bedel 

ceman 452 kalem eşya açık artırma ile satılacaktır. 
Açık artırma 10 ~38 tarihli Cuma günü saat 15 te Haydarpaşad 

işletme komisyonunda yapılacaktır. 
İsteklilerin 8,S liralık muvakkat teminat akçelrile mezkur tarihte k 

misyona müracaatlan lbımdır. 
Eşya Cuma ve Pazartesi günleri ltletmiye müracaatla görülebilir. 304 

* * * t uncu işletme Dlrektirlfllilnden: 

Edirneye tertip edilen tenezzüh katarlann11 İkincisi 11 Haziran 193 
Cumartesi günü saat 23,20 de İstanbuldan kıkarak 12 Haziran 1938 Pa 
zar güniı saat 8,30 da Edirneye varacak ve aynı gün oradan saat 15,35 d 
kalkar:ık İstanbula sat 23.15 de dönecektir. 

Biletler 10 Haziran 1938 tarihinden itibaren kişelerde satılmıya başla 
nacaktır. t3385) 

Sirkeciden Edimeye Gidip - Gelme ücretleri: 

1 incf mevki: 608 Kuruı 
2 inci mevki: 438 Kuru, 
3 üncü mevki: 283 Kuruş 

Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat olunması rica olunur. 
9. İŞLETME MÜDÜRU 

• • • 
12-6-938 btiihinden itibaren Tuzla içmeleri işletmiye açılmıştır. Han 

gi trenlerin içmelere gideceği İstasyonlara tebliğ ediJmiştir. Fazla tafsi 
lat için istasyonlarımıza müracaat edilmesi ilan olunur. "3383,, 

ı - Köy meclisindeki azalar yine 
köylerden seçilmek üzere hükumet 
tarafından mütekaitlerden, tahsilli 
kimselerden üç, beş köye \alrmık ü
zere münevver bir muhtar ta)'lıı e
dilmelidir. Bugünkü fekilde ilç beş 
köyün verdlil muhtarlık a71Jll, hü
kılmetçe tayin edilecek muhtarın talı 
slsatnı fazlaalle tutacattır. Bu tat -
dirde köylerin ff]erl IOraGe Derllye
cek, köy ldareldndekl ~ aev
§eklikten eser kalm1yacaktır. 

Kayseri Atlıspor Klübü azaları, son haftalar içinde birçok bilyilk redntller tertlD etmblerdlr. Bu resimde, Klflp 
azasından bir srupu ıörilyon&L Jandarma Genel Kom•tanlliı Ankara Sahnalma 

Komisyonundan : 
Kayseride Atlı Spor Gezintileri BALIKESiRDE: 1 - Bir metresine kırk bef ktllU§ fiat tahmin edilen vasıf ve örneğin 

uygun doksan sekiz bin metre yatak ve yastık kılıfiık bez kapalı zarf u 
suliyle 10-6-938 Pazartesi günü saat 15 de satın alınacaktır. 

2 - Mevcut köy kitiplerine mın
takaları dahilindeki köylerin varida
tını günü gününe tahsil etmek va
zifesi de verilmelidir. Bu sayede, her 
yıl yapılan bühtçelerde bugünkü ha
li1e kaybolan bir çok varidat kaza -
nılacak ve bakaya kalmıyacak, ka -
rarlaşan işler süratle tatbik edilebi
lecektir. 

S 1 A k Azgın Bir · 
pocu ar, n araya ve MandaKöyüAlt 

2 - Şartnamesi iki yüz yirmi kuru' karşılığında komisyondan alınabi 
lecek, bu eksiltmeye girmek isteyenlerin 3307 lira elli kuruşluk ilk t 
minat makbuz veya banka mektubu Ue şartnamede yazılı vesikaları muh 
tevi teklif mektuplarını t>elll gün saat on dörde kadar komisyona ve · Istanbula Gidecekler üst Etti olmaları. "2940" 

3 - Köy birliklerinin bir an ev
vel tahakkuk ettirilerek köylerin 
birlik merkezlerinden idAresi, köy 
kalkınma davamızın en lüzumlu 
bir teşekkülüdür. LAkin birlik mer
kezlerini esaslı tetkiklerden sonra 
seçmek lazımdır. 

4 - Köy okuma odalan için köy
lünün istifadesine yarıyacak olan ki 
tap ve gazeteler bol gönderilmeli -
dir. Filvaki hükumet köylere tYurt 
gazetesi, Köylünün .1azetesi) gibi 
mecmualar gönderiyor. Hattl, bir ild 
gund~Uk vilayet gazetesi de köy ad
reslerhle yanlı olarak ilçeye geliyor. 
Fakat bunların muntazaman gelebil
diği yer, ilr;e me?'kezi olarak kalıyor. 
İlçeden köye bunlan götürüp dağı
tacak teşkilat mev.cut değildir. 

Resmt evrakı, gazeteleri, kitapla
n . mecmualan, mektuplan köye ka
dar götürecek ve köyden mektup a
lacak bir teşkillta lüzum vardır. Ad
Jiyenin atlı mübaşirleri gibi ilçeye 
bağlı seyyar Posta müvezzileri ihdas 
etmek, bu zarureti karşılayabilir. 

Kayseri, (TAN) - Halkevi klSy -
cülük ve spor kollan azası her pa
zar yaya gezilerine devam ediyor
lar. Atlı spor ocağı da her hafta u
zun mesafeli gezintiler tertip et
mektedir. 

Evvelki hafta, kırk kilometre u -
zaktaki Yamula köyüne; geçen haf
ta, otuz beş kilometre mesafedeki in
cesu kazasına gidip gelinmiştir. Son 
hafta da dört Bayan ve sekiz Baydan 
mürekkep bir ekip, buradan yüz o
tuz beş kilometre uzak olan komşu 
vilayet Niğdeye bir günde gitmişler, 
yeni bir atlı gezme rekoru tesis et
mlperdir. 

SIVASTA ı 

Atlı spor ocağı azası şimdi, Anka
ra atlı spor kltibü ve Istanbul sipa
hi ocağı ile müsabakalara giripnek 
için hazırlanmağa başhyacaklardır. 

Spor Çahımaları 
Kayseri, (TAN)__, Bölgemize bağ-

lı spor klüplerinde büyük bir faali
yet görülmektedir. iş sahibi güreşçi
lerin de iştirakini temin için gecele
ri egzersizler yapılmaktadır. Munta
zam ve her .türlü· konforu cami bir 
güreş salonu yapılmış, lstanbuldan 
miikemmel güreş minderleri getirtil 
miştir. 

Paten ve tenis sahalarında da fa -
aliyete geçilmiş bulunmaktadır. 

l 
MANIS.ADA: 

ve Otobüsler Fazla Seyyar Satıcdarın 
Sergicilerin Derdi Yolcu Alamıyacak 

Manisa, (TANl - Belediye, oto
mobil ve kamyonların istiap hadle
rinden fazla yük ve yolcu almaları
nı menetmiştir. 

iş başında sarhoş olduklan tesbit 
edilen şoför ve muavinlerinden ilk 
defasında 1 O lira ceza, ikinci defasın 
da da ehliyetnameleri geri alınacak
tır. 

rek orada sergi kurmalarına ve sey

Balıkeelr, (TAN) - Küpeler na -

biyesine bağlı Dere çiflik köyünde, - _. -
Mehmet Emine ait azgın bir manda 

yularından kurtulmuş, önüne gele -
ne saldırarak köyü alt üst etmiştir. 
Bu arada 40 yaşlarında Köse Meh -
met adında birini yere yuvarlamış. 
boynuzlarile zavallı adamı karnın -
dan göğsünden ve ayaklarından teh
likeli surette yaralamıştır. 

Felc1ketzedeler Menfaatine 
Tenezzüh 

Balya, (TAN) - Kızılay kurumu 

kadınlar kolu, zelzele felaketzedele
ri için Müstecap köyü çamlığına bir 
tenezzüh tertip etmiştir. Sabahleyin 
erkenden otobüslerle çamlığa gidil
miş, geç vakit dönülmüştür. Mektep 
çocukları arasında yapılan müsaba -
kalar ve diğer eğlencelerle çok iyi 
geçen bu tenezzüh yüz liradan fazla 
hasılat temin etmiştir. 

* Balıkesir, (TAN) - Sarıköy 
nahiyesi müdürü Osman Onat ve Ko. 
vak nahiyesi müdürü Hakk Akgün 
becayiş edilmişlerdir. 

Ebe Mektebine Talebe 
Ahnıyor 

Balıkesir, (TAN) - Şehrimiz köy 
ebe okuluna 15 ağustosa kadar ta-

lebe kaydedilecektir. Taliplerin 18 -

Bq, dit, nezle, pip, romatizma, Nevralji, kmklık ve bütün 
atnlannJzı derhal keter. lcabmda sünde üç kate alınabilir. -------
Fatih Sulh ikinci hukuk hlkim -ı Fatih sulh 3 üncü hukuk b~ktmli 

liğinden: Fenerde Abdi Subaşı 'ma - ğinden: -
hallesinde Balat caddesinde ee~e nu Vefat tarihi , • Adı 
maralı kayıkhanede Zaharya oğlu __ ,_._:.., 
Kostantiye: 26-7-937 Hasan Durmaz M~, 

Murat oğlu Nlkola ve Muradın a- l0-8-937 Ibrahim Etem. 
leyhinize mahkememizin 38/299 e • 
sas numaralı evrak ile Fenerde Ah - 13-12-937 Halil. 
di Buşabı mahallesinde eski Balat 20-11-937 Haydar Kalkan. 
Yeni Mürselpaşa caddesinde eski 56 lC>-ll-937 Şükrü Uslu. 
yeni 66 68 numaralı hissedar oldu -
ğunuz Kayıkhane odalarının filyuu- 8-11-937 Salim Altın. 
nun izalesi hakkında ikame eyledik- 8-1-938 
leri davaya davetiye ile gıyap kara-
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Kazım Rüstem: 

Mahmut Rahmi rı ilanen tebliğ edilmesine rağmen 
haberdar olup mahkemeye Jlelmedi - 2-2-938 Isınail Hakkı Veli. 
ğinizden gıyabınızda icra kılınan du-
rusma sonunda gayri kabili taksim Berveçhtball Gureba hutanesiıı 
olduğu anlasılan müddeabih müsain de vefat edenlerin tarihi ilandan iti 

haren alacak ve borçlularının bit a 
ve iddiayi veraset edenlerinin üç a 

Söylendiği gibi hazirandan itiba -
ren köy bürolan husust idarelere 
bağlanacak olursa, bütün 1:)u zaruret 
ve ihtiyaçların teınln edileceği ve 
köycülük faaliyetinde esaslı bir in
kılap vücude geleceği firntt olunabi
Ur. 

Sıvas, (TAN) - Seyyar satıcılar, 

ve sergiciler, dükkan tutmadıkları 

takdirde satıştan menedilecekler! 
hakkında verilen karara itiraz et

mişlerdir. Satıcılar, sermayeleri ol

madığı için dükk~n tutamıyacaklan
nı, içlerinde sabahleyin veresiye al

dığı malı akşama kadar satıp yalnız 
bir kuru eıytıek parası tedarik ede

bilenler bulunduğunu ileri sürmüş -
lerdir. yar satıcılık etmelerine müsaade o- 35 yaş arasında olmaları ve ilk tah-

satılarak bedellerinin hisseler nisbe -
tinde hissedarlara taksimi suretile 
şüyuunun izalesine temyizi kabll ol
mak üzere 25-5-38 tarihinde gıya 
bınızda verilen karar başkatip ihbar
namesi makamına kaim olmak üzere 
on beş gün müddetle ilan olunur. 

içinde mhlıkemeye müracaatlan 

halde terekelerinin hazineye devro . 
lunacağı ilan olunur. (8301) Bunlara husust bir yer gösterile - lunması bekleniyor. sili bitirmiş bulunmaları şarttır. 

Manevra insiyakı olan bir adam bu iki faaliyette d'!!, 
yani siyasette ve harpte feYtanl zevlder<ı duyabilir. 

Bizim vakıamızda mesafenin hareketsizliği bize ha 
kimdi. Biı. harbe dikine yürümek mecburiyetinde 
idik. Ancak düşmana faik fazla insan ve 
teçhizatımızı biriktirdiğimiz zaman zaferin 
mutlak olduğunu düşünebiliyorduk. Bizim 
manevradaki kabiliyetsizliklerimiz nelerdi? Bi
zim hadiseleri görüşteki elastikiyet noksa
nımız entrikalara, beklenmiyen hücumlara inanmak 
arzumuz, belki de biraz zek1ya itimatsızhğımızdı. Bü 
tün bunlar bizce tatbik edilmesi ve inkişaf ettiril • 
mesi i~ap eden imillerdi, Biz cepheden, açık göğüs
lerla, b:ızan dudaklarımızda bir şarkı ile hamle üze 
rine hamle yapıyorduk. Bütün kalelerimiz, mukad-
des i.ıs.ın ahlakı üzerine kurulmuştu. Biz daima haklı 
idik, b::· tek Milis neferini her zaman haklı oluşa da
yanmanın, yanlışa dayanmak kadar tehlikeli olduğu
na inandıramıyorduk. Yalnız hakka, haklı oluşumuza 
gü·ıen\vorduk • 

Harpte hendeseye, fenne dayanmak fikri bize çok 
geç geld". Bu devre varıncaya kadar zaferin ayrılmaz 
bir Hlzımı olan "kumanda birliğinden" mahrumduk. 

Altın güneşin altında taburlarımızın, bataryalarımı 
nn himayesi altında, ve tankların gerisinde munta
zam yJrüyüşiinü gördükçe nikbin oluyordum. Fakat 
bana ait olmıyan hareketlerden muztarip oluyor, kcn 
dimi bunlardan mesul sayıyordum. Tekrar yerime av
det dtt!m. O günkü faaliyette şahsen tavzif edilıriiyen 
birk:ıç teknisyen henüz Madridden gelmişlerdi. Beni 
isticvaba başladılar. Mıntaka kumandanı Perla tele-
fon ederek taburların vaziyetini sordu. Bunu kendi
ıine bildirdiğim zaman Zorrejon'a hücum edip etıni
'8Ceğiınlzi sordu. Ben, hayır dedim. O şaşırmış gibi 
oldu. 

' - nlzim Dk haclefimiz Sesena'dır. dedim. 
Kumandan bana, Madridden kendisine, bizim tay-

yarelerin düsmanın saffı harpte bulunan taburlan ü
SP.rinP. :ltP!i: Pttiğini VP hnnlAMn tnn1Anmıall1n.R mani Ol• 

-59-
:tuğunu. bildirdiklerini söyledi. Eğer bu doğru ise, mü 
kemmeldi. Fakat bizim pilotların her on günde bir 
kadrolarını doldurmak mecburiyetinde kaldıklann1, 

bu sP.beple her tarafta görünemedilderinl gayet iyi 
biliyordum Mıntaka kumandanı tekrar sordu: 

- Zorrejon•a hüucm etmiyecek misiniz? 
- '!'abii hayır. Bizim taburlarımıza talimatı slı 

verdL~iniz halde, şimdi bunu sormanız beni hayrete 
düşürilyor. Dedim. 

- Tahit. Fakat nereden geldiğini bilmediğim kuv
vetler, Zorrejon'a doğru gidiyorlar. 

- Orasını siz bilirsiniz. Ben harp sahasında olma
dığım için, bu dakika oralarda ne oluyor bilmiyorum. 
yalnız sizi temin edebilirim ki, bizim taburlar Sese
na'ya yürüyorlar. 

- Ali\. Düşmanla temasta mıdırlar'? 
Bir d:ıkik:ı evvel bir haberci bana şifaht bir haber 

getirmişlerdi. 

- Evet. Bizim sağ cenah ve merkezin bir laaım 

düşm~nla temasa geçmiftir. Sol cenah c:laha ilerliyor. 
- Köyden ne kadar fuıla ile? 
- Belki birkaç mil. 
- Allaha ısmarladık. 
:..._ Emir sizin. 

Bu n:uhaverede müteessir olacak iki nokta nrdı. 
Birincisi, mıntaka kumandanı faal bir muharebede 
kuvvetJerinin bir parçasının mahiyetini bilmiyordu. 
İkincısi, düşman pişdarlannın bombardımanı hak • 
kında Kati malumatı voktu. Vakıa suydu ki, biz sor-

madan b!ze bunu söylemeleri, bizim tayy..-elerin gel
mediğini gösteriyordu. Oturdum, fakat 
uyumamak için hemen kalktım. 

Tam öğle zamanı tabur kumandanı büyük yeis i
çinde ııetdl. Ona birçok sualler sordum, fakat hiç bi· 
rine cevap vermedi. Belki de suallerime cevap verme
mek i~i:ı hakiki bir askeri kumandan tavrını takını
yordu Nihayet bana döndü : 

- C"'...Ortinü ·e göre Senea'ya en son giren bizler Dla
cağız. de::li Eğer biz acele etme1.sek, Burillonun a
damlar oraya ilkönce girecekler. 

Kendi ker.dime, bu daha iyi, dedim. Eğer mesele 
kimin daha evvel gireceği ise, bundan alası olmaz. 
Tabur kumandanına, mıntaka kumandanının Zorre
jona hücum edip etmiyeceğimizi sorduğunu söy
ledim. Kumandan, mıntaka kumandanı aleyhine 
bir şeyler mırıldanarak dışarı çıktı. Ben telefonun 
yanında oturuyor, cephe gerisindeki adamlara emir
ler veriyordum. Fakat harbin bütün hidiaeleri be
nim ~imde dalaalanıyordu. 

Tabw kumandanı çıkar çıkmaz, btzt harikullde his 
11 kablelvukula ve arvinçle dolduran bir harp posta
cıa, bmm tayyarelerin geldiği müjdesini getirdi. Fa
kat yazık ki, yazıklar ki bu gelenler düşman tayyare
leriydt. Kalbimi yoran büyük bir ıstırap ile dış:ın 
çıktıre, tanklann, mühimmat kamyonlannın yanına 

gittiır •. Önümde bir doktor süratle koşuyordu. Yak· 
laştım ve sordum: 

- Kaç yaralı var? 

- Benim bastahanemde elli kadar var. 
- Ysralılann tahliyesi muntazam olmuş mu! 
O memnuniyet vermiyen bir jest yaptı 
- Her zamanki gibi. Daha iyi değil. 
Uç motörlü üç tayyare geldi. Ben erkinı harbly~ 

nin kn!':ırglhına gittim. Bombalar pencereleri fid
detle 11arsıyordu. Bizim erkanı harbiye merkezi, tipik 
bir katlı bir de izbesi olan bir köy eviydi. Uç bomba 
tam önümüze düştü, bir ağacı, bir de telefon hattını, 
biraz aşağıda da üç telefon hattını tahrip etti. Tay
yareler d6rt tarafa bombalar saçarak köyün üstün
den g~tfıer. Tayyareler gidince, üç haberci gönder
dim. Bunlsrdan bir tanesini tank depolanna, diğerini 
mühımmat deposuna, üçüncüsünü de hastahanelere 
saldım. Tayyareler yalnız hastanelerde tahribat 
yapmışlardı. Bir doktorla bir zabit ölmüş, birçok ta 
yaralı vardı. Ötekiler de yalnız bir duvar yıkmışlardı 
ki büyük bir ziyan dejlldL 

Hastılh:tnelere gittim, burada yaralı birçok eski ar
kadaşlara rastladım. Bombardıman manevi kuvvetle 
rini bozmamıştı. Bodin : 

- Bu fü.•üncü defadır ki beni yatağımda bombar
dıman ediyorlar. Bunların hepsini atlattım. Tekrar 
gelebilirler. dedi. 

Fakat bazı yaralılar vardı ki fena halde korkmus
lar ya:n!arının acısından feryat ediyor. kendilerini 
pencer~en aşağı atmak istiyorlardı. Yine eski dü~in 
celerıme daldım: Bir hastahanemiz bombardıman e
dildiA: i\:in kimse bizi itham edemez. Onlar bunu ner 
tarafta. \toylerde dahi yapıyorlar. Bu onJar için har
betmekten daha zevkli birşey. Biz zulüm yapmadnn 
harbed~'\'"oruz. Fakat eğer harbi kaybedersek. buda la 
ve arı'aneci tarihin takdirleri galiplere ait olacaktır. 
Si:vueHP iktidara varmak için her yol mübaht·r. 
harpte de zafere varmak için. Fakat bu hastahane
lerin bombardımanı ahlaki bir nefret, bu adiliğin 
hical,ın, uyar.dınyor. Bunu yapanlar isterse Alm;ın, 

isterse İspanyol Faşisti olsun nihayet insandırlar. 
ın-.. -
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Şamil, Tül-kiyeye Gitmek 
için Çardan izin 1$lemişti! 
Ş u birkaç misalden anlaşılı

yor ki, - Kafkas dağlann
da, ve Çeçenistan ormanlarında, 
emsalsiz kahramanlıklarile ölmez 
bir şöhret bırakan Şamil; Rusyada 
geçirdiği esaret hayatında göster
diği ahlaki, ilmi, ve insani fazilet
lerle düşmanlarını hayretlere gar 
kedecek kadar yüksek hatıralar hı 
?'akmıştır. 

Şamili, yüz binlerce hıristiyanın 
Ôlümünden mesul tutanlar, onun 
tuhundaki incelikleri, insanlara 
karşı beslediği merhamet ve şef
kati hissettikleri zaman, verdik,. -
leri haksız hükümlerden, bizzat ken 
dileri utanmışlardır. 

Şamil, esaretin ıstıraplarile kal
bi demir cendereler altında ezildiği 
halde, - tıpkı harplerde olduğu gi
bi - burada da harikulade metin 
davranmış; düpnanlanna (oh) de
dirtmemek için, o acı hislerini hay 
?'etlere şayan büyük bir ketumi
l'etle saklamıştır. 

Etrafını çeviren, hatta hazan ken 
disini müntakim ve müstehzi na
ıartarla süzen düşmanlanna mu -
ltabele etmek şu tarafa dursun; on 
lara karşı o kadar sakin ve muhte
lenı bir vakar ile hareket etmiş .. 
0 derecede nezaket ve hilmiyet gös
~rnıiştir ki, kendisi ile temas e
den büyük, küçük hemen her şah-
8İYet, derhal onun tesir ve cazibe
li altına "girmiştir. 
lf üktimet tarafından Şamilin ve 

)lJUndakilerin hareketlerini taras
&tıda, ve iki bölük avcı askerile on 
lal'\ muhafazaya memur olan mira- , 
lay Bogoslaveski, bir aralık par -
lalı: bir vazifeye tayin -edilmişti. Fıı 
~t bu miralay, az Lir zamanda Şa 
ıtlile karşı o kadar kuvvetli bağlarla 
\bağlanmıştı ki, derhal bizzat (Çar)a 
ıtlÜracaat ederek, Şamil Rusyada 
bulunduğu müddet zarfında kendi
llirı.in ondan aynlmamasını istir -
hanı eylemişti. Ve Şamile karşı; 
&tlip bir ordunun miralayı, bir 
~ğlubun gardiyam gibi değil, a
deta muzaffer bir kumandanın ya
\Peri gibi hürmet göstermişti 

• 8 iraz evvel arzettiğimiz gıöl 
Şamil, esaret hayatının her 

~n~nü ve her saatini derin ve giz 
bır ıstırap içinde geçirmekte idi. 

Onun için aile işlerini bitirir bitir
ınez, artık Türkiyeye geçmek için 
~ Aleksandra müracaat etmiş, i
~ istemişti. 

Çar; uzaktan ve yakından, ken • 
::ine karp hiçbir isyan ve ihtilal 

!'ekeğnde bulunmıyacağına dair 
~inat aldıktan sonra Şamilin Tür 

t
_1Yeye geçmesine müsaade etmiş-
L , 

lSl' ANBULDA ÇiRKiN BiR 
SARAY ENTRiKASI 

Asıl hayrete şayan olan cihet 
h şurasıdır ki; düşman lan 
t ne Şamilin fazileti önünde baş e
~rlerken, bu büyük kahramanın 

CUdile mağrur ve müftehir ol -
:ası lizımgelen Osmanlı Hükum-
arı (Sultan Abdülaziz), büyük bir 
~diŞe ve telaş içinde idi. 
d 'rali ve tesadüf eseri olarak, ec -
~dından miras kalan tahta otur -
~·aktan başka hiçbir kıymet ve me 
h1!eti olmıyan bu haris ve kıskanç 
h Ukunıdar; Şamilin günden güne 

1 .~r tarafa yayılan şöhretini bir tür 

1~. Çekemiyor .. Halkın ona karşı 
1t Osterdiği teveccühten, adeta ür-

Uyordu. 

tü lioroz dövüştürmek ve pehlivan 
l'ı.~eştirmekten zevk alan bu kaba 
-~ıu Sultan; tam otuz beş sene, 
~ binlerce kişilik bir düşman or 
'l'~una göğüs geren Şamil gibi bir 
qUtk oğlunun kanı ve kılıcı ile ka
~dığı şöhreti bir türlü hazmede 
de~~r .. O büyük şöhreti lekedar e
dil. ılnıek için hileler düşünüyor-

Şamilin; büyük bir ıztırar ve ız
tırap ile mücadeleden vaz geçerek, 
Petersburga gitmesi, bu hasut hü-

547 - 1283 teşrinisani 23 - Kanunu 
evvel efrenci 5) 

(Devamı var) 
kümdarın eline, derhal bir silah ver 

1

_ 
mişti. Her türlü fitne ve fesadın •. • 
kaynağı olan Osmanl,ı sarayından Şehzade Camıını 
o zaman Şamil aleyhinde çirkin 

B ·· k··v · bir propaganda baş göstermişti. Ve ugun U eııye-
ayni zamanda saray baş kitabeti 

tarafından, o zamanın yegane neşir tindenKurtaraJım 
vasıtası olan (Ceridei havadis) ga 
zetesine şu fıkra dercettirilmişti: 

- Aynen ve Harfiyen -

HAVADiSi ECNEBiYE 
(Şeyh Şamilin bundan evvel Rus 

ya tabiiyetini kabul ettiğini yaz -

mıştık. (Petersbur) gazetesinin be
yan edişine göre mumaileyh biz -
zat huzuru imparatoriye dahil ol -
mak arzusile Petersburga gitmiş ve 
husulü emniyyesine impaartor ta
rafından müsaade edilmiş olduğun 
dan, mumaileyh huzuruna duhul 
ile (kemali iftihar ile ilin ediniz ki 
Dağistanlı ihtiyar Şamil, otuz yıl 
aleyhinizde bulunduğu halde son 
gününde pişman olarak kendi iste
ğile dahili dairei tebeiyetiniz ol-
muştur. Benim müddeti ömrümde 
en eşref vaktim şu saattir ki, nez
dinize dahil oldum. Bundan böyle, 
ömrüm vefa ettikçe, kemali sada
katle ifayi hizmette kusur etmem.) 
mealinde bir nutuk irat etmiş .. Ve 
bu sözler İmparatorun ve gerek 
zevcesinin zevkine giderek mumai
leyhe hadden aşırı ikram ve ihtiram 
etmişlerdir. 

(Şeyh Şamilin ~ ifadesine ba
kınca, kendisinden başlıca iki şey 
anlaşılır. Birisi eseri cinnet ve di
ğeri matUhiyettir. Lakin bunlar 
dan kendisinde kangisi bulunduğu 
nu bilemeyiz.) 

(Rumamei ceridei havadis - N o. 

BOKS VE 
Meşhur beyaz boksör, Rass kara 

boksör, Armstronga karşı yenil • 
miş. Beyaz seyirciler buna ağla • 
mışlar. Geçen gün bunu bizim ga 
zetede okurken, bilmem, siz de ağ
ladınız mı? • 

Ben, oh olsun demedim - çilnkü 
ıztırap çeken adam budala da olsa 
ona oh olsun demiye insanın dili 
varamaz - ama, doğrusunu ister -
seniz, hiç ağlamadım. 

Benim fikrimce, boks sporun iyi 
liğine leke sürecek bir mücadele -
dir. Sporun iyi bir şey olması için 
birinci şart, spor yapana neşe ver 
mesidir. Mücadelede kazandıktan 
sonra gelen galebe neşesi demek is 
temiyorum. Mücadele yaparken 
de bulunması lazım gelen neşe .•• 
Kafasına, gövdesine bir bir üstüne 
yumruk yiyen boksör bundan neşe· 
lenir, diyeceksiniz. Yumruk atmak 
ta bir zevk olduju gibi belki yum
ruk yemekte de zevk vardır. 

Fakat bir insanın kafasına ve 
gövdesine yumruk yedikçe beyni
nin ve bel kemiğinin içindeki iliği
nin sağlam kalmasına imkan yok 
tur. Onun için boks yapan en meş 
bur şampiyonlardan akıllarile de 
şöhret almış olanlar yoktur. Onlar 
dan birinin alfabeyi bile ömründe 
öğrenemediğini geçenlerde gaze
teler yazmıştı. Okuyup yazmayı öğ 
renmiş olanlar arasında da birçok 
yumruk yedikten sonra timarha -
neye girmiş olanlar bulunduğunu 
hekim kitapları haber verirler. 

Boks seyretmeyi seven memle -
ketlerde, bir ırıpor denilen bu döğü 
şe hak vermek için, boks yaparken 
bütün adalelerin işlediğini, hele 
müdafaa vaziyetinde bel adaleleri
nin epeyce reliştiğini, bilttin boks 
hareketlerinin insanı pek ziyade çe 
vik olmıya alıştırdığını ileri sürer
ler. 

Bunlann hepsi doirudur. Faket 
bob yapanın karşısındakine nr4i 

(Başı 7 incid~) 
Vakfiye ile cami, medrese, sekiz 

bab umumi ve bir bab haremeyn 
halkı için Taphane, mutbah, kilar, 
yemek salonları, anbar ve fırınla
rile bir imarethane, ahır. odun de
posu ve sair müştemilatı vakfedil
mekte ve $inanın bütün bu eserle
ri vasıflandırılırken de en canlı ke
limeler kullanılmaktadır: 
Şehzade türbesi için "kill>bei mu 

dallea. künbedi musannea,, cami i
çin "sunufu bedayii sanayi ile mem 
lüv, camii cemi zibu ziver ve mude
münnazir, nadirei afak,, imaret i
çin adimüladil,, taphana için "refi: 
atülkubab,, vasıfları kullanılmıştır. 

ınarethane ırc Taphana bütün 
yoksullara, miskinlere, garip 

lere, avam ve havastan muhtaçlara 
ve nereli olursa olsun bütün misa
firlere açılmaktadır. Vakıf medre
sesini vakfederken de ullımu akli
yeye ul(ımun akliyeden daha üstün 
bir mevki verdiğini göstermiştir. 

Bundan sonra bu manzume için 
vakfedilen eni1ak ve akar bulun -
duklan yerler itibarile Rumeli, A
dalar ve Anadolu kısımlanna ay
rılarak ayn ayn gösterilmiştir. 

Yalnız camii için 15 milyon 100 
bin akçe sarfedilen ve bugün yıkıl
ma tehlikesi gösteren manzumeye 
nekadar büyük gelirler bırakıldığı 
nı gelecek yazımda göstereceğim. 

GÜREŞ 
ii ıztırapla beraber kendi çektiğ'i 
ıztırabı unutturamatz. Boks maçını 
yapan adam, seyircilerden alınan 
paranın bir kısmına hak kazan -
mak için, hem kendisinin, hem de 
karşısındakinin hayatını tehlikeye 
koyan adam demektir. 

Gerçekten sporların hepsi genç -
lere elverişli olduğu halde, boks he 
nüz teşekkül devrinde bulunan 
gençliğe hiç uyamaz. Boks döğü -
şünü seven İngilterede bile on altı 
yaşından daha genç olanların boks 
yapmalanna izin vermezler. Halbu 
ki orada on altı yaşından sonra da 
boks yaparken ölenler eksik değil
dir. 

Boksta kB7.anmak kuvvet ifade 
etmez. Çünkü muvaffakıyet kuv -
vetten daha ziyade ustalıl'a, çabuk
luğa bailıdır. Vakıa bunlar da in
sanın sırasında kendisini müdafa:ı 
için i~ yararlar. Fakat boksun ver 
diği zaran onun hiçbir faydası u
nutturamaz. 

Gerçekten kuvvetli adamlar bok~ 
yapmazlar. Onlar için en iyi spor 
güreştir. Güreşte muvaffakıyet us 
talıktan ziyade kuvvete haklıdır. 
Kuvvetle birlikte ustalığın da te
siri olmakla beraber karşısındakine 
ıztırap vermek, canını acıtmak yok 
tur. 
Güreş pek zorlu bir spor olmak

la beraber daima nazik bir müca
deledir. Güreş eden iki pehlivan 
şüphesiz, kuvvetlerinin en son de: 
recesini gösterirler. Fakat güreşte 
karşmndakini incitmek yoktur. Ga 
lebeyi gösteren en son harekette bi 
le güreşi kazanmış olan pehlivan 
karşısındakini sırtüstüne yatınr 
kendisini müdafaa edemiyecek va~ 
yete getirir, fakat onun canını a
cıtmadan kendisinin daha kuvvetli 
oldul'unu isbat eder. 

Bob sadece hir dölftş olduiu 
halde, güreş innmn karakterini 
yükselten kibar bir spordur. 

1 E K 
G'ÜMRÜKLERDE: 

Komisyoncularla 
Liman Arasında 
ihtilaf Çıktı 
Gümrük komisyonculan ile liman 

işletmesi arasında bir prensip ihtila
fı çıkmıştır. Liman işletmesi, limana 
ait muamelelerde vezneye para ya
tıracak kimselerin yalnız tüccar ta
rafından hüviyetleri maltim ve kefa
leti haiz olmalarını ve liman idare
sinin karnesini taşımatannı istemiş 
tir. Gümrük komisyoncuları ise, iti
mat kazanmış kimseleri kullandık

larını, tüccann bu adamları tanıya
mıyacağını ileri sürmüşlerdir. Güm
rük komisyoncularına göre, bu iş yü 
zünden muamelelerde zorluk başla
mıştır. Evvelce kendi adamlarile pa 

ra yatırabildikleri halde liman ida
resinin karneii ve mutemet kimse
lerden başka kimsenin vezneye para 
yatıramıyacağında ısrar etmesi işle
rin zorluğunu artırmaktadır. Tücca
rın ayrı ayn karne vermesine imkan 
görülemediği için komisyoncunun 
mesuliyeti altında gönderilecek a
damların mesul tanınması isteniyor . 

Komisyoncular bu mesele etrafın
da liman !şletmesine müracaate ka
rar vermişlerdir. 

SANAYİ: 

Sergi Sarayı için 

Hazırlanan Proieler 
Sanayi Birliği Reisi Dr. Halil Se

zer sonuncu yerlı mallar sergisi ha
zırlıkları etrafında şu izahatı ver
miştir: 

- Bu seneki sergiye daha çok ta

lip vardır. Sümerbank, İş Bankası, 
İnhisarlar İdaresi sergide geçen se
neki yerlerini almışlardır. Bu sene 
pavyonların inşasına sekiz Temmuz 
da başlanacaktır. Bu suretle pavyon 

sahipleri geniş vakit bulmuş olacak
lardır. 

Yeni yap1lacak sergi sarayında ge
lecek sene ilk sergimizi açacağımızı 
ümit ediyoruz. Sergi sarayının ma
keti Ankaraya gönderilmiş ve Baş
vekile arzedilmiştir. Kabul edilecek 
projeye göre sergi sarayı yapılacak
tır. 

AYVALIKTA: 

Su Derdi Nihayet 

Hallediliyor 
Ayvalık, (TAN) - Kasabamızın 

en hayati derdi olan su meselesi ka
ti olarak halledilmek üzeredir. Iyi 
su getirilmesinin 250 bin liraya mal 
olacağı, bu miktarın belki de yetiş
miyeceği tahmin olunuyor. Fakat, 
bu hususta hükümet her türlü yar
dımı vaadetmiştir. 

Hususi bir heyet, su işinin hal 
şekli hakkında tetkilerde bulunmuş
tur. Ayrıca. kasabamızın imarı için 
de esaslı tetkiklere başlanılmışhr. 

Memlekette Kaç 
Mahpus Var? 

(Başı 5 incide) 

Hiç şüphe yok ki umumi bir 
af, hel' sene hemen hemen ayni 
miktarda mahkum ve mevkuf 
yaratan hastalık sebeplerini or
tadan kaldıramaz. Bu sebeple
rin önüne geçmek için her biri 
ile ayn ayn mücadele açmak 
lizımdJr. Mii<'adelede muvaffa
kıyetin ilk prtı da süratli, günü 
gününe adalettir. Suçun işlen
mesile hüküm arasında seneler 
geçecek olursa adaletin en mü
.him kaplan ve tesirleri ihmale 
uğramış olur. 
Memleketin hapisane istatistiği 

ni gözden geçirdikten sonra varıla 
cak hüküm şudur: Bir umumi af 
kararı, yeni bir gidişe ait haZlrlık
ların bir parçası · diye çok fay dalı 
neticeler yaratabilir. Fakat yalnız 
hislere tlıbi olarak yapılırsa, ayni 
zamanda zihniyet, kanun ve usul 
bakımından esaslı bir inkılap ta
sarlanmazsa mutlak ve umumi bir 
affın mahzuru faydasından fazla 
olur. 
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GÜNLÜK 
PiYASA 

Ziraat Bankasının yumuşak bul
daylanndan 124 bin kilo 5,28 kuruı

tan, ve sert buğdaylarından doksan 

bin kilo 5,20 kuruıstan satılmıştır. Tüc 

cara ayrıca serbest satış olarak 35,5 

kuruştan sert, tüccar malı olarak ta 

iki vagon 5,28 - 5,36 kuniııtan satıl

mıştır. 

* Yerli sarfiyat için piyasaya getiri-

len çavdarlar 5,08 - 5,10 kuruş ara

sında ve arpalar 4,23 - 4,25 kuruş ara 

sında verilmektedir. Mevrudat azdır. .. 
Piyasamıza 24 bin kilo beyaz peynir 

getlrllmiştlr. Peynirlerin bir kısmı 

30,22 - 34,17 kuruııtan, dört bin kilo 

kaşer peyniri 50 - 63 kuruş arasında, 

satılmıştır. 

* 
Antalya mıntakıısının susıımlann-

dan gelen bir parti kilosu 16,20 kunıs • tan, k11lburlanmış nohutlar 7,5 ve $ 
Trakya kuşyemlerlnden on beş bin ki $ 
lo yedi kuruştan sntılmıstır. ı 

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

DIS TİCARET: 

ithalat Reiuninde 

Değiıiklik Y aplldı 
İktısat Vekaleti, hükumetten aldı

ğı salahiyete istinaden yeni bir ka

rarname neşrtmiştir. Pamuk ipliği, 

bakır, kalay, ham deri. çuval, jut ip
liği, jut mensucatı, kauçuk, kebrako 

gibi Suriye, Filistin, Mısır ve Birle
şik Amerika gibi ülkeler menşeli 

maddelerin Türkiyeye ithali hakkın 

da 15 Mart 938 tarihli kararnamede 
tadilat yapılmıştır. İktısat Vekaleti, 
bu kararnamenin ikinci maddesinde 
yazılan mallardan ayni kararname
nin birinci maddesi hükümlerine ta
bi tutulan memleketlerden m~nseli 
onlara badema eski kararname hü
kümlerinin tatbik edilmiyeceğini bil 
dirmtştir. Yeni kararname ile Ame
rika ile yapılacak ithalat ve ihracat 
işlerinin genişliyeceği tahmin edil
mektedir. 

r ' BORSA 
8·6·938 

ÇEKLER 
Aı;ıı11 ~aoanıs 

Londra 

Nevyork 

Paris 

Millıno 

Cenevre 

Amstcrdam 

Berlin 

Brüksei 

Atina 

Sof ya 

Prag 

Madrid 

Varşova 

Buda peşte 

Bükreı 

Belgrad 

Yokohama 

Stokholm 

Moskova 

6,23 

125.78 

3.4925 

6.6225 

28.6625 

69.5075 

50.5675 

21.2875 

1.14 

1.5375 

4.3825 

7.5975 

23.742:; 

24.89 

0.9350 

2.8475 

36.2925 

32.1225 

23.78 

PARALAR 
Alıl Sat:q 

l'rank 
Dolar 

Liret .!i -"" 
Belcfka Pr. i 
Drahmt s 
tmcre rr. 'C ., ... 
Len ta Plorl9 -
ICroa Çd i 
Mark 

ı:a Zloti 'ti 
Penp ~ 
~ '8 
Dinar 
Kron lnec _______ ..) 

İC PİYASALAR: 

T abakaneler 
Mütemadiyen 
Deri Topluyorlar 
Deri satışlarında keçi derisi müs

tesna olmak üzere diğer deriler hep 
yerli dibağhaneler tarafından satın 

alınmaktadır. 8300 adet muhtelü 
mıntaka keçi derılerinin adedi 150-
165 kuruş arasında satılmıştır. Oğ

lak derilerinden 850 tane 110 - 120 
kuruştan tuzlu kuru koyun 12 balya 
kilosu 39 - 41, hava kurusu 9 bal
ya Kayseri tüylü deriler 47,5, kuzu 
derisi çifti 130 - 140, kuru sığır de
rileri 57 - 62, salamura derilerin de 
kilosu 34 - 41 kuruş arasında satıl
mıştır. 

Muhtelif mıntakalardan piyasamı
za gönderilen yarım işlenmiş meşin. 
sahtiy~n derilerinin birinci mal do
kuz balya kilosu 116 kuruştan, ikin
ci mal 24 balya kilosu 90 kuruştan, 
keçi kılından Marmaranın kırkım 

malları 4 balya kilosu 48 kuruştan, 

İstanbul dabağ malı dokuz balya ki
losu 20 kuruştan satılmıştır. 

Tiftik ve Yapak Satııı 
Dünkü tiftik ve yapak satışları 

gevşek devam etmiştir. Tiftiklerden 
293 balya Polatlı Tosya havalisi mal 
ları 106 - 107 kuruştan, işlenmiş 

renkli kıvırcık yapaklardan seksen 
balya yerli fabrikalar tarafından ki
losu 64 kuruştan alınmıştır. 

Sebze ve Meyva Halinde 
Satıılar 

İstanbul Halinde dün toptan satı
lan yaş meyva ve sebze fiyatlan şu
dur: 

Sakız kabağı kilosu 6 - 7 kuruş, 
çalı fasulyesi 11 - 12 kuruş, ayşe 

kadın fasulyesi 12 - 13 kuruş, kır 
domatesi 38 - 40, bakla 1,50 - 3, 
araka 2.50 - 3,50, bezelye 2 - 3, 
semlzotu 1 - 1,50, ıspanak 1 - 1,50, 
taze yaprak 5 - 6, taze sarmısak 

.5 - 7 kuruş, Enginar tanesi 2 50 ,__ 
6, yeşil salata 100 adedi 40 - 50 ku
:ruş, marul 1 - l ,50 kuruş, hıyar 

1,50-3 kuruş, Pancir demeti 3,50-
4 kuruş, taze soğan demeti 75 san
tim - 1 kuruş, maydanoz 40 - 60 
sanil..'ll, dereotu 50 - 75 santim, na
ne 50 - 75 santim, turp demeti 40-
50 santim. 

Kiraz kilosu 18 kuruş, can eriği 
7 - 14 kuruş, yerli çilek 25 - 35 
kııruş, Er~ğli çileği 10 - 25 kuruş, 
kayısı 18 - 25 kuruş, zerdali 15 -
20 kuruş, limon ecnebi 100 adedi 
350 - 400 kuruş. 

MEMLEKE1TE: 

Söğütte Senenin ilk 

Koza Mahsulü 
Sö~üt, (TAN) - Senede 150 bin 

kilo yaş koza mahsulü çıkaran Sö
ğütte bu yıl ilk kozayı Tuzaklı köyün 
den Ali Torum Mustafa çıkarmıştır. 

Meyva Az Olacak 
Söğüt, ıTAN) - Bir milyon kilo

su zerdali olmak üzere yılda 2,5 mil 
yon kilo yaş meyva çıkaran Söğüt 
ve havalisinde bu sene meyva vazi
yeti iyi değildir. Sebebi, çok yağmur 
yağmış olmasıdır. Buna mukabil e
kinlerde ve bağlarda vaziyet çok be
reketli görünüyor. 

~ ~ 
Zührevi ve cilt hastalıkJan 

Dr. Hayri Ömer 
>ğleden eonra Beyoğlu Ağacanı 

<'l1'$tmtda No. 133 Teıl.-tnn·43.I)~ 

• 
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Katil Mahmut 
Dün Alemdağı 
Yolunda tutuldu 

(8 A f M A K A L E D E N M A 8 A T) 

Umumi Af BiRiNCi SAYFADAN MABAAT. . . ' ~ 

Caiz mi? 
(Ba§ı 1 incide) PazartEsi gecesi Haydarda birkaç 

gün beraber yaşadıktan sonra kendi· 
sinden kaçan metresi Haticeyi, feci 
surette bıçakla öldürerek kaçan ara
bacı Sıvaslı Mahmut, dün sabah ya
kalanmıştır. 

Yakalanma hadisesinin tafsilatı şu 
dur: 

3 - Yeni bir hayata başlamak 
imkanına kavuşturulan mahkümla
rın eczaları tecil edilmiş sayılma

lıdır. Yeniden kanun haricine çık
tıktan ve cemiyetin nizamına haıa 
düşman kaldıkları sabit olursa eski 
cezalar dönmelidir. 

Binbaşı Kolenin Adli Evrak Posta 
Hatayda ilk Emri ile Gönderilecek 

(Başı 1 incide) 
dcolayısiyle Cemiyeti Akvama kar
şı bir mesuliyet yüklenmiş olan biz
zat Fransayı istihdaf eden bir müca
dele bahanesi olmuştur. 

Fransız Hariciye Nazırı Pol Bonne 
Türkiycnin Paris sefiri Suat Davaz 
ile iki defa görüştü. Bu görüşmeler
de hiç şüphe yok ki Türklerin pek 
meşgul göründükleri Hatay işini hal 
!edecek esaslar bulunmuştur. 

(Başı 1 incide) 
Tchirlerinde mazeret bulunan hal 

lerde, tebliğ muamelesi, hukuk usuı l.i 

muhakemeleri kanununun 123 üncü 
maddesinin 2 inci fıkrası şümulüne 
giren tebliğlerdeki talik, hakim veya 
aliıkadar mcrciin tensip edeceği Cinayetten birkaç dakika sonra 

meseleden haberdar olan Fatih kaza 
sı emniyet iı.miri Cevat Öney, derhal 
hadise yerine gitmiş ve katili yakala 
mak için lazım gelen tedbirleri al
mıştır. Sıvaslı Mahmudun burada ak 
raba ve dostlarından kimsenin bu
lunmaması, cinayetten sonra katilin 
hangi semte doğru kaçtığını görenin 
de mevcut olmaması, zabıtanın faa
liyetini Hk adımda güçleştirmiştir. 
Buna rağmen emniyet amiri Ceva\1 

ı derhal faaliyete geçmiş ve Yemişten 
IEyübe kad'ar sahilde bulunan sandal 
ive mavne&larla bu civarlardaki sa

l bahçı kahvelerde araştırma yaptır
tmış, fakat ne katile, ne de kendisini 

4 --..:- Bir taraftan da kendi milli 
ölçülerimize göre yapılmış bir ceza 
kanunu ve muhakeme usulü hazır
lanmalıdır. 

Bu kanun, bütün klasik telakkile
ri bir tarafa bırakmalı, cemiyetin e.. 
sas menfaatlerini göz önünde tutma
lıdır. Tıp ölçülerile iradesine sahip 
olmadığı anlaşılan suçlular, ne suç 
işlemiş olurlarsa olsunlar, şüa bul
dukları sabit oluncaya kadar cemi
yet içinden en münasip şekilde tec
rit edilmelidirler. Fena istidatları 1r
si surette çocuklarına geçirecekleri 
tıbben anlaşılanların zürriyet yetiş
tirmek imkanları kaldırılmalıdır. 

ıgörene tesadüf edilememiştir. Bir ta B ünyece normal olanlar, fakat 
lraftan buralarda araştırma yapılır- içtimai muhitlerinin tesirile 
fken diğer taraftan da Mahmudun a- suç işlemiş olanlar için hapisaneler 
ırabacı olmadan evvel Kağıthane ve yepyeni bir içtimai muhit haline gel
Eyüp civarlarında tuğla harmanla- melidir. Ancak bu muhitte bir sanat 
:rında çalıştığı anlaşılını§ ve sabaha öğrendikten ve yeni çalışma itiyat
lltarşı buralarda da araştırma yapıl- larına sahip olduktan sonra serbest 
anış ise de katil yine bulunamamış- olabilmelidirler. 
1ır. Evvelki gün öğleye kadar yapı- Tesadiifi şekilde i~Jenen suçlar 
lan araştırma hiçbir netice verme- hakkında tecil ve ikinci bir imti-
aniştir. han usulü geniş ölçüde tatbik ediJ. 

/zi bulrmannY.,r ,._ melidir. Hafif suçlar için tekerrii· 
Evvelki gün öğleye kadar durma- re mini olacak yolda cezalar dii· 

odan katili aramakla meşgul olan em- şünülmclidir. Dünyanın hlitiin po-

rniyet amiri Cevat iki sene evvel Sı- fü te~kilatının kanun haricinde 
'Vaslı Mahmudun bir hırsızlık faili o- olarak bazı .kimseler hakkında tat-
'larak aranmakta iken Kartalda yaka bik etmeyi zaruri bulduktan da-
llandığını tesbit etmiş ve derhal me- yak cezHı aç ık, kanuni ve ölçülii 
ımurlardan ikisini Kartala göndermiş bir şekilde kabul edilmelidir. 
tir. Memurlar Kartalda jandarma- 5 - Yeni bir muhakeme usulü ve 
O.arla birleşerek evvelki gün akşama, yalnız maddi delillere göre değil, 

vicdant kanaate göre hüküm verme~{ gece de sabaha kadar katili aramış-
lardır. Fakat katile değil, küçük bir imkanına malik tek hakim sistemi 
l:ize bile rastlamamışlardır. Memur- ile günü gününe adalet dağıtmak e-
n sası kurulmalıdır. ar ve Jandarmalar dün de sabah şa-
i1ak sökerken Maltepe ve Alemdağı 6 - Hapisane gibi masraflardan 
IUIYa!Iarında tarama yapmıya başla- tasarruf edilecek paradan da ifstifa. 
llnışlardır. de edilerek içtimai yardım teşkilatı 

kurulmalıdır. Son bir zaruret haddi-
Çalılıklar ara11.ntla ne düşen bir vatandaş, başvuracak 

Maltepe ile Alemdağı arasındaki bir yer bulmalıdır. Bir kısım hapi-
lbostanlara gelince, burada bulunan sane binalarından kimsesizler için 
lbahçıvan]ardan katilin gelip gelmedi bir yurt diye istifade edilmelidir. 
ğini sormuşlardır. Şahsen katili tanı Bu yolda radikal bir yola gitmek, 
tyan bahçıvanlar Mahmudun oraya inkılapçı Türkiyenin prensiplerine 
gelmediğini söylemişlerse de memur uygun bir gidiş olur. Böyle şartlar 
lar ve esaslar altında da; Türkiyede 

bunların kulübelerinde araştır- Cümhuriyetin on beşinci yılı vcsile-
mıa yapmıya ba~lamışlardır. Tam bu sile umumi bir af ilan etmek cok 
lbu sırada bahçıvanlardan biri koşa- hayırlı ve faydalı bir hamle halini 
ırak memurlann bulunduğu yere gel alabilir. 
ımiş ve bostanlann civarındaki çalı- Bugün mahpus ve mahkum ola-
lıklan göstererek: rak hürriyetten mahrum olan 31,467 

O kişinin dokuz yüz küsuru kadın ve 
- rada bb adaın göründü. Mah-

yedi yüz ellisi ıe yaşından küçük 
mut olacak, deıni§tir Göste .1 1 d" G 

· nen ye- genç er ır. eri kalan 31,000 güçlü. 

Hatay me elesi, Fransa - Suriye 
muahedesinin imzasından beri mev
cut olan ve Ccmiyti Akvamın geçen 
seneki toplantısında birçok safhalar 
geçiren bir meseledir. 

Fransa - Suriye muahedesinin 
imzası akabinde Türkiye, 15 sene
denberi hususi bir rejimle idare edil 
miş olan müstakil Hatayla Fransanın 
Suriye muahedesine müşabih bir mu 
ahede akdetmesini istiyordu. 

Bu talep infaz edilemezdi. Çünkü 
mandaterliği dolayısiyle Cemiyeti 
Akvama karşı mesul mevkide olan 
Fransa için yalnız Suriyeyi, ve Lüb
nanı müstakil tanımak mümkündü. 

Buna rağmen Fransa ilk günden
beri en gniş bir hürriyet zihniyeti ile 
Ha.tayın hususi bir: rejimle idaresi ve 
buradaki Türklerin hukukunun sıya 
neti zımnında elinden geleni esirge
medi. Esasen Cenevre de .29 Mayıs 
1937 tarihli anlaşma da bunu ilti
zam ediyordu. 

Türkiye ve Fransa arasında vaki 
müzakerelerde buranın askeri noktai 
nazardan vaziyeti ile iki devlet ara
sında bir teşriki mesai keyfiyti mev 
zuu bahsolmuştur. Bütün bunlar ga
yet dostane ve muslihane bir şekil
de görüşülürken intihabat devresin
de herhangi bir karışıklığa tsadüf e
dilmişse bu; bize birçok grupları ca
mi ve intihabat meselesinde soğuk 
kanlılığını muhafaza edemiyen mcm 
leketlerdeki halden başka bir şeyi 
hatırlatmamalıdır. 

Türkiye daima 1921 de Frank-
len Büyyonla akdettiği muahede-

nin h ututu esasiyesini m uhafaza 
etmek t~zini müda~aa etmişt ir. 
Çünkü bu muahede, Hatayda Tür
kiyenin nüfuzuna müsait ve bu 
mıntaka iistiinde Türklere manevi 
vesayet verir mahiyettedir. 

İntihabat esnasında bazı mıntaka-
larda Türkiycnin ümit ettiği şartlar 
dahilinde hareket edilmediği bir va
kıadır. Bazı etnik gruplar, hakiki 
intihabat mücadelesine giriştiler. 
Türk bloku karşısına Türk aleyhtarı 
bir blok çıktı . Bunlar Arap, Şii, Er

meni ve diğer unsurlardan mürek
kep bulunuyor. Bunların hepsi ken
di mıntakolarında diledikleri şahsi
yeti mümessil olarak seçmek gayre
tine düştüler. 

katip veya Adliyeye mens~p bir me
mur tarafından ifa olunur. 

Tebliğin hangi hallerde telgrafla 
yapılabileceği, alakadarların ta1cbi 
üzerine, mahkeme reisi veya hakim 
ve muameleyi yapan merci tarafın
dan tensip edilir. 

Telgraf masrafı, bu vasıta ile teb
liği isteyen tarafından posta ücretin
den ayrı olarak alınır. 

P. T. T. idaresinin bu kanuna tev· 
fikan yapacağı tebliğ işlerinden du
layı alacağı ücretler, Adliye ve Nafia 
vekillerinin müşterek teklifi üzerine 
2721 sayılı kanunda yazılı şekilde ve 
ayrı bir tarife ile tesbit ve tayin olu
nur. 

Bu suretle yapılacak tebliğler için 
Adliye suç tarifesi kanununun 12 in
ci maddesinde ya7.ıh tebliğ masrafı a
lınmaz. 

Tarifede yazılı ücretleri, kanunu 

mahsuslarına göre tebliğ masrafı ver 

mesi lazımgelen taraf peşin olarak Ö· 

der. Yukarıki fıkra dışında kalan ve 

adli müzaherete nail olanlara ait bu

lunan tebliğler hakkında resmi mü

raselata tatbik olunan hükümler ce

reyan eder. 

P. T. T. idaresi memurlarmın ku-

sur veya ihmali yüzünden ve müc
bir sebepler haricinde herhangi bir 
sebeple ziyaa uğrayan adli evrakın, 
yeniden tanzim ve tebliği için lüzum 
lu masraflar, posta kanununun taah
hütlü müraselata müteallik hükümle 
r inc göre ödenir. 

Telgraf servisinde ziya ve teahhür 
vukuunda telgraf ka~unu ahkamı tat 
bik olunur. 

Adli tebligatın sureti infazı ve teb
ligata müteallik mürasılatın tebliğ, 
teslim ve idaresi hususlarile buna mü 
teferri diğer muameleler n izamname 
ile tayin olunur. 

İkametgahında bulunmıyanlara bi
dayette yapıl.:ıcak ihtarın şekli ve ve
rilecek müddet bu nizamnamede gös 
terilmiştir. 

1080 sayılı Hukuk usulü muhake
meleri kanununun 118, 133, 134, 135, 
136, 147 inci maddelerile 131 inci 
maddesinin son fıkrası ve mezk(ır ka 
riunla diğer kanunların bu kanuna 
muhalif hükümleri mülgadır. 

Bu kan una tevfikan P. T. T. idaresi 
vasıta.sile yapılacak adli tebligat iş
lerinin tam bir intizam içinde cere-
yanını temin ve bu husu -

Süvarilerimiz 
Bu9ün Geliyorlar 

(Başı 1 incide)) 
bulunmalarını emretmiştir. Bu su
baylar tarafından ekibe büyük bır 
çiçek buketi takdim edilecektir. 

Bundan başka kendilerine birçok 
müesseseler tarafından buketler ve 
yerli sanayi müesseselerimizden bir
çoğunun hazırladığı hediyeler tak
dim edil .. cektir. 

Rıhtımda, Şehir Bandosunun çala 
cağı İstikial Marşı selamlandıktan 
sonra Şehir Meclisi azasından bir za
tın söyliyeceği nutuk dinlenecek ve 
subaylarımız kendilerine hazırlanan 
otomobillerle doğruca binicilik mek
tebine g idecekler orada şereflerine 
verilen Ç3y ziyafetinde hazır buluna 
caklardır. 

Çaydan sonra suhı:ıylarımız evleri
ne gidere:-. istirahat edecekler ve ak
şam üzeri Cümhııriyct Halk Partisi 
umum katibi ve Dahiliye Vekili Şük 
rü Kaya tarafındnn şereflerine veri
lecek ziyafette hazır bulunacak!ar
dır. 

Spor Kurumu İstanbul bölgesi 
karşılama töreninde bütün sporculn
nn bulunmasını temin etmiş olduğu 

gibi Cümhuriyet Halle Partisi de bü
tün Halkevlerinc azalarının Galata 
rıhtımında bulunmasını tebliğ etmiş 

tir. 
Dün de yazdığımız gibi, ekibimizln 

başkanı , binicilik okulu komutanı 

Albay Cevdet ve binicilerimizden 
yüzbaşı Cevat Kula bugün gelmlye
ccklerdir. 

Bu subaylar, yeni hayvan satın al
mak üzere Frans!ldtı kalmışlnrdır. 

Bugün şehrimize :tclec~k subayla
rımız şunlardır: 

Yüzbaşı Cevat Gürkan, Yüzbaşı 

Eyüp Öncü, teğmn Saim Pulatkan, 
teğmen Avni Karaca te~en Hamdi 
Barlas, asteğmen İhsan Akal. asteğ
men Kudret Kasar .. 

Kıymetli muvaffakı;vetlerile yüzü 
müzü ağartan kıymetli subaylarımı
za "Hoş geldiniz,. deriz. 

ispanya 
Dahili Harbi 

(Başı 1 incide) 

ne ıöre Frankistlerı İspanya suların
daki yabancı gemileri bombalamıya 
devam edeceklerdir. Bu tebliğde de
niliyor ki: 

9 - 6 - 938 

Cenevre Afyon 
Kon9resi Bitti 

( Ba§ı 1 incide JJ 
muştur. Bazı murahhaslar bunu k8' 

bul etmek istememişler, delegeırıiS 
bunun mantıki olduğunu, bir taraf· 
tan afyon ziraatinin tahdidine kil • 
rar verilirken diğer taraftan buoıııı 
teşmiline müsaade etmek mantııcsıı 
olacağını, afyon ziraatinin husus: 
mahiyeti icabı herhangi bir meırı • 
leketin günün birinde afyon ekırıe
ye mecbur kalmıyacağını afyon zirB' 
ati yapan memleketler ziraatlerin1 

tahdit ederek büyük fedakarlıklara 
katlanırken başkalarının yeniden a!· 
yon ekmeleri milli serveti birindctl 
alıp ötekine vermek demek olacat1 
nı ve bunun beynelmilel ahlaka ırııl 
nafi oldui:'Unu, fedakarlıkların kar· 
şıhklı ve umumi olması lazım getd:· 
ğini söylemiştir. 

Bazı murahhasların böyle bir M" 
tan vazgeçmek istememeleri üzeril'le 
B. N. Sadak: . ~t 
"- Bazı memleketler müstakEW 

ve mefruz bir haktan vazgeçmezlet' 
se Türkiye mevcut ve müsbet bale· 
kından vazgeçerek nasıl tahdit fed8' 

karlığını kabul edebilir.,, demiştir: 
Nihayet bu meselenin nazarı dilC' 

kat.e alınmasına karar verilmiştir· 
B. N. Sadak bundan sonra afyo~ 

mukavelesini kabul ve tasdik ctınY 
yen müstahsil memleketlerden ınüs ' 
tehlik memleketlerin afyon sabn şl• 
mamalan esasını ileri sürmiiş ve: 

1 "- lnsani ideallere hizmetten bO 
bol bahsedildiğini işittiğim bu to.P ' 
lantıda bunun teyit çarelerini bı.ıl ' 
mak lazımdır.,, demiştir. 

Kanada murahhası ve diğer dele' 
geler bu teklifi kabul ettiklerini be' 
yan etmişler ve hiç kimsenin itir8ı 
ctmedigyini reisin beyan etmesi üze' 

ifil' rine B. N. Sadak bu meselede itt 
kın komiteye şeref verdiğini söyle ' 
miştir. Afyon tahdidini kontrol ede' 
cek btr heyetin tesisi konuşulurıceıı 
B. N . Sadak Türkiyenin bizzat iç~' 
de temsil edilmediği hiç bir heyetifl 
kon trolünü kabul edemiyeceğini ffe 
kontrolüne bizzat iştirak . etm~ide 
hiç bir taahhüde girişmek adetırı 

olmadığını söylemiştir. elC 
T ürkiyenin talebini temin edeC .. 

bir formül bulunması vaadedilJllil 
~ir. 

....... - - - ---"-----
Bol ve Ucuz Buz 
Temin Edilecek 

. . acın• 
Diişmanın m ukavemeti m ünha

sıran haşka memleketlerden aldığı 
harp levazırnına istinnt etmekte
dir. Ecnebi gemileri bilafasıla 
Barsclona h ükumetinin kontrolii 
altında bulunan limanlara gelmek 
te ve mühimmat ih raç etmektedir. 
F ranko hü kumeti bu harp levazı

nu nakliyatını bir korsanlık telfık

k i etmekte olduğundan mezkur li
manlara karşı yapılan hava h ii
cumlnra bu nevi korsanlık hareket 
)erine mani olmak i~indir.,, 

Barselonadaki İngiliz ve Fransız a-

Konya, (TAN) - Buz ibtıy. fi• 
buz dolabı sahiplerinden pek fahı~ v 
yatla temin E:ylemekten kurtullll il• 
üzeredir. Ele~trik Şirke~i 4 _bin ~
sur liraya bır buz makınesı getdııf 
mektedir. Makine 27 Hazirana ka 

1 teslim edilmiş ve çalışmaya baŞ il' . uz teS' 
mış olacaktır. Buzun fıyatı hen ı 
bit edilmemiş olmakla braber ucll 
satılmasına çalışılacaktır. __, 

r~ bakan memurlar hakikaten göste- kuvvetli erkekten yarısı bu vesile 
rılen yerde çalılıklann kımıldadığı- ile iğri yollardan kurtulsa ve faydalı 
nı farketmişler ve hemen li.zıın işler tutmalarına yardım edilse 

ı len tedbirleri aldıktan sonra çahl~~: epeyce mühim bir çalışma kuvveti
ların arasına girmişler ve yüzüko- ni de muattal bir halde kalmaktan, 
yun yatmakta olan bir adamı yakala çürümekten, bugünkü hapisane sis
nuşlardır. temi içinde gitgide kötüleşmekten 

Mesele basittir: Bütün bu cinsleri, sa dair talimatname ve sir-
mzhepleri muhtelif unsurlar derin külerleri tanzim etmek ve 

bir rekabetle biribirine girerken servisin işleyiş tarzını devamlı bir mü 
mandaterliğin birinci vazifesi bitta- rakabeye tabi tutmak ve lüzumlu gör 
bi sükuneti, nizam ve intizamı mu- düğü diğer bilcümle tedbirleri ittihaz 
halaza etmek için icap eden tedbir- etmek vazifelerile mükellef bir heyet 
lerin alınmasını emrederdi. Bu ted- teşkil olunmuştur. 

taşaleri, Aligante ve Granollerzde 
yapılan bombardımanların mahiyeti
ni tahkik etmek üzere İspanya Cüm 
huriyeti tarafından vuku bulan teklifi 
kabul etmişlerdir. 

kısmını zaptettik. Madritte düşrx19 : 
nın Arzobizbo köprüsü başına yllP , 
tığı bir taarruzla Estramadora ce~ 
besinde Dombelijo mıntakasınd~ 
diğer bir hücumunu püskürttük·1• il 

Frankistler Kastellondan 25 ~ 
mesafede bunlunduklarmı haber 
riyorlar. 

Hükumetçi l•panyaya yar~i 
Memurlar ellerinde bulunan fotoğ kurtarmış oluruz. 

raftan bu adamın katil Mahmut ol- Ahmet Emin YALMAN 
duğunu anlamışlardır. Eline kelepçe 

'Vurulurken hiç soğultkanlılığını kay Hastane Genicletiliyor 
betmiyen katil: Tarsu (TAN :r 

s, ) - Mevcut 25 yatak 
- Beni ne için yakalıyorsunuz lı hastahanemize buradaki fabrikalar 

birler arasında mahalli idare, idarei 

örfiye ilanını ve intihabatın beş gün 

tehiri gibi çareler düşündü. Şimdi 

artık intihabatın yeni baştan başla-

Bu heyet, P. T. T. Umum Müdür
lüğünün reisliği altında Adliye ve Na-
fia Vekaletlerile P. T. T. idaresi mü
messillerinden teşekkül eder. Ve it
tihaz ~ylediği bütün kararlar doğru

ma.sına ve normal şartlar içinde de- dan doğruya tatbik ve icra olunur. 

vam etmesine hiçbir mani tasrvvur 

edilmiyor. 
TARSUSTA: 

Muharebe vaziyeti -Frankistler son tebliğlerinde diyor 
!ar ki: 

"Kıtaatımız Teruel ile sahil ara. 
sındaki cephede ileri yürüyüşlerine 
devam etmişlerdir. Kastellon civarın 
da birçok köylerden maada Foentecil
la mevzini ve Kamerena yolunun bir 

Paris, 8 (A.A.) - Epok gaze ıt2' 
hükumetçi lspanyaya ait 280 . kil e 
yonluk levazımın Dünkerk'dekı ~ 
bi vapur tarafından karaya çık 
dığını bildirmektedir. = 

Jurnal gazetesi de b u kaınyo~.ıc 
rın Barselona gitmek üzere yola~ 
tığını haber vermektedir. 

Ben birş~y yapmadım diye gülmiyc namına 25 yııtak ilavesi kararlaştırıl 
başlamıştır. Ve saat 12 raddelerinde mıştır. Plan ve projeler Sıhhat Ba
Fatih emniyet amirliğine getirilen ~anlığınca tasdik ve iade edildiği için 
Mahmut merkeze getirilinciye kadar ınşaata yakında başlanılacakt 
da suçunu itiraf etmemiştir. -=~=:=======~ır~·== 

H.aticeye tekrar kavu,acağım ~ı~a ~irm_iş ve yanında arabacılık et
Mcrkezde kendisine Haticenin öl- tığı Cıbalıde odun tüccarı Halidin 

mediği ve hatta hastaneye yatırı!- yazıhanesine telefon etmiştir. Mah-

Bu vaziyet Türkiye matbuatı ta

rafından da pek güzel hissedilmiş ol 

malıdır ki birkaç zamandanberi eski 

mücadekc! üslubu bırakarak yumu 

şadılar ve efkarı umumiyenin eski a
sabiyeti nisbeten geçti. 

Karabuçak Batakhğı ı T .. 
da Kurutuluyor 1 urk Hava Kurumll 

masına bile lüzum olmıyacak derece mudun karşısına Halidin ortağı Ha
de hafif yaralı olduğu söylenince ka lil çıkmış ve Mahmut kendisine: 
til suçunu itiraf etmiş ve şu sözleri - Haydarda bir mesele olmuş be 
söylemişt!r: ni arıyan oldu mu? diye sormuş. Ha 

- Haticeyi deli gibi seviyorum. lil de: 
Onu kıskandığım için vurdum. Ceza - Hayır seni arıyan olmadı. Ne 
mı çektikten sonra tabii serbest ka- için işine gelmedin ? Şimdi nereden 
lacağım . Ve Haticeye kavuşacağım. telefon ediyorsun? Demiş, fakat ka
Mahmudun Haticeyi Mazhar ismin- til Mahmut cevap vermeden telefonu 
de birinden aldığı bıçakla öldürdüğü kapatmıştır. Mahmut bundan sonra 
anlaşılmıştır. vapurla Kadıköyüne geçmiş, oradan 

Katil Mamut, Haticeyi öldürdük- da tenha yolları takip ederek dün 
ten sonra karanlık arsa ve sokaklar- sabah yakalandığı yere kadar git
dan geçerek Kumkap!fa kadar git- miştir. 
miş ve burada bir yangın yerindeki Katilin bıçağı bulunmamıştır. Kt>n 
mahzenimsi bir yerde gecelemiştir. disi bıçağını Haticeyi vurduktan son 
Sabah olunca tenha yolları takip ede ra kaçarken bir arsaya attığını söyle 
rek La leliye gelmiş ve buradan tram miştir. 
vaya atlıyarak Sirkeciye gelmiştir. Mahmut bugün Adliyeye t eslim c-
Mahmut Sirkecide bir bakkal dükkA dilecektir. 

Esasen Ankara - Paris arasında
ki diplomatik temaslar gayet müsa

it bir hava içinde inkişaf eder mahi

yette bulunuyor ve hiç şüphe edile

mez ki fıkirleri bir an için tahdiş et 

miş olan hu hadiseler, can sıkısı hiç 
bir ihtilata meydan vermiyecek ve 
Fransa ile Türkiye arasındaki güzel 
münasebetlere hiç tesir etmiyecek
tir. Samimi fikirlerle ve teşriki me
sai esası üzerine bina edilmiş olan 
29 Mayıs 1937 tarihli Türkiye -
Fransa muahedesi bu iki devletin 
maddi ve manevi hukukunu sıyanet 
edecek şakilde tanzim edilmiş oıcln
ğu kadar Hataylıların da menfaat ve 
haklnrını 7.iımindir. 

Tarsus, (TAN) - Mıntakamız da- 1 

hilindeki bataklıkların kurutulması i
çin Sıtma Mücadele teşkilatı ile Su
lar idaresinin çalışmaları devam edi 
yor. Açılmış olan müteaddit kanal
lardan başka, Tarsusa pek yakın olan 1 

"Kara Bucak'' bataklığının da kuru- 1 

tulmasına başlanılmıştır. Bunun için, i 
"Hasanağa" köyünden şimale doğru 
sekiz kilometre uzunluğunda bir ka- : 
nal açılmaktadır. Beş kilometresi bi
tirllmiştir. Bu sayede binlerce hektar 
ziraate elverişli arazi de kazanılmış 1 

olacaktır. 

i 

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

. I 

Büyük ikramiye 45.000 Liradır. 
Bundan başka : 15.ooo, 12.ooo, 1 o.ooo lira fık 

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

Şimdiye kadar binlerce klıfyl zengin eden bll 
piyangoya İ§tirak etmek suretile siz de taliiniıİ 
deneyiniz. 
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Her Eve Lazım Olan 
YE·NJ 

Çocuk Ansiklopedisi 
Müessesemiz tarafından neş

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

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

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

• 

mektep talebesme aynca tenzııat 
yapılır. 

Bu eser yalnız çocuklar için de
ğil, bütün ilkmektep öğretmenleri 
için en kuvvetli yardımcıdır. Çün
kü bütün dersler bu eserde re
simlerle ve geniş malumat ile zen
ginleştirilmiştir. 

Eser hakkında bir fikir edinmek 
istiyorsanız aşağıdaki kuponu dol
durup bize gönderiniz. Size be
dava bir broüşr göndeririz. Bu bro
şür size Ansiklopedinin kıymetini 
anlatacaktır. 

ISTANBULOA TAN MATBAASINA 

Yeni Çocuk AnstklopedlsJ brof(lriln
den bir tane göndermenlzf ve mu
allimlere alt son fiyatınızı bildirme
nizi rica ederim. 

T .AN Neşriyat E-vl 
·. lstanbul 

1 

(_ 

isim: • 
Adres: 

. 
• . . 

. 
• • . • • • • • 

• • • • • • • • • • . 
• • • • • • • • • • • 

Boğa%icinde. Kandillide 

SATILIK KÖŞK 
On bir oda, elektrik, havaga

zi ve terkos tesisatı, çini döşeli 
hamam, çamaşırlık, bodrumlar, 
iki büyük sarnıcı, muntazam bah 
çe ve kameriyesi vesaire her ih
tiyacı cami mazbut yapılı bir bi
nadır. Talip olanlar, her pazar 
saat bire kadar içindeki sahibi 
Sigortacı Bay Mustafaya müra-

caat edebilirler. 

HAYRETTlH 
f:İZl/I. 

'Emniyet Sandığmdan : 
18 Haziran 1933 Tarihine Kadar 
Emliık mukabilinde botç para alıp henüz borcunu veremiyenlere gös

terilen kolaylıklardan istifade etmek müddeti sona ermektedir. 
Birikmi§ borçlarını az faiz ve uzun vade ile ödemek imkanından mah

rum kalmamak ve bu suretle teminatlarının satılmasına meydan verme
mek için en geç 15 Haziran 938 tarihine kadar Sandığa müracaatları, aksi 
takdirde gayrimenkullerinin 3202 No. lı Ziraat Bankası kanunu mucibin
ce Sandığa verilen hakka dayanarak ayrıca icraya müracaat etmeksizin 
Sandığımızca satılığa çıkarılacağı ilan olunur. (3258) 
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Türkiye Cümhuriyet Merkez e an kası 
4- Haziran - 1938 Vaziyeti 

AKTiF. PASiF. 
KASA: 

Altın: Safi kilogram 17.152.933. 

BANKNOT 
UFAKLIK 

Dahildeki Muhabirler: 

Lira 

24.126.971.93 

13.811.305.-
1.191.944.07 39.130.221.-

Sermaye 

llıttyat Akçe.11 
Adi ve fevlı:allde 
Huıusl 

2. 712.234.11 
6.000.000.-

Lira 
15.000.000, -

8.712.234,11 

Türk liraıı 2.371.530.28 2.371.530.28 Tedavilldeld Baıılmotlnr: 

Hariçteki l\lnhabirler: 
Altın : Safi kilogram 9.054.614. 

Altma tahvili kabil Serbest 
dövizler 

12.736.038.33 

8.833.32 

Deruhde edilen evrakl nakdiye 

Kanunun 6 - 8 inci mnddeİerl
ne tcvfitao bazıne taratmdan 
vl~ tediyat 

158.748.563.-

15.057 .949.-
Difer dövizler ve Borçla kli· 
rina bakiyeleri 14.659.049.88 27.403.921.53 Derııhde cdi, evra.la ııatdlye 

bakiyesi 143.690.614.-
Hazine Tahvilleri: 

Deruhte edi, evrakı nakdiye 
lı:arşılıtı 

Konunun 6 - 8 inci mnddele-
rine tevfikan hazine tarafmdan 
vlld tediyat 

UIS.748.563.-

Karırhfı tamamcıı altm olarak 
Ulveten tedavüle vuedilea 
Reeskont mukabili illveteo tecı, 
vazd. 

19.000.000,-

13.000.000,- 175.690.614.-

1!5.057.949.-
143.690.614.- Türk Urası Mevduatı: 21.021.921.96 

Senedat Cilzda.nı: Döviz taahhtldatı: 

HAZINE BONOLARI 
TICARJ SENEDAT 

Esham '18 t'ahvili.t CUzda.m 

3.700.000.-
52.010.929.79 55.710.929.79 

Altma uhvill hbll dövizler 
Diter dövl.ı:ler Ye alacaklı kll
rinc bakiyeleri 

1.622.0G 

31.592.058.15 31.593.680.21 

(Denıhde cdileo evralrJ nak 
A.- (diyeniıı lı:arerlıiı l:sham ve 

(Tahvılit(itibarl luymetle) 
B - Serbeat eaha.m ve tahri11t 

Av81181ar~ 

Altm ve Dövls tızertnı 
Tabvillt llzerino 

Hissedarlar & 

Muhtelif~ 

39.980.251.58 
6.907.430.88

1 

]03.21!5.611 
9.21!1.538.66 

l'ekftn, 

Muhtellfı 92.169.191.44 

46.887.682.48 

9.354.794.27 
4.500.000.-

15.137.948.39 

344.187.641.72 
344.187.641.72 

2 Mart 1933 tarihin~en itil>ar~n 
lıkonto haddi% SV2 Altm üzerine avanı % 4~ , _____________________________________________ , 

ISTANBUL GAYRIMOBADILLER KOMi SYONUNDAN : 
D. No: Semti ve Mahallesi Sokağı Emlcik No: 

2047 Beyoğlu Hüseyinağa Valide Çeçme E. 165-167-2 
Cad. ve Kıl- Mahallen: 203-
burnu 2/1-2 

2446 Ayvansaray Atik Çınarlı Çeş-- E. 11-13 
Mustafa Paşa me Cad. Y. 27 

2677 Silivrikapı E. Seyit Nizam E. 4 
Fatih Sultan Mehmet Y. Veliefend.i Y. 3-3/1 

Cad. 
4288 Beyoğlu Kamer Şebek E. 4 Mü. 

Hatun 
4885 Tarabya Aya Ayazma Mevkii E. 81 

Kiryaki 
5474 Heybeliada Uluğbey ve E. 52-31 

Uluç Paşa 
7227 Paşa bahçe E. Kilise 

Y. Şehitlik Cad. E. 23 
7634 Bur gazada Bahçeler 10-12 

Ada: 53 
Parsel: 28 

7955 Büyükada Yalı Rıhtım Y. 4/1 
Ada: 47 

Parsel: 8 
7980 Büyükada Nizam Nizam 24 Mü. 

Ada: 162 
Parsel: 15 

8702 Büyükada Karanfil Karanfil E . 36 
Y. 40 

Ada: 101 
Parsel: 12 

Cinsi t1e Hissesi Hisseye Göre 
Muhammen K. 

Ahşap iki Hane 
ve bir dükka-
nın 1/8 His. 
Bahçeli kagir 
Hanenin 11 No. lu 
mahallinin tamamiyle 
13 No. lu mahallinin 
3/ 4 His. 
10 dönüm bo~
nın 45/120 His. 

Arsa 

Tarla 

Ahşap iki Hane-= 
nin 3/ 9 His. 
Çalılığın 4/48 His. 

Arsa 

Arsanın 9/11 
His. 

Arsa 

Arsa 

170 Açık 
Artırma 

750 ;; 

1000 Kapa
lı Zarf 

1470 ;; -

10 Açık 
Artırma 

257 " 

50 ;-: 

1000 Kapa
lı Zarf 

60 Açık 
Artırma 

500 ;; 
' ..... 

780 ;; ... 

Yukarıda evsafı yazılı gayrimenkuller on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. İhaleleri 20- 6- 938 tarihi
ne düşen Pazartesi günü saat 14 dedir. Satış münhasıran gayrimübadil bonosiledir. 

KAPALI ZARF USULU iLE EKSiLTME ILANI 
Betonarme Köprü inşaatı 

Nafıa V ekalet i Samsun Su İtleri Sekizinci Şube 

Mühendisliğinden : 

1 - EKSİLTMEYE KONULAN lŞ: 

Samsun - Çarşamba ~osesinir. l'i inci kilometresinde, Hamzalı batak
lıkları ana kanalı üzerinde yaptırılacak betonarme ~se köprüsünün in
şaatıdır. Keşif bedeli (1542:l.80) lira olan bu iş 1-6-1938 tarihinden itiba
ren 15 gün müddetle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Eksiltme 16·6-rn38 tarihıne rastlayan Perşembe günü saat on 
beşte Samsun su ışleri sekizincı §>Ube mühendisliği binasında eksiltme 
komisyonu odasında vahidi iiy&t üzerinden kapalı zarf usuliyle yapıla
caktır. 

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

leri genel şartnı:ı.mesi, fenni şartname ve projeleri 79 kuruş mukabilinde 
Samsun su işleri sekizinci şube mühendisliğinden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek !çin isteklilerin 1156.79 liralık muvakkat 
teminat vermesi ve on bin liralık köprü işlerini taahhüt edip muvaffa
kıyetle bitirdiğine ve bu kabil Nafia işlerini başarmakta kabiliyeti ol
duğuna dair Nafia Vekaletinden alınmış müteahhitlik vesikası ibraz et
mesi isteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bir sa
at evvel:ne kadar su işleri sekizinci şube mühendisliğine makbuz muka
bilinde vermeleri lazımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 

5 - İşi üzerine alan müteahhit yüksek vekaletçe ihalenin tasdik olun
duğu kendisine yazı ile tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde 
muvakkat teminatını kati temine.ta ibliğı ve ayni zamanda mukaveleyi 
noterlikten tescile mecburdur. 3250 

Taklit h iç bir zaman 

ayni olamaz. 

Taklit benzeri 

demektir 

KREM PERTEV 
bu itibarla en üıtün 

kremdir 

~-------, Köy Sandık Makbuzları 
lstanbul Vilayeti tarafından 

köy sandıklan için makbuz bas
tırılmıştır. Elli ~ift varakh. tel 
-fikisli hir cildi 25 kurustur. 
Taşraya postaparası ile (30) ku· 
ruştur. 

TAN Mathaas1nda satllmnktndır 

MiDENiZ 
Bozuli, diliniz pash, 

kabız çekiyorsanız 

mutlaka MAZON MEYVA TUZU'NU 
tecrüb~ ediniz. Mide ve barsaklan yormaz ve alıştırmaz. İçilmesi latif. te
siri kolay ve müleyyindir. Hiçbir müstahzaratla kıyas kabul etmez. çunku 
son derece teksif edilmiş bir tuzdur. On binlerce kişi gibi siz de MAZON 
isteyiniz ve müşabih isimli ve taklitleri reddediniz. Horos markasına 
dikkat. 
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MEY VA TUZU 
PiRE, TAHTA 

.KURUSU 
Si N EK 

SIVRISIN.EK 

EN HOŞ VE TAZE MEYVALARIN USARELERINDEN 
iSTiHSAL FDILMIŞ TABU BiR MEYV A TOZUDUR. 

Eımabis bir fen harikası 

llldoğa.Ddan tamamen taklld edilebil 

ve bütün 

msanu izale eder. Umumi 

attzanwn.lıktanm en emin 

baya& ve 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 

BEYOGLU. ISTANBUL 

HASAr:JATI YAŞATMAZ 
'nın 

'Adi gazı boyah su ile liarııtırarali yabancı ve ecnebi markah kutulara dolduruyorlar. Ve 
fıçılarda ve tenekelerde açıktan Fayda yerine sahyorlar. 

YENi BiR 
MUVAFFAKIYETI 

FAYDA iSMiNE ve MARKASINA DiKKAT 
A.ldanmaymız FayClada gaz yoktur. 1/8 litre 20- 1/4 30- 1/2 45 - 1 litre 70 - 5 litre 300 kuruf. Toptancılara tenzilat. 

Şimdiye kadar hiçbir artistin nail olamadığı kutsal bir şerefe erişen 
sesinin gürlü~ü ve güzelliği, kendisine mahsus okuyuş tavn ile mazhar 
olduğu bu yüce iltifatın fi'li delili olarak Ankaradaki konserleri ve An
kara radyosundaki seanslarile halka kendini tanıtmış ve sevdirmiş olan 

E 
. . 

Kremi Pudrası 
Terkibi altın kremli 

E 
Allığı 

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

si No. 26 Radyolin diş macunu 
fabrikasına müracaat. 

MELEK TOKGÖZ 
Memleketin tanınm1ş bestekarı SADEDDİN KA YNACiIN 

sureti hususiyede besteled iği 

17455 GÖRDtil\'I SENİ BİR GÜN YENİ AÇMIŞ GÜLE DÖND"ÖN 
GECEMİZ KAPKARA SAKI SUN ELİN NUR OLSUN 
ile BESTEKAR TANBURl FAİZE VE NEFİSENİN 

6 BADEYİ VUSLAT tCiLSİN KASEi FAGFURDAN 
,, 1745 SEVERİM HER G'ÜZELİ SENDEN ESERDİR DiYEREI{ 

şarkılannı muhtevi plaklar satışa çıkarılmıştır. 
Bu şarkılara bestekar T ANBURl SALAHADDİN ve 

NUBAR TEKYAY refakat etmişlerdir. 
Terkibindeki hususi mad

deyi hayatiye dolayısile cildi 
betler, taravfıtini arttırır. 

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

24 saat havalandırılmış 

fevkalade ince ve hafif Ve
nüs pudrasile tuvalet gören 
bir cild dünyanın en tart
vetli güzelliğini ifade eder. 

Her cildin rengine göre 

çeşidleri mevcuttur. Yüze 
sürüldüğünde cilde fevkala
de tabii bir renk verir; teni 
bozmaz; güzelleştirir. 

~ .................................. .. 

Ruiu 
Son moda ve gayet cazip 

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

. Briyantini 
Baştaki kepekleri izale e

der. Saçları parlak tutar •. Dö
külmesine mimi olur ve kı
vırcık yapar. Saç meraklıları 
ve gençlerin hayat arkadaşı
dır. 

Limon Çiçeği 

KOLONYASI 
Hususi bir tiptir. 90 dere

cedir. O kadar ki en büyük 
%evk ehlini ve müşkülpeserid 
olmakla tanınmış kimseleri 
bile hayran bırakmaktadır. 

E 
KiRPiK 

Siirmesi 
Asla yayılmaz ve gözlere 

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

Ç A M 
KOLONYASI 

Ciğerleri zayıf ve sinirleri 
bozuk olanların kalbine fe
rahlık verir. Ve gönlünü a
çar. Ada çamlarının lAtif ve 
sıhhi kokuları VENtJS çam 
kolonyasında mevcuttur. 

Böbreklerden idrar torbasına kadar 11 d k' h t ı kl 'k 1 yo ar a ı as a ı arın mı rop arını 
kökünden tenıizlenıek için (HELMOBLÖ) kullanınız. 

Boöreklerin çalı§mak Jmdretihi artınr, kadın, erkek idrar sorlukl 
annı, es-

ki ve yeni Reboğukluğunu, mesane iltihabı, bel ağrısını, sık sık idrar boz-

mak, ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin eder. Sıhhat 

Vckiiletlmizin resmi ruhsatını haiz bulunan UELMOBLÖ her ffzanede 

bulunur. DİKKAT: HELMOBLÖ, idrannı:ıı temi:ıliyerek ınavileştirir. 

lç e dlf basur memelertKae, basur 
nemelerinin her türlü iltihaplarında 
~erahatlenmiş fistüllerde, kanayan 
basur memelerinin tedavisinde 

daima muvaffakiyetle 
ŞiF AYI TEMiN EDER 

........................... ~ ................... .. 
Adanada Su lıleri 6 ncı Şube Mühendisliğinden : 

1 - Eksiltmiye konulan iş: Adanada elektrik fabrikası civarındaki ar 

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

2 - İ~bu üc binanın keşif bedeli mecmuu 29246 lira 26 kuruştur. 
3 - Eksiltme 938 senesi haziranının l 7 inci cuma günü saat 15 te 

Adana su işleri 6 ıncı şube mühendisliği binasında toplanacak ihale k<r 
misyonu tarafından yapılacaktır. 

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

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

6 - Teklif mektupları yuk~rdaki 3 üncü maddede yazılı saatten bir 
saat evveline kadar ihale komisyonu riyasetine makbuz mukabilinde 
verilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların 3 üncü maddede yaZ1h 
saate kadar gelmiş olması ve dış taraftan ayrıca kapatılmış bulunması 

lazımdır. 

7 - İsteklilerin teklif mektuplarına yukarda gösterilen proje ve te
ferruatının pullu ve imzalı birer nüshasını eklemeleri ve tenzilat mik
tannın yazı ve rakam ile ayn ayn göstermeleri mecburi olduğundan bu 
şeraiti haiz olmıyan teklif mektuplan kabul edilmiyece2i ilan olunur. 

(3221) 

lstanbul Jandarma Sahnalma Komisyonundan: 
Miktan 

metre 
Cinsi Tahmin 

Bedeli 
Lira .Kr. 

İlk Teminat 
Lira Kr. 

.7000 Çama~rlık ve astarlık bez 2800.00 210.00 
1 - Cinsi, mlktan, tahmin bedeli ve ilk teminatı yukarda yazılı 7 000 

metre çamaşırlık ve astarlık beZ komisyonumuzda mevcut evsafına göre 
açık ekailtme ile satın alınacaktır. 

1 LA N • Eızema ve en muannit ciJd yaralarmdan kurtulmak için 
Niko Papadopulo Beyoflunda tstiklAl - 2 - Ekailtme 10 bulran 938 cuma gü.nü saat 15 te İstanbul Ged.ik

papdakl Jandarma aatmalma tomilyonun binuı.nda yapılacaktır. 
3 - Şartname ve evsaf' her tün adı geçen komisyonda görülebilir. 

caddesinde 124-1 No. lu "Balkan" sütçü ve E K z A M 1 N yağcı dilkkfınını terkle iterisinde bulun:ı.n 
e,ya, mobllye vesaire İstanbulda Taşçılar- , 
da Kemerli Sokak 14 No. da İspfro Zoldis'e , 
satmış ve teslim etmiş olduğu eşhası saU~ 
scce malüm olmak Oztte llln olunur. kullanmız. Binlerce hasta)"l kurtanmffıı'. Eeuneleraen isteyiniz. 4 

4 - İsteklUeri.n belli gün ve- saatte 2490 sayılı kanunda yazılı evrak 
ve ilk . temJnat_ m4!ktuplarile Jıiomisyona ~elmeleri. <3071) 

Sahibi ve umwnt Defl'iyati idare eden: Alamet Emin YALMAN 
Gazetecilik ve ~eeri:nt TUrk Llndtet ŞtrJretl 8uıJdıtı ~ TAN Matbaası 


