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Dr. Gasson diyor ki: 
"Her tncir bu kitaptaki usullerle kısa bir za. 
man içinde müşterilerini artırabilir. Ben bu 

~""!:1.n kitabımda size bu sanati öğretiyorum.,, TAN 
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Dün Kabul Edildi Büyük Şef,. Tarsus ~e 

Adanayı da Zıyaret Ettıler 
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~hmet Emin YALMAN 

Londradaki malt anlafJDS 
dolayuiyle Tayınis ga:ze

leainde bir makale çıktı. Bu ma
kalenin ayniyle tercümesini dü114-
kii ıa.ymuza geçirdik. (Taymis) 

Dahiliye, Adliye ve Sıhhiye Vekilleri 
Mühim Beyanatlarda Bulundular 

ı, .. v0.,11 ..... :c;.: ... c;- L--tl•ı -~;-.t 

M>zıer, -ı ürk kaiplerınde tatlı iz· 
ler buakacak yoldadır. Diğer İn· 
gi]iz gazetelerinin lisanı da bun
dan farklı değildir. • ı . 

· Türkiye ile İngiltere arasındn bu 
\>e ile ile de beliren dostluk ve YB· 

kınlık, diinyanm bugünkü hali bakı· 
ltuııdan çok dikkatle karşılanacak 

bQ hadisedir. Umumi surette Millet. 

ler arasındaki münasebetlerde emni

Yet 'Ve kredi meflıumlnn felce uğra. 

lnİ§tır. Bir tarafta muattal sermaye
ler dunıyor. Diğer tarafta zenginlik 

knnnkJarını inkişaf ettirmek için 
8Crınnyeye ihtiyaç duynn memleket 

ler 'Var. Bu iki cephe arasında bir tür 

lü köprüler kurulamıyor. Çünkü em

lli~et, istikrar, banş, menfaat birlitri 
gibi inşaat malzemesini tedarik et • 
bıiye imkan bulunmuyor. 

:Ankara, 24 (TAN MuhabirinClen) - Büyük 
Millet Meclisi bugün Relet Canıtezin Başkan· 
lığında toplanarak 1938 bütçesinin mü:ıakere
alneJlevam elmiştir. Celse açılırken Ahmet Sal 
fet (Elazığ) ve Etem Tunceli (Samsun) un ve-
latlannı bildiren Başvekalet tezkereleri okun· 
mu, ve hatıralarına hürmeten bir dakika ayak. 

ta 8iikUt edilmİftir. Bunu müteakıp müzakereye 
geçilmif ve kürsüye gelen Maliye Vekili Fuat 

Ağralı dünkü müzakereler esnasında söz alan 
bazı hatiplerin ileriye sürmü, oldukları mütale

alara cevap vermiştir. Bu izahattan sonra Ma
liye bütçesinin lcuıllarına geçilmiş ve bütçe ol
duğu gibi kabul olanmuftur. Maliye bütçesini 
Gümrük ve lnhUtırlar Vekaleti bütçesi takip et
mi, ve mezkiir bütçe de olduğu gibi kabul edil-
miftir. ' 

Dahüiye bütçesinin müzakeresine başlanır
ken Berç Türker, idare, emniyet ve jandarma 
teıkilahnın değerli hizmetlerindn bahsetmiş ve 
bir klflm idare memurlarının maQflarına ve 
aradaki /arklara Dahiliye Vekilinin nazarı dik. 
katini celbederek bazı temennilerde bulun-

'l'iil'kiye ile İngiltere arasında va
ıılaıı anlaşma, dünyanın umumi gi

dişine aykın bir harekettir. Dünya 
için bugünkü şartlara göre yeni sa

Yılacak yolda atılan ilk müsbct a
du:ndır. 

muıtur. (Arknsı: Sııyfa 7, sütun 1 de) l\Inliyc Vekili Funt Ağrnlı 

F akat Türkiye ile İngı1terc böy 
le bir elbirliğine girişmekle 

kendi münasebetleri bakımından ye
lli bir çığır açmış olmuyorlar. Aksi
ne olarak yanlış yollarda birçok va
kit kaybettikten sonra tabü ve nor
rnaı yolu bulmuş oluyorlar. 

. Bir asır evvelisini düşünelim: Tür ; 
;

1Yede bir uyanma istidadı beliriyor: 
nkıraz tehlikesi, birtakım mirasçı

:ar. arasında taksim edilmek ihtimal
CI'i nihayet farkediliyor ve dünya-
nın gı"diı:ın· c k l 
~or. 

,. uyma arzu an uyanı-

k İngiltere, bu istidatlan kendi ba-
ırnından sevgi ile takip ediyor. Av

rupa He Asya arasındaki geçitlerin 
anahtarlarını elde tutan milletle dost 
~~k arzusunu duyuyor. Görüyor 

1
• bu milletin hem yüksek askeri 

rtleziyetleri, hem de her vaziyette gü 
\'ennccek yolda mert ve temiz blr 
seciyesi var. ' 

l Rırırn muharebesinde ~rkiyenin · 
~ ndel • d eŞrncye başlıyan kuvvetleri} 

ernokrat milletlerin kuvvetleri, 

Kudüste Yeni 
Kanii Hadiseler 

Kudüı, 24 (Hususi) -Bugün Kudüs fehrinde bir saat içinde 
sekiz hadise vuku bulmuştur. Hadiseler sabahleyin saat sekiz bu
çuk ile dokuz buçuk arasında vuku bulmu9, bir Yahudi ölmüş, 18 
kif İ yaralanmıttır. 

-

Hadiseler esnasında kurşunlar ve 

bombalar atılmıstır. Yaralananların 

on ikisi Arap, beşi Yahudi, biri Rus· 
tur. 

Şam kapısına yarım mil mesafede 

ve vnlinin dairesi yakınında vukua 

gelmiş olnn bu hadiseler, birknç haf 
tadanberi Kudüs dahilinde vukua ge 
len ilk hadiselerdir, 

Yahudi cemaati, bugün bir beyan

. name neşrederek Yahudileri tahrika

miz hareketten menetmiştir. 

Hükumet, geceıeri saat yediden i

tibaren halkın sokakta dolaşmasını 

yasak etmiştir. 

ı Dün Adliyede Cereyan 

Eden Meraklı Davalar 

Yüzü tırmalanan Bnyan mahkeme 
binasından çıkarken 

DUn İstanbul Adliyesi çok enttte&!nn 
d.avalnrn sahne olmuştur. Bilhassa bu dn· 
vnlnrdan neticelenen ikisinin hUkiimleri 
çok şnynnı dikkattir. Bu kararlardan bl· 
rinc.isi şudur: 

Gilzcl yüzlü bir genç kıı.ın yüz.O tırma
lansa bile güzelliğini kaybetmez. 

İkinci krırar da şöyledir: 
Bir kndın için, yaşını bililtizam gizliye- ı 

rek noksan söylemek suç değildir. 
Bu meraklı mahkemelerin tafsllfıb1e, 

kızdığı karısını evin üçüncü katından tu
tup sokağa fırlatan vefasız kocanın ve kerı 
dl öz kızına tecavfiz edm canavar nıhlu 

Adana, 24 (TAN Muhabirinden) - Büyük Şef Ata
türk Mersinden Adanaya gelmi\ller ve halkın co,kun 
tezahüratı ile karşılanmışlardır. Atatürk halkın alkış
lan arasında parka kadar yürümüşler ve burada bü
yük Şefin huzurunda piyade ve topçu kıtaları muaz 
zam bir geç.it resmi yapmışlardır. Bunu müteakıp 
şehrin muhtelif yerlerini gezerek, Vali ve Belediye Re
isinden izahat aldıktean sonra Ankaraya mütevecci
hen yollanna devam etmitlcrdir. Büyük Şef yolda Tar
ıusa da u~amışlardır. 

Atatürk Adanadan ayrılrrlarken de ayni coşkun te
zahüratla uğurlanmı,Iardır. Büyük Şef yarın (Bugün) 
Ankarada olacaklardır. 

Orient Gazetesinde 
Yeni Bir Hezeyan 

Berut, 24 (A.A.) - Burada çıkan 
"Orient,, gazetesı . 22 mayıs tarihli 
nüshasında Ncmy Edde imzası ile 
neşrettiği bir makalede ezcümle di
yor ki: 

"Ankara hükumeti kendi davası
na Hatay halkının yüzde 75 ini ka
za_nmak hayalini beslemekte yalnız 
değildi. Zira barikadın öbür tarafın-

da bulunan yüksek bir şnhsiyet de, 
daha evvelden, müstakbel mecliste 
40 mebusluktan 22 mebusluğu Türk 
cemaatine vermekte idi.,, 

Muhnrdr, bundan sonra, 9ugünkü 
listelere yazılma ameliyesinin haki
ki bir plebisit mahiyetini almış ol
duğunu anlattıktan sonra yazısına 

[Arkası: Sayfa 8, sütun 5 tc] 

Çeklerle Südetler 
4.nlaşmak OzerP 
Çekoslovakya Başvekili ile Henlayn 
Arasında Dostane Bir Konuşma Old11 

[Arkruıı: Sayfa 4, sQtun 4 an Lir man~nra 

Alınan bütün tedbirlere rağmen 

her an yeni hadiselerin vukua gel
mesinden korkulmaktadır. 

babanın duruşmalanna ait yazı ve resim 1 .. 
lerimiz 4 üncü sayfadadır 

Siidet Almanlnrile mP-<Okun Bohemyadan bir mnnznra 

(Yazısı f. mc1 aayfa.mız~adu.) 

' 
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Bakkal T odoriye Liyık 
Olduğu Ceza Veriliyor 

DENIZ ve LİMAN : 

Yeni Yapılan 
Vapurların 
Adları Kondu 

POLİSTE: BELEDİYEDE: 

Dolma bahçede 
Spor Sahası 
Yapılıyor 

' 

Nafıa Vekilinin 

"Ulusa.. Beyanatı 
Ankara, 24 (Tan muhabirinden)

Nafıa Vekili Ali Çetinkaya İstanbul 
Elektrik Şirketinin satın alma muka
velesinin imzasından sonra Ulus gaze 
tesine ezcümle şu beyanatta bulun· 
muştur: 

Sadık Bey avını avlamış, iftni 
bitirmi~ti. Süraıli bir yiln.iyuşle 
Şileden w:akla~ı. Seçtiği sık bir 
ormanlığın kuytuluklarına sindi. 
Mufreze dinleniyor ve hayvanlar 
yem kestiriyordu. Bakkal Todori 
de Sadık Beyin karşısında hıyanet 
}erinin, cinayetlerinin hesabını ve 
riyordu. Evvela herşeyi inkar etti, 
suçsuzluğunu iddiaya kalkıştı. Fa
kat karşısındakinin çocuk olmadı
ğını ve kendisini aldatmanın im
kanını bulamıyacağını pek çabuk 
anladı. Dilinin bağı çozüldLi. o gü 
ne kadar yaptığı ve yaptırdıği bü
tün vahşet ve cinayetlerini birer 

birer sayıp doktu. Mavri Mirallle
rin Şile ve havalisinde yaptırmak 
istedikleri kitabı ve bu işte ken
disinin oynayacağı rolleri ve yapı
lan hazırlıkları olduğu gibi anlattı. 
Görülüyordu ki bu şerir, sansar gi
bi gizli gizli kan içmekten zevk 

duyuyordu. İtirafları dinlfyen Sa
dık B~yle arkadaştan on.un hakkın 
da layı'.k olduğu hükmü verdiler. 
Kalbine sıkılan bir kurşun Bakkal 

Todorinin kanlı maceralarla geçen 
hayatını derhal söndürdü. 

Baskın gecesinin sabahı f ngiliz
ler hadiseyi haber aldılar. Lister, 
Bakkal Todori gibi kuvvetli blr a
damının, sadık bir dostunun kaçı
nlmasına tahammül edemedi. Hld 
det ve merakından ortalığı büyük 
bir telaşa uğrattı. Kendi de dağ
lara düştü. 

Sadık Kaptanı yakalamak ve To 
doriyi kurtarmak için Lister, s~ 
kiz süvari ve. iki makineli bölü~ 
le ve süratle harekete geçti. Bü
tün geçitleri ve yollan tuttu. Kuş 
uçurmuyorlardı. İşgal kuvvetleri 
bu hareketin Sadık Kaptan mü!~ 
rez.csi için yapıldığını sakladılar. 
İstanbula gülünç olmaktan korku
yorlardı. Hedeflerini örtmek icin 
milli kuvvetlere mensup bir süvari 
alayının Şile üzerine sarktığı şayi 

asını ortaya attılar. İngillzler bu
nu yapmakta haklı idiler. Çünkü 
Sadık Beyin yetmiş kişiden ibaret 
olduAunu kendilerinin de bildili 
küçük müfrezesine karşı iki alay 
süvari ve iki makineli tiifek bö
lüğü göndermeye ihtiyaç duymala 
n, gülünç 9aytlacak bir hareketti. 
Bu hareket sırf Listerin arzusu ve 
hatırı icin ynpılmıştı. İngilizler, bu 
i5te Sndık Kaptanı tutmaktan zi
yade Listerin unurunu düşünmüş
lerdi. 

Sadık Bey İngilizlerin bu şiddet 
ll takip t.eşebbüsl~rlni vaktile tah 
mtn etmlı ve pllınlannı ona aöre 
hanrlamt~ı. Kendi müfreaeslnln Si 
le cenubuna celdlditinl göstermek 
le bütün f ngilir; takip kuvvetlerini 
o tarafa sürükletmişti. İsteseydi o 
istikamette de pekall çekilebilir
di. Fakat oralara ne kaçmak ye ne 
de tn~ifülerle carpışmak için gel 
mlş değildi. (".rllrlilecek daha çok 
1c:l ri \•ardı. Mavri Miralilerin te
pelenecek ve toprağa kanştm la
cak çeteleri ve bu ~tclerin Si1"U 
Pehlivan o~lu Yorl!i, Yenikoylü 
Deli Yani, Sileli Kör Vuil. Yenl
köylü Dimitri 've l'•p.Jdiylü Mllkl 
kaptan gibi N lan ko:panlaealt 've 

Todoriye kavuşturulacak :reisleri 
vardı. 

tn~ı1eriıı takit> va~ı ve ha
reketleri karŞlsında Sadık Kaptan 
hup hne!d 1'f)1una saptı. Derhal fa 
ali-yetini ınuvakkat b\r zaman 1cin 

Dnizbankın Almanyada yaptırmak
ta olduğu vapurların isimleri kon -
muştur. Bunlardan, Karadeniz. hattı
na tahsis edilecek büyük üç vapurun 
isimleri Amur, Hadsusas, lçdeniz -
dir. Bu gemiler 5500 gayrisafi ton -
luk, makineleri 5000 eş'ar beygir 
kuvvetinde ve azami 16.5 mil süra
tindedir. Beherinde 63 yataklı 36 bi
rinci ve 86 yatklı 21 ikinci kamara 
bulunacaktır. Birinci mevkide bir 
müzik salonu ve bar, oyun, yemek 
ve hususi salon olmak üzere dört sa
lon vardır. Kamaralarında sıcak ve 
soğuk su, tertibatı, hava değiştir -
mek için termotcnk tesisat, otoma -
tik iskandil ve telsiz kerteriz alet
leri, yangın ihbar ve söndürme ci -
hazları, iki motörbot ve kafi miktar
da can kurtaran motörleri bulunacak 
tır. Güverte yolcusu istiap hnddi 500 
dür. Dört ambarın 8 vinç ve ambar
larda kesilmiş et ve yaş mcyva nak
lini temin edecek frigorifik tesisat 
mevcut olacaktır. Bunların her biri 

tatil etti. Miifrezesini uzak köy
lere dağıttı. Bir gecenin karanlı
ğında yalnı~ başına Sultan çiltfili 
jine geldi. Üsküdara inmek ve bir 

az yorgun vüeudünü dinlendirmek 
niyetinde idi. Fakat İngilizlerin 
bir hareket merkezi ynptıkları bu 
ralardan geçmekte bir tehlike gör 
dü. Kimseye sezdirmeden Sultan
çiftliğinde otedenberi boş duran 
Sultan Muradın köşküne kuruldu. 
Köşkün önündeki çadırlı ordugah 
ta bulunan İngilizlerin hallerine 
gülerek tam bir hafta bu köşkte 
dinlendi. Sultançiftlikliler onu kuş 
sütü ile beslediler. 

'227.400 Ingiliz lirasına yapılmakta -
dır. 

Sadık Bey İngilizlerin hergün ar 
tan faaliyetleri k~rşısında yakın 
bir zamanda harekete geçmek ü
mit ve lmkanını göremedi. Orta
lığın yatışmasını ve bu kuvvetle
rin dağılmasını beklemek lüzum 
ve zaruretini anladı. Köşkte de ar 

tık canı sıkılmıştı. Üsküdara in
mek ve bir1'_aç ahbabı ile dcrtleş
meği ötlemişti. Bir gece Hrayı 'ter 
ketti. İngiliz nöbetçilerinin arasın 

dan sıyrıldı ve tehlikeli mıntaka
yı geçti. O gece sabaha karşı Altu
nizadede komşum Yavuz Fehmi 
Beyin köşküne geldi ve burnda bir 
ay gizlendi. İngilizlerin bir buçuk 
ay devam eden takipleri hiç bir ne 
tice vermedi. Yalnız Sadık Beyin 
maiyetinde ve Todori vakasında 

bulunanlardan İnegöllü Boşnak 
Nuri ile Debreli kardeşi Hasan tu 
tuldular ve Şileye gönderildiler. 
Fakat Sadık Beyin del&letile onla 
rı da, o zaman Üsküdnr miiddeiu
mumisi bulunan Mazhar Bey kur
tardı ve milli vazifelerine devam 
etmek üzere tekrar Sadık Bey mü! 
rezesine iltihklnrını temin etti. 

Arkadaşım Z. Bey, habersizce 
knqılaştığı bu şiddetli İngi!iz taz
yik ve takibinden kwıdini ve ar
kadaşlarını cidden takdire değer 
bir tarzda kurtardı. Taşdelen ci\;a 
rında Müftii suyu denilen yerde 
birkaç gün etrafı çevrilmiş bir va

ziyete düşmüşlerdi. Kurtuluş ümi
dl kalmamıştı. Uçüncü gece talih gü 
ler yüzünü gösterdi ve bulundukla 
n yerden biiyük bir koyun sürüsü 
«eçlrdi. Bu koyunlar Yunanlılara 
~ .. m~t~hhitllği yapan Kırşovalı 
umın ıle Lambridis adında Yan-

yalı bir Yunanlıya aitti. Bu hay
vanların oralarda yayılmalarına 
Yunanlıların iltimas ve delaleti ile, 

o. zamanlar bu havaliye sahip ke
sılen meşhur oduncu Baver izin 

Orta hacimdeki dört vapurun is -
mi: Kadeş, Etrüsk, Tirhan, Şalon -
dur. Bunların her biri 3500 gayrisafi 
ton, makineleri 2000 eş'ar beygir kuv 
vetindc 13,5 mil siıratindedir. Behe
rinde 37 yataklı 20 birinci, 44 yatak 
lı 16 ikinci mevki kamara ile birin
ci ve ikinci mevkilerde birer siga
ra, müzik ve yemek salonu vardır. 
Güverte 306 yolcu alabilecek, 3 am
bar ve 7 vinci bulunacaktır. Mersin 
hattına tahsis edilecek olan bu va -
purların her biri 136.269 lngili.t 1i -
rasına mal olmaktadır. 

Marmara hattına işliyecek .ı..n. 

Trak tipinde diğer iki geminin ismi 
Sus ve ~ur. ~wilat da Trak 
gibi 3500 gayrlaaft tonluk, makine • 
leri t ürbin ve 3600 şaft beygir kuv
vetinde 18 mil süratindedir. Bunlar 
da yalnız birinci ve ikinci mevkiler 
vardır. istiap haddi 500 dür. lki vinç 
li bir ambarı vardır ve beheri 86.136 
Ingiliz lirasına yapılmaktadır. 

Bunlardan başka Izmir körfezi için 
yapılan vapurların isimleri Sur ve E
fes, Yalova ve Adalar hattı için ya
pılan Akay vapurlarının isimleri de 
Suvat ve Ulev olacaktır. 

ÜNİVERSlTEDE: 

imtihanlar Bugün 

Baş il yor 
Üniversitede imtihanlar bu sabah 

başlıyacaktır. İlk olarak iktısat fa
kültesi ikinci sınıfının imtihanları 

başlamaktadır. Yarın da hukuk fakül 
tesinde imtihanalara başlanacaktır. 

Aile Büt~esi Anketi 
Bit iyor 

İktısat fakültesi talebesi tarafın-
dan yapılan aile bütçelerı anketi bu 
ay sonunda bitmektedir. Bu suretle 
anket üç ay devam etmiş oluyor. An
kete iştirak eden talebe bir seminer 
yapmış teliıkki olunacak ve kendile
rine seminer sertifikası verilecektir. • Maarif Müdürü Tevfik Kut, Şile 
kazasında yaptığı tetkikleri bıtirerek 
şehrimize dönmüştür. 

Katil Ahmet 

Küçük Katil 
Ahmet Dün 
Yakalandı 
Pazar günü, Tcpebağında bir fut

bol topu yüzünden Sabahaddin ismin 
de !>ir genci bıçakla öldüren Ahmet 
dün, yakalanmıştır. Ahmet, o civarda 
saklandığı çalılıkların arasında, bıça
ğı da yine orada bir çöplükte bulun
muştur. Bugün adliyeye teslim edile
cektir. Öldürülen Sabahaddin, çalı
şarak malUl babasını ve 4 kardeşini 
geçindiriyordu. Yapılan tahkikatta, 
Sabahaddinin kavgaya karışmadığı 
ve Ahmetle kavga eden diğer arka
daşlarını ayırmak isterken vuruldu
ğu anlaşılmıştır. 

Dün, ölen Sabahaddinin resmini 
neşretmiştik. Resmin altına yanlışlık 
la katil Ahmet yazılmıştır. Özür di
leriz. 
Diğer taraftan katil Ahmedin Da

vutpaşa orta okulu talebesinden ol
duğu azılmıc:h :a.a~ ... -u ıuuaurıugu, 
~:nmea'in mekteple alakası olmadığı
nı bildirmektedir. 

Sopa ile ağır yaraliiclılar 
Dün, Bakırköyundc ağır ir ya-

ralama vakası olmuştur: 
Bakırköyünde oturan Taşköprülü 

Hüseyin, Hasan ve Numan oğlu İh
san, bir para meselesi yüzünden kav
gaya tutuşmuşlardır. İhsan ve Hasan 
bir olup Taşköprülüyü fena halde 
dövmüşler ve sopa ile üzerine yürü
yerek başından ağır surt?tte yarala
mışlardır. Hasan, hasta.neye kaldırı
larak tedavi altına alınmış, diğerleri 
hakkında tahkikata başlanmıştır. 

B ir çocuk 4 aydır kayıp 
Küçükpazarda Yoğurtçu Nuri so

kağında 15 numaralı evde oturan Ce
milenin 13 yaşındaki oğlu AH Macit, 
bundan dört ay evvel mektebe git
mek için evinden çıkmış, inkat bir 
daha dönmemiştir. Zab~tanın bütün 
araştırmalarına rağmen küçük Ma-
cit, henüz bulunamamıştır. . 

Cam parçalarile yaralandı 
Balatta Karabaş mahallesinde Mür 

selpaşa caddesinde 144 numaralı ev
de oturan Sultana ile oğlu YascI kav 
ga etmişlerdir. Yasef, evin camları
nı kırmıya başlamış, bu sırada cam 
parçalarile kolundan ağır yaralan
mıştır. Yasef, tedavi altına alınmış-
tır. 

Dördüncü kattan düştü 

Dolmabahçe ve civarına alt şehir
cilik mütehassısı Prost tarafından 

tanzim edilen mevzii proje Nafia Ve· 
kaletince tasdik edilmiştir. ı 

Bu projeye göre Gümüşsuyu has -
tanesinden ve Nafia teknik okulun -
dan sekizer buçuk metre kesilerek 
yola katılacaktır. Bu suretle Gümüş 
suyundan Dolmabahçeye inen cadde 
münhani yerleri 17 diğer kısımları 
14 metre olarak genişletilecek ve ye
niden yapılacaktır. Eski Establiami
re ve Dolmabahçe gazhanesi tama -
mile kaldırılacak ve burası modem 
bir spor sahası haline getirilecek 
Estabhamirenin önündeki çeşmenin 
olduğu yerle Dolmabahçe meydan -
lığının Gümüssuyuna sapan tarafın
daki küçük meydanlıkta yeşillik ya
pılacaktır. 

Mevzii planın yola ait kısmı der -
hal tatbik edilecek gazhane, spor sa
hnsı ve diğer kısımları şehir planı -
nın ilk beş yıllık faaliyet programı 
ile birlikte yüri.ılülecektir. 

Floryada yeni bir gazino 
Şehirşilik mütehassısı Prostla va -

1i Ustündağ, fen müdürü Hüsnü, i
mar müdürü Ziya dün Floryaya git 
mişler, Floryanın imarına ait mev -
zii plana göre bugüne kadar yapıl -
mış işlerle bundan sonra yapılacak 
olanlnn tetkik ve tespit eylemişler
dir. 

Bu plana göre yapılması lazım ge 

len ve alt katında soyunma yerleri 
bulunacak olan yeni gazinonun ya -
pılması 44 bin liraya bir müteahhi -
de ihale edilmiştir. 

Gazinonun etr:af1 t.:ımamile acık 
olacak ve inşaat sonbaharda bitecek-
tir. 

Şehirde yapılacak inşaatın imar 
plinına uydut"ufmısnn temin 1naksa 
dile .kurulan ~n de dt.1 .. ...:u
toplantısmı yapmış, çalışma progra -
mını hazırlamıştır. 

• Bir müddettenberi Ankarada bu -
lunan belediye reis muavinlerin<len 
Ekrem Sevencan dün şehrimize dön 
müştür. 

----<Oı----

Esat Sağay Dün 

Gömüldü 
Ölümünü teessürle haber verdiği

miz Bursa sayl::ıvı eski Maarü Veki
li Esat Snğayın cenazesi dün hazin 
merasimle kaldırılmıştır. 

Cenazeye asker ve sivil mektepli
ler, kalabalık bir halk kütlesi iştirak 
etmiştir. Cenaze, Maçkadaki apart
manından kaldırılmış, saat 11 de bir 
top arabası üstünde Yedcksubay oku 
lu öniine getirilmiş, oradan otomobil 
le Bayazıt camiine götürülmüş, na
mazı kılındıktan sonra, Merkezefendi 
ye nakledilmiştir. Esat Sağay, Mer
kezefendide hususi makberesine göz 
yaşları arasında bırakılmıştır. 

22 Kişi Sütten Zehirlendi 
Üsküdnrda Pasa limanında inhisar 

lar idaresinin lüti.in deposunda çalı
şan Hüseyin ismınde bır amele, de
po"nun dördlincü katından düşerek, 

muhtelli yerlerinden yaralanmıştır. 

"- İstanbul Elektrik şirketinin sa
tın alınması, Yeni Türkiye cümhu
riyetinin Lozan muahedesile temin 
ettiği istiklal ve hakimiyetinin ve 
beynelmilel hak, menfaat ve müna
sebetlerine taalluk eden şeref ve iti
barının bir zarureti ve realitesidir. 
Eski padişahların kuvvet ve saltanat 
larının kemalde olduğu devirlerde ti
cari münasebetlerde bulunduğu kü
çük ve büyük devletlere lUtuf ve a
tıfet politikası olarak bahşettikleri 
müsamahaların bir zaman sonra ah
lak ve esas ukdelerinden uzaklaşmış 
ve zayıf düşmiye başlamış olan Os
manlı idaresinin önünde her cihetten 
birer mania ve hail teşkil etmiye baş 
lamış ve inkıraza sürüklenmiye gö
türmüş olan kapitülasyonların Türk 
milletinin. maddi ve manevi mevcu
diyeti ve kabiliyeti üzerinde ne dere
celere kadar istıraplar verdiğini bir 
çoklarımız hatırlarız. 

İstanbul Türk Anonim Elektrik şir 
ketinin imtiyazlı :ıdı artık tarihe dev· 
rolunmuştur. Dünkü bu şirketin ci
hanşümul ticari ve iktısadi şöhreti ve 
alakası olan Sofina ana şirketinin, ça 
lışkan ve civanmert Türk milletinin 
bu ruhi ihtiyacını anlıyarak bir an· 
laşma yoluna girmesi ve anlaşmış ol
ması bizim için C'hemmiyetle kayde
dilmiye değer bir hadisedir. Yeni i
daremizin manevi ve maddi alakası
nı takdir ederek yeni bir vaziyetle ve 
günün şartlarına uygun bir hareketle 
bir takım milletlere olduğu gibi, her 
hangi teşriki mesaiye de kollarımız a
çık olacaktır.,, 

Ankara Belediyesi 
Reis Muavinliği 

Ankara, 24 {Tan muhabirinden)
Ankara belediyesinde şimdiye kadar 
yalnız bir reis muavinliği bulun-

Tti:l\:1.a ıuı. s:ın ... ..,._., .... uv •• ---~-...1. u ....... .,. 

temadiyen inki§4! eden Ankara be -
lediye işleri gün geçtikçe daha geniş 
!emektedir. Bu münasebetle mevcu
da ilaveten yeni bir ikinci reis mu
avinliği ihdas olunmuş, ve yeni mua
vinliğe Çankaya kaymakamı Haliık 
getirilmiştir. 

lı Büroları Şeflerinin 
Toplantısı 

Ankara, 24 (Tan muhabirinden)-
Bir senedenberi meriyete girmiş o • 
lan iş kanununun tatbikatı ve bun -
dan sonra bu hususta alınması icap 
eden tedbirleri tespit etmek üzere 
14 bölgeden gelen iş bürosu şefleri 
lktısat Vekaletindeki tetkik ve ça -
lışmalarına devam etmektedir. 

Iktısat Vekili bugün büro şefierile 
bir görüşme yaptı. Muhtelif komis -
yonlara ayrılmış olan bölge amirleri 
bugünlerde işlerini bitirerek birer 
rapor vereceklerdir 

MF.MLF,KF:l*l'E: 

Bir Amele Boijuldu 
Safranbolu, (TAN) - Karabük 

fabrikalan inşaatında çalışan amel~ 
den Çerkeşin Ahmetler köyünden Sa
lih, yemek paydosundan istifade ede
rek serinlemek istemiştir. İnşaat do
layısile hasıl olan büyük bir çukur
daki suyun içine girmiş, yüzme bil
mediğinden boğulmuştur. 

vermişti. Z. ve arkadaılan netice
ıl meçhul ve fÜphell bekleyi,e ta
hammül edemiyerek 0 g.ce teker 
teker koyunların arasına katıldı
lar. Emekllyerek İngiliz r.incir hat 
tını sellmetle geçebildiler. Sonra 
da türlfı türlü zorluklara göğüs ve 
rerek :Osküdara geldiler. Çektikle 
ri bu mihnet ve meşakkat onlara 
çok tatlı gelmiş olacak ki bir müd 
det sonra yine o havalideki müca
delelerine sevinerek koştular. 

ESAT SA~AYIH CENAZESi 

Evvelki giin, Kumkapı, Kadirga, 
Ltinga, Küçükaynsofya, Süleymani
ye semtlerinde 22 kişi içtikleri süt
ten zehirlenmişler, derhal tedavi al
tına alınmışlardır. Zehirlenenlerden 
çoğu küçük çocuklardır. Yapılan tah 
kikat neticesinde, bu sütlerin, bu ci
varda süt satan Langada Karakol so
kağında 29 numaralı evde oturan An 
talyalı lbrahim oğlu Cemilden alın
dığı tespit edilmiştir. 

[rAKVIM ve HAVAi 

Bu işte kıymetli arkadaşım M. A. 
de boş durmadı. Listerin Altuniza 
de ve havalisine musallat ettiği 
casuslan oradan uzaklaştırmak i
~ çqk çalıftı. Bafnak Ahmede 
"9rdirttqi raporlarla giıli hizmet
ler ,rupunun meraklı gf)zlerini bu 
mu~n ayırttı. Caws si.\rül@rinl 
Bürhaniye derelerinde asılsız şa

yialarla haftalarca j?ezdirtti. 
(Devamı var) 

Eski Maarif Vekm F.sat Safaym cenazesi dün hazia merasimle kaldırıldı. 
Resimde dünkil cenaze merasiminden b ir intiba teshit edilmektedir. 

Cemil de bu sütleri Küçükpazarda 
toptancı Petrodan aldığını, Petro da 
Ayayorgi koyünde mandıracı Meh -
metten aldığını söylemişir. Buralar-

dan toplanan siitler tahlil edilmek ü
zere belediye laboratuvarına gönde
rilmiştir. Zabıta ayrıca tahkikat yap 

maktadır. ' 
---o--

Sahte Dolar 
Izmir, (TAN) - Mehmet oğlu Hüse 

yin adında birinin Merkez Bankasına 
Türk parasile değiştirilmek üzere ver 
diği beş doların sahte oldulu anla-
11lm1ştır. 

Hüseyin ve k~rı~n: b u pa 
diğini söylediği .. .._ 
adliyeye verilmif1erClir. 

• 

25 Mayıs 1938 
ÇARŞAMBA 

Gün: 31 5 inci ay 

Anıb1: 135'1 
Reblülevvel: 24 
Güenş 4.35 - Öğle: 
kindi: 16.09 - Akşam: 

Yat.'lı : 21.21 - İmsfık: 

Hır:ır: 20 

Rumt 1354 
Mayıs: ıı 

12,10 
19.27 

2.27 

YURTTA HAVA V AZIYETI 
Ycşilköy meteoroloji istasyonundan alı 

nan mal(ımata gllre, hava Marmara havzası 
le Karadeniz kıyıları ve Orta Anadolunun 
şimal kısımlarında buluUu, diğer bölge
lerde az buluUu geçmiş, rüzglırlar Trak• 
ya ve Karadeniz kıyılarında $irnall, diğer 
yerlerde cenubt istikametten, orUı kuvvet
te esmiştir. 

Dün, istanbulda hava açık gecmlş, rllz· 
ı~r cenubu garbt istikametten orta lruv -
Yette esmiştir. Saat 14 te barometre 752 5 
gt!Umctre idi. Hararet en ~k 25,7 ve en 

14,3 santigrat olımık knydcdilmlstlr • 



~Un~eÖ ti.I 
Ademi Müdahale 

Komitesi Ne 

lı Görecek? 
Ycızcın: Omer Rıza DOCRUL 

lbJ Çe~l~vakyada yapılan son umu
etın leçtnı.in sükluıet içinde cereyan 
~i ~rta Avrupada mühim bir 
lôıı eyı atlattığı için şimdi bütün 
-~Yarın toplanacak olan ademi 

ale koınitesine çevrilmiştir. 
~rçi ademi müdahale komitesi 
'-ıruYe kadar esasla hiçbir iş başara
h h 1 ~e bu komiteye rağmen İspan
ler ~bı~e müdahale etmek istiyen
ııı4ı 1St~dikleri ölçüde müdahale et
.ıe..:rdı~. Fakat bugünkü vaziyet a
dera lllÜdahale komitesinin mukad
ltaelıi tuu katiyetle tayin edecek bir 

Yet alnıış bulunuyor. 

~Uııkü bir aralık, İspanya harbine 
lalı "1ıku bulan müessir müdahale 
)"'1a ~~ Dıunbasır gibi idi. bpan
ı... .. _. do\"Ü§en iki taraftan biri, ya
~ askeri kuvvetlerinden, si
~ dan, tayyareJerinden ve sair 
ftde ~dan ve teşkilatından isti
llf ediyor. Buna mukabil diğer ta
...:.~ •atıa alamıyor ve kendisine 
a..eıe tı bealiyenlerden ayni mua
~ IÖreıniyordıı. Buna sebebiyet 
"-ı..ı eıı bellibaılı imil de ademi mü 

e konıitesi idi. 

~~ .nıiidahale komitesinin iki ta 

1~ da_ •ilih verilmemesi ve gönüllü 
tt.I .rilnıenıesi için tatbik ettiği kon 
ht. •aatenıi çoktan yıkılmış bulunu
.... Portekiz ile Fransanın kara hu
~ artıJs: kontrol edilmediği gibi 
._ ... _ kontrolü de varlılı ile yokluiu 
-.'ti &ayılacak bir hale gelmqtir. 

k..81llı111ı neticesi olarak Fransanm 
~ hududundan cümhuriyet Is
~-... yığın yığın silih &önde
~e dair bir takım haberlerin 
~ hattl ciimburiyetçilerin 
'!'ıh~ sayesinde yeniden dayan
lı. °batladıklarma, bu yüzden Fran 
fl. .. ~etlerinin ba yaz mevsimi j. 
~ti bir safer kuanmalannın 
~ olmıyacağma, belki bu yüz 
"U.:....1-rbiıa •elecek kısa kadar asıva
~ daiP ..... ı .... ı-~. 
~ ile İtalyanın arasını açmıya 
ftte hlnıiı Ye ba iki devletin İna'il
L.....:. • İtalya tarzında anlapnalarma 
~bırakmamıştır. 
~ ~"rfln •demi müdahale komitesin
~Ciklbn süren vaziyet şu merkez-

~Ya ne İtalya, Frankonun afi
' •e katiyetle muzaffer olmasını 
~ekte ve her hangi devletin buna 
-....... olınasına, yahut bunu geciktir
...._e tahammül etmemektedir. 

~ -..ziyet, Fransayı şüpheye dü
' kte ve Fransa, İtalya ile Alman 
il ilerde İspanyayı, kendisine kar 
ııı...~ tazyik vasıtası olarak kullan
~dan endişe etmektedir. Fran 
~,.. , .. 
)eı ore, Almanya, Fransa ile Sov-
' lnaya aruındaki karşılıklı yar
' t.lttını feshettirmek için İspan
"lt vaziyetinden istifade ede
~e Fransayı iki ateş arasına dü
~e çalışarak bu neticeyi temine 
'>'ili aktır. İtalya da, İspanyadan 
._,. tekilde istifade edecek ve Fran-

' ~ tehdit edici bir vaziyet a-
tır. 

·~aaaa ise kendini İspanya yüziln
>ete ~yik altına koyacak bir vazi
>t diitnıek istemediği için, İspan
t'5ı 'ilnıhuriyetine silih gitmesine 

l ~aktadır. 
_.,. t.l1a, Almanya ve Fransanm va
ao:ıeri~i bu şekilde tesbit ettikten 
te.b~' dıfer devletlerin vaziyetlerini 
~ ıt • etmek kolaylaıır. İngiltere, 
~ 1'laııasne ademi müdahale lehin
._ br. Sovyet Rusya, İspanyanın meş ""t' iik6nıeti olan cümhuriyct hüku-

•ııe Yardıma taraftardır. 
ti ~ beIIibaşlı alakadarlann vaziye
te. u hlerkezde olduğu halde, İngil
llQ ~ bfik6nıeti kara ve deniz kontrolü 
'- •de eden bir proje hazırlamış ve 
tir Projeyi devletlere takdim etmiş
le;d PaJc~t. p~ojenin alakadar devlet
>1lı:" hırını de hoşnut etmediği, bu 
t.apla en ademi müdahalenin gelecek 
>at ııtı~ından da bir netice alınamı-

'b. 'iı tımdiden tahmin olunuyor. 

felftlndan çıkacak netice şudur: Can 
'tttQ~fe Çekişe yaşamakta olan ademi 
\rere:hale komitesi artık son nefesini 
ita 1 ek ve ihtimal ki, İspanyada en k-.: 1 

hluharebele.r bundan sonra vu-
lllacaktır. 

D. Muhafızlar 
Reisinin 
Muhakemsi 

Codreno lhtlldl Yapmall 
istemediğini Söylüyor 

Bükreş, 24 (A.A.) - Eski Demir 
Muhafızlar reisi Codreano mahkeme 
de reisin suallerine ve müddeiumu
minin iddianamesine cevap vererek 
kendisinin devletin emniyetine kar 
şı harekette bulunduğunu ittihamı -
nın kimse tarafından yapılmıyacağı
nı, başında bulunduğu hareketin dai
ma kanun çerçevesi içinde kaldığını 
ve hiçbir vakit ihtilal hazırlamıya 
teşebbüs etmediğini söylemiştir. 

Codreano, taraftarlan nezdinde 
bulunan silahlar hakkında da, bunla 
rın eski silahlar veya harp hatırası 
olduklannı, ve bugün bu modası geç 
miş silahlarla devlete karşı bir ihti 
lal ve isyan hareketi başarılamıyaca 
ğını kaydetmiştir. 

Mahkeme, bu ifadelerden sonra ha 
fi celse akdetmiştir: 

Avusturyada 
Müthiı Feyezanlar 
Graz, 24 (A.A.) - Karlann bir -

denbire erimesi ve bir kaç günden
beri yağan şiddetli yağmurlar netice
sinde Stirya ve Korentiya'da büyük 
feyezanlar olmuştur. Şimdiye kadar 
6 ölü vardır. Hasar çok mühimdir. 
Bütün Mur vadisi su altındadır ve 
bir çok yerlerde demiryolları müna
kallb tamamile durmuştur. Mur neh 
rl üzerindeki köprülerden bir çoğu 
da yıkılmıştır. Keza Graz ile şimal a
rasındaki münakaleler de kesilmiştir. 

Cuma günündenberi Mur nehri 
binlerce ağaç, ölü havv11n ve bin::ı on 

kazı taşımaktadır. 

• 

Çimleki •on vaziyeti gÖ•terir harita .. 

Japon HükUmeti 
ln9iltereyi 

Protesto Etti 
Tokyo, 24 (A.A) - Japon Hariciye Nezareti, Japon krtaabnın 

Amoy'a ihracı üzerine tahaddüı etmit olan vakayi hakkında ge
çen Çarfamba günü Avam Kamaraamda lngiltere Hariciye Müa
lef&rl B. Bütler tarafından yapılmıt olan beyanatı, Tokyoda lngi
liz sefiri nezdinde proteıto etmittir. 

••••••••••••••••• --Bu münasebetle Japon hariciye ne,- •••••••--

Harp Vaziyeti 
Nevyork, 24 (Hususi) - Uzak şark 

harbine dair alınan en son haberler 
ili merkezdedir: Japon kaynaklan 
Lunghay demiryolu üzerinden garbe 
doğru ilerlediklerini ve Suçovun gar 
binde hatlannı yüz mil ileri götür -
düklerini ve Lanfeng şehrini işgal et
tiklerini bildiriyorlar. 

Londra, 24 (Hususi) - Ispan
yr.daki muharebe bilha..<:sa şima
li §arki cephesinde son derece 
canlıdır. Burada bir kaç hafta
lık siikunetten sonra hiikumet, 
kuvvetleri, §imali şarkide Bar
selonamn elektriğ!ni temin e
den dağlık sahalan geri almak 
için taarruza geçmif ve ne§Tolu
nan tebliğlere göre kırk mil ge
ni§liğinde bir acıhcıyı ifgcıl etmif
tir. Ariler hükUmet kuvvetlerini 

geri attıklannı bildiriyorlar. 

lngiltere için 
En Büyük 
Tehlike: 

"M üıfemlelrelerdeld M üfrif 
Milliyetgi Harelreflerdlrl" 

Londra, 24 (A.A.) - Müstemleke 
Nazın Makdonald, İngiltere İmpara 
torluk matbuat federasyonunun bir 
toplantısında söylediği nutukta im -
paratorluğun inhitatı için yegane teh 
likenin dominyonlarda müfrit nas -
yonalistlik olabileceğini kaydetmiş 
ve bu nasyonalistlik yüzünden do -
minyonlardan her hangi birisi gü -
nün birinde imparatorluktan ayrıl -
mıya karar verirse bunun tehlike 
başlangıcı olacağını söylepliştir. 

Makdonald, dominyonlann bü -
tün meşru taleplerinin isaf edilmiş 
bulunduğunu ve bundan mada her 
hangi bir ekonomik ve milli müda
faa endişesinin de onlar için mevzuu 
bahsolmadığını tebarüz ettirdikten 
sonra imparatorluğun küçük mikyas 
ta hakiki bir Milletler Cemiyeti teş
kil eylediğini ve bu Milletler Cemi
yetinin Cenevre müessesesine gü -
nün birinde nümune olması icabPde 
ceğini beyan etmiştir. 

Yugoslav Radikal 
Birliğinin Mitingi 

Belgrat, 24 (A.A.) - Dünkü bü -
tün gazeteler, Yugoslav radikal bir -
liğinin pazar günü Odzaçi'de aktet
miş olduğu muazzam miting hakkın
da bir çok malümat neşretmektedir -
ler. Bu miting esnasında ziraat na -
zırı B. Stovkovfç ile eski nazırlar -
dan B. Yankoviç 5 binden fazla ha
zırun müvacehesinde mühim nutuk 
lar irat etmişlerdir. 

Bir Bakışta Dünya Haberleri 
Rumen-Türk 

ncaret Odası 
Merasimle Açıldı DANiMARKA 

iki Vapur Bombalandı 
Kopenhag, 24 (A.A.) - Dün iki 

vapura karıı dinamitle ıuikastte bu
lunulmuştur. Failler meçhuldür. 900 
er tonluk olan bu iki vapur Sen Se
bastiyen Ispanyol şeyrisefain şirke
ti hesabına yapılmıştı ve 1937 mayı
sında Ispany_ol hükumetinin bu va
purlann teslimi hakkındaki talebi 
mahkemece reddolunmU§tu?. 

INGILTERE 
Lavrensin Evi 

Londra, 24 (Hususi) - Büyük Harp 
sırasında Araplan Osmanlı devletine 
karşı ayaklandırmak yolundaki ma 
cerall\l'ile meşhur olan Lavrensin e
vi bugün milli eserleri koruma ce
miyetine devredilmiştir. Cemiyet bu 
evi milli bir abide olarak korumak 
vazüesini üzerine almıştır. 

MEKSiKA 
Vaziyet Sakinleıiyor 
Meksico. 24 ( A.A.) - Bütün mem 

lekette sükUn hüküm sürmektedir . 
Asi general Sedillo'nun nerede bu -
lunduğu bilinmiyor. San Lui valirile 
memurlan hep dağa kaçmışlardır. 

YUGOSLAVYA 
Fransız Ameleleri 

Belgrat, 24 <A.A.) - Yugoslav 
demiryolları amelesini ziyaret et -
mek üzere Yugoslavyaya gelmiş o -
lan 80 Fransız demiryolu amelesi 
Split'e muvasalat e!mişler ve orada 
hararetle istikbal edilm~lerdir. Fran 
sız demiryolları amelesi, bu müna -
sebetle şövalye kral Aleksandr'ın a
bidesini ziyaret etmişler ve abideye 
bir çelenk koymuşlardır. 

lzmir Enternasyonal Fuarı 
En ucuz. alış veriş, bol eğlence ve 

birçok yeniliklerin doğduğu yerdir. 
Mutlaka iştirak ve ziyaret ediniz. 
Milyonlarca müşteri, mallanmzı bek 
liyor. 

20 Ağustos - 20 Eylul 1938 

FRANSA 
Kalkınma Programı 
Paris, 24, (Hususi) - Cümhurrei 

si bugün kalkınma programına ait 
ikinci kararname serisini imzalamış 
tır. Bu kararnamelere göre önümüz 
deki iki yıl zarfında Fransa 61 mil
yon İngiliz lirasını Nafıa işlerine ve 
müstemlekelerin istismanna, bilhas 
sa müstemlekelerin müdafaasını tak
viyeye sarfedecektir. 

•••••••••••••••••••••••••••• 
Viyan ada 
Açlık 

Ziirih, Z4 (A.A.) - Viyana -
dan gelen seyyahların anlattık 
lanna göre dün Viyana cadde -
lerinde ekmek istiyen bir takım 
nümayişçi gruplarına tesadüf ~
dilmiştir. Polis askerin de mü -
zahereti ile intizamı tesis etmiş 

tir. Beş yüz kişinin tahşit kamp 
larına gönderilmiş olduğu riva
yet edilmektedir. 

ı 
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ESTONYA 
Bitaraflık Statüsü 

Helsinki, 24 (A.A.J - Finldndi
ya hariciye nazırı Holsti, Stokholm -
den dönmüştür. 

Holsti, gazetecilere yaptığı beya -
natta lskandinaııya devletlPTi tara -
fından hazırlanan bitaraflık statüsii
nün miişterek olduğunu ve yakında 
alakadar Iskandinav devletlf>ri tara
fından imzalanacağını bildirmiştir. 

KISA HABERLER 
* Bir çok Amerikan amele cemlvet

ler:i petrol ihtilafında Relsicümhur Kar
denas tarafından ittihaz e<'.ılen tavruha. 
reket dolayısile Meksıka sefırine tebrik 
mektupları göndermişlerdir. 

* Portekiz Nafıa Na1.ırı binbaşı Ab
raıışez istıfa etmiş yerine Bonne belediye 
reisi paseko tayin olunmuştur. 

* Mısırın yeni Londra sefıri Hasan 
Neşet Paşa Almanyaya veda etmek üze
re Londradan Berline gitmiştir. Yakın
da Londraya gelecektir. 

* Amerika mebusan mecli 1 mesai 
saatlt>ri 'e ücretler hakkındaki kanun 
layihasının derhal mecliste müzakeresi
ne 73 muhalife karşı 321 reyle karar 
vermiştir. 

Bükreş, 24 (A.A.) - Anadolu A -
jansının hususi muhabiri bildiri -
yor: 

Ticaret Akademisinde bugün İktı
sat Nazın ve Rumen bankası guver 
nörü B. Konstantinesku riyasetinde 
Rumen - Türk Ticaret Odası, resmi 
küşat toplantısını yapmış ve nazır, 
elçimiz ve akademi direktörü ve muh 
telit ticaret odasının reisi eski mali
ye nazın profesör Viktor Slavesko, 
bu münasebetle nutuklar irat etmiş
lerdir. Bu içtima Türkiye ve Ru
manya arasında bir dostluk görüşü 

manzarası vermiştir. İçtimadan son
ra oda tarafından davet edilen güzide 
zevata bir çay ziyafeti verilmiştir. 

Gerek içtimada gerek ziyafette Tür
kiye - Rumanya arasında ticaret ya
pan müesseselerin mümessilleri de 
bulunmuştur. 

İçtima sonunda Başvekil Celal Ba 

yara, İktısat Vekili Şakir Kesebire 

ve Merkez Bankası umum müdürü 

Kemal Zaime aynca Rumanya Başve 
kiline. Rumanyar.ın Ankara elçisine 

telgraflar çekilmesi alkışlarla tasvip 
edilmiştir. 

BEYNELMiLEL KATOLiKLER KONGRESi 

lleynelınllel Katolikler konırnl bu aene Peftede toplanıyor. Kongreye blitDn dOnya katellklerl lftlrlk edeceklerdir. Bu mDna
Hbetle bir fener alayı tertip olunacak ve Katolikler 111 hfler okuyacaklardır .. 

ı(ElfK 
lstanbulda Havanın 

Pahahhğı 
Yazan: B. FELEK 

Bir fıkra vardır: Tamahkar bir 
kahveci dükkanına gelen müşteri 

daha kuyruk sokumunu peykeye iliş
tirmeden çırağı gönderir, ne içece
ğini sordururmuş. Bu kahnye bir 
gün yorgun gelen bir müşteri, daha 
nefes almadan garson gelip sormu,: 

- Ne alacaksınız?. 
Adam da pek haklı olarak: 
- Evvela biraz soluk alacağım. 

Arkasından ne alacağımı ben seni ça 
ğınr, haber veririm. demiş. 

Hakikaten yorgun bir adam için 
ilk ihtiyaç, bir geniş nefes almak de-
ğil "d" ., mı ır .• 

Öyledir amma bu nefesi nerede al
malı? İstanbul gibi dört tarafı denizle 
çevrilmiş ve yer yer derelerle yarıl
mış bir tehirde nefes alınacak yer, 
şüphesiz su kenarı veya suya bakan 
açıklıklardır. 

Halk ta bu ihtiyacı hissettiği için 
dir ki hep deniz ve dere kenarları
na koşar. 

Lakin böyle serbestçe halkın otu
rup nefes alabileceği su kı~ ıları şe
hir içinde pek azdır. 
İstanbulun Marmara sahilinde su

run boş ve rahat bıraktığı ~erler bi
rer kahve olmuştur. Haliçte ise bo~ 
deniz kenarı yok gibidir. 

Şehir içindeki parklardan Beyoğ
lu tarafı ücretlidir. İstanbul tarafı 
da akşamlan kapanır. Halbuki ça
lışan adam, hele isci ve esnaf sını
fı yediden sonra serbestleşir. Gece 
bir nefes almak isterse nereye gider! 

Cebimde para olmadığını ve iki co 
cuklu bir aile reisi olduğumu düsU
nerek aileme nerede bedava hava al
dırabileceğimi düşiindüm. Doğrusu 

bulamadım. Bilen ' 'arsa haber ver
sin! Büyük iyilik etmiş olur. 

Şehrin boş kıyıları neden gitgide 
azalıyor?. Şundan: 

Nereye halkın rağbet ettiğini gö
riirlerse orayı ertesi sene müzayede 
ile kiraya veriyorlar. Bu gidisle Bo
ğaz ve Marmaravı ehir icinden be
dava seyredebilecek su kenan kal
mıyacak gibi. 

Nitekim Üsküclarda iskele ,·anın
da 25 mctTe kadar genişlikte bir l>oş 
luk vardı. Fakir halk. ak amları o
raya toplanır, nefes alırdı. Bu sene 
orayı da bir tahtaperde ile kapatmış
lar, kiralık yapmışlar. 

Yer. sahibinin malı ise şehir 'e ha
va halkındır. Ona nefes alacak bir 
yer göstermeden her tarafı kiraya 
vermek ve kapamak doi:rru değildir. 
Eğer hu kiralık yerler de insaflı ''e 

ucuz olsalar canını yanmıyacak. 
Birkaç gün e\ ve) karilcrimden 

mühendis ve iktı atçı B. M. N. bana 
gönderdiği hir mektupla Kiiğıthane
de iki ufak gazoz için kendisinden 
50 kuruş istenildiğini ,.e göz göre 
göre soyulmağa razı olmadığından 
bu parayı vermediğini. bu yüzden 
kahveci ile arbede cıktığını, nihayet 
jandarmalar vasıtasile ~ akaınnı kur
tarabildiğini yazıyor ve hunların bir 
kontrolörü olup olmadığını soruyor. 

Bu iş iki taraflıdır. Birisi şudur: 
Halkın nefes alıp istirahat etme i i
çin açılan yerlerj hükumet ve bele
diye kiraya verirken yalnız müzaye 
de bedelini değil, orada, satılacak 

şeylerin fiyatını da sartnameve koy
malı ve müzayede bedeli ~ iikscldik 
çe kiracının nıüşterilerden fazla pa
ra almaya kalkacağını düşiinüp bu
nun önüne gecmelidir." 
Diğer taraftan bu kahveleri tutan 

lan birer madrabaz halinden çıkar
malı, makul ve meşru karlarla geçi
nir, şehir halkının birer hadimi ha
line getirmelidir. 
Mayıs başında bir gün bentlerde 

benden beş kahve için 85 kuruş is
tediler; verdim. Halbuki oturduğu
muz kırık iskemleler \e önümüzde
ki paslanmış saç masa bu kadar et
mezdi. 

Halkın sıhhati ile alakadar olan 
bu işlere bir dikkatlice baksak, hat
ta bu mesele ile alakadar olmak iize 
re bir daire kursak çok iyi olur. Av
rupada "vakit gedrme" mfü;tec;arlık 
ları teşkil edilmekte iken, hizim am
menin sıhhati ile sıkı sıkı~ a al~ka
dar olan hu işleri kendi haline bırak
mamız kavıtsızlıkla tef ir cdilrhilir. 
Kaldı ki İstanbulu bir turizm chri 
haline getirmek isti~oruz. Kendi hal
kımıza ağır gelen bu sartlar. dıc;arı
dan gelecek yabancılara ne tesir ~ a
par!!. 
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Yugoslav Harbiye Tabiiye 
Kızına Tecavüz Eden 
Babanın Muhakemesi 

J{ızına tecavüz eden baba Teca,·üze uğrıyan kızcağız 

Dün Asliye Dördüncü Ceza Mahkemesi çok çirkin bir iddianın 
muhakemesine ba.,Iaınıttır. Hadise tudur: 

Alibey köyünde ekmekçilik yaparak hayatını kazanan Ali is
minde bir baba, on Yatmda Safiye adlı öz kızına tecavüz ettiği id

diaıiyle bir müddet evvel yakalanmıftır. Müddeiumumilik, o vakit 

Safiyeyi tabibi adillere muayene ettirmit ve tecavüzü tesbit eden 

rapor üzerine hakkında tevkif kararı almıttır. 

Dün mahkemeye kızla beraber annesi de gelmittir. Muhakeme

ye gizli devam edilmif, phitlerin çağrılması için dava batka bir 

güne bırakılnuftır. 

Bir Hakaret Davası Neticelendi 

İzleri Çehre Tırnak 
Güzelliğini Bozmuyor 

Dün asliye dördüncü ceza mahke- lerinin çehre güzelliğini bozmadığı 

mcsi bir çehre güzelliği bozma ve hakkında rapor vermiştir. 
karsılıklı hakaret davasını neticelen Dün sabah karar verilmek üzere 
dirmiştir. celse açıldığı zaman, mahkeme dos-

Hem davacı, hem suçlu olan iki ta- yadaki beş gunluk raporu bulmuş ve 
raf ta kadındı. Birisi Hayriye, diğeri tabibiadillerden tavzihini istemiştir. 

Bir tezkere ile Eli, tabibiadil Enver Eıli. 
Pangaltıda bir apartmanın iki ka- Karana gönderilerek muayene etti

tını işgal eden bu bayanlar, yukan rilmiştir. 

kattan pislik atıldığını bahane Pde- O, yaranın beş gün hastalığı mucip 
rek ağız kavgasına tutuşmuşlar, kav- olacağı hakkınd:ı bir rapor vermiş, 
ga ilerleyince saç saça gelmişlerdir. mahkeme de saat on altıda tetkikle
Nihayet Hayriye, Elinin yüzünü tır- rini bitirerek kararını bildirm,iştir. 

malamış ve sağ yanağında beş gün Mahkeme, her iki tarafın biribirleri 
sonra geçen bir yara açmıştır. Bu ne sövdükleri neticesine varmış, Hay 
arada karşılıkh <;ovüştükleri de iddia riye ile Eliyi üçer gün hapse mah
edilmiştir. kum etmiştir. Fakat, karşılıklı olan 

Muhakeme, bir çok safhalardan bu suçtan doğan ceza sukut etmiş
geçmiş, Bayan El!, çehre güzelliği bo tir. 
zulduğu için ayni zamanda Hayriye- Yalnız Hayriye, ayni° zamanda Eli-
den tazminat istemiştir. nin yüzünü tırmaladığı için 25 lira 

Mahkeme, bu iddianın tetkikini ta- para cezasına mahkum olmuş ve hti
bibiadillere havale etmiş, tabibladil- disede tahrik göriildüğü için bu ceza 
ler de bu hususta ancak bediiyat mü- 16 liraya indirilmiştir. Hayriye ayrı
tehassıslarının fikir beyan edebile- ca 25 lira da mahkeme harcı ve ve-
ceklerini ileri sürmüşlerdir. kalet ücreti verecektir. 

Bunun üzerine, bir ehli vukuf te§- Hayriye, çehre güzelliğini bozmıık 
kil edilmiş, heyet te yüzde tırnak iz- iddiasından beraat etmiştir. 

YARALAMA: 

Karısını Evin 
P ençeresinden 
Sokağa Attı 
Müddeiumumilik dün, bir yarala

ma iddiasını tetkik etmiştir. Yarala
ma hadisesi şimdiye kadar görülme
miş bir şekilde olmuştur. 

Kuruçeşmede oturan kundurael. 

Nazım, karısı Zeynebe epeyden beri 
iyi geçinmiyormuş. Her gün evde 
bir kavga faslı geçermiş. Dün sabah 
yine ağız kavgasına başlamışlar. İki 
taraf biribirine ağır laflar söylemiş
ler. Evin sokağa bakan büyük pen
ceresi de açıkmış. Zeynep, zayif, u
fak, tefek bir kadındır. Bir aralık Na 
zım: 

"- Ey kadın, artık sen çekilmez 

oldun, senden bıktım.,, diyerek Zey
neb! dertop etmiş ve üçüncü kat pen 
cereden sokağa atmıştır. 

Yaralı, Beyoğlu belediye hastane
sine kaldırılmıştır. Tabibiadil En -
ver Karan yaralıyı muayene etmiş ve 
h yatını tehlikeli bulmuştur. Nazım 
yakalanmıştır. Doktorun vereceği ra
pora göre tahkikata devam edile -
ccktir. 

HAKARET: 

Kadının Yaş 
Saklaması 
Suç Sayılmıyor 

Sultnahmet sulh brinci ceza ha
kimi Reşit, dün bir yaş saklama id
diasını tetkik etmiştir. Davanın iki 
cephesi. vardır: 

Bayan Sima, geçen ağustosta Flor 

ya plajına gitmiştir. Bileti gidip gel 

me aldığı halde dalgınlıkla ikisini 

birden bilet muayene memuruna ver 

miş, sonra isteyince ağız kavgası 

olmuş ve bilet memuruna hakaret 

etmiştir. Hadise meşhut suçlar çer
çevesine girdiği için müddeiumumi 
lığe aksetmiş ve Sima poliste ifade 
sini verirken yaşı 24 iken 20 olarak 
göstermiştir. Palis bunu tahkik edin 
ce hakkında hilafı hakikat beyan da 
vası açmıştır. 

Fakat memur, şikayetinden vaz -
geçtiği için davanın bir cephesi düş 
müştür. Dün yalnız hilafı hakikat 
beyan davasına devam edilmiştir. 
Hakim bir kadının yaşını ufak söy
lemesini hakikat hilafı beyan suçu 
saymadığından hakkında beraet ka 
ran vermiştir. 

Mahcuz Et yayı Kaçırma: 

Avni Bayer 
Aleyhindeki 

Normale ve 
Dön us 

' (Başı 1 incide) 

lık tarafından temsil edilen tecavüz 
Dava Baş/adı kuvvetlerlle çarpışıyorlar. ~ürki~:: 

de bütün düşünen kafalar boyle fıılı 
Dün sabah asliye birinci ceza mah bir imtihandan geçen İngiliz dostlu-

kemesinde haczedilmiş eşyayı kaçı - ı ğunun kıymetini anlıyorlar, buna 
rnrak satt1ğ1 iddia edilen dişci Avni dört elle sanlıyorlar. 
Bayer~n d~ruşmasına başl~n~ı. ~vni 1 Diğer taraftan saltanat; demokra
Bayerın Tıryako ve Fehmı ısmınde si, terakki ve hürriyeti temsil eden 
de iki suç ortağı vardı. Bunların ev- bir milletler dostluğu kendi hasis 
velce sorgusu yapıldığı için dün mah menfaatlerine uygun bulmuyor. Giz
kcmcye yalnız Avni Bayer gelmiş- liden gizliye Çarlık Rusyası ile elele 
ti. Mahkeme, bu iki suçlunu.n gı~a: veriyor, Dini taassubu bir kale gibi 
bında duruşmaya devam edılmesını kuJlanıvor. İngiliz doc:tlıığuna tamn
kararlaştırdıktan sonra Avni Baye - mile z;d bir yol tı,ıtarak memleketi 
ri~ ~org~suna başlandı. İddiaya göre j köle haline indirmek isteyenlerin ale 
hadısc şoyle olmuştur: ti gibi hareket ediyor ve yurdu se-

Avni Baycrin İzmit sineması sahi- ven, uyanık vatandaşları nerede bu
bi B. J ,fıtfive 270 lira borcu varmış. luyorsa eziyor. 

Alacaklı, 935 yılında dördiincü icra M t'yctten sonra da normal " 
1 

_ . eşru ı 

y~ mura~aat ederek a acagmı ıste - yolu bulmak miimkün olmu-
mış, Avnı Bayer bu J)arayı vereme- yor. Menfaatleri sıkı sıkıya müşte
miş, Bunun üzerine icra, Kasımpasa k ol n iki millet türlü türlü harp 
·d ç·· ·· k ,. d 9 1 Ti re a ' 

a opçu so ae;ın a nu~ara ı . - cephelerinde biribirlerile carpışıyor-
rayko apartmanında Avnı Baycrın 1 M .. t rekeden sonra da yanlış bir 
işgal ettiği dai.reye gi.tmiş ve o~ada İ~~ilizu s~yaseti, ilk hıza ve yabancı 
Avni Bayere aıt 213 lıra kıym:tınde telkinler; tabi oluyor ve bizi ezmek 
eşya bulmuş. Bu eşya haczedılerek 

1 
d 

1 h' . yo un a ça ışıyor. 
v~diemin sıfat~le a~1ar!man sa ıhı Atatiirk, günün birinde hakiki Tür 
Tıraykoya teslım edılmış. kiyeyi kuruvor. Hiç bir yarım tedbi-

Bir giin Avni Bayer. b.u meh.cu.z re ve eski lle uzla maya razı olma
cşyayı Tiraykonun gaflctınden ıstı- dan tam yolla inkılap ve terakki ce
fad~ e~crc~ evrlen ka~ır~ış .. ~e y.ok reyanlan açıyor ve bütiin macera ka
etmıştır. T.ırayko. vazıy~tı o~renın- pılarını kapıyor. Kamalist Türkiye, 
ce derhal ıcraya ve polıse muracaat b'·t·· bl 

1 
• t r· dı·yor kom u un r maz yı as ıyc e , -

ederek: . . . . şularile ittifaklar kuruyor, barışın 
- Ben yediemınlıkten çekılıyo- en güvenilecek bir desteği olduğunu 

rum, Avni Bayer eşyasını alıp kaçır- .. h ··t·· b. tt · b t d' 
dı, demiştir. Bu ihbar üzerine icra ve 
polis faaliyete geçmis, 1650 numaralı 
polis memuru Memduhla dördüncü 
icrada bir memur Avni Bayerin yeni 
taşındığı Tepebaşında Fresko pasajı
nın başındaki apartımanına ~iderek 

araştırma yapmışlar, haczedilen ve 
kacırı)an eşyayı bulamamıcılardır. Bu 
nun üzerine icra mahkerr--:r• -nii•• 

caat etmi . yediemin sıfatile Tiray
ko ve eşyayı kaçırdık lan icin de Av
nl Bayerle kayınbiraderi aleyhlerine 
dava açmıştır. 

Reis, kararnameyi okuttuktan $On 
ra Avni Bayere sordu: 

- Ne diyeceksin? Böyle iddia edi
liyor. 

Avni Bayer, bu sualleri şöyle kar 
şıladı: 

- L(ıtfi vahı:ııır1m ff 0 E'iJrJir Dwı
mın oğludur. 270 lira da horc; dei?il -
dir. Benim otomobilimi dnkıı::ı: av ki
rava vermiş, sonra da iade etmemiş
ti. Bir kefalrt yüzünden bu borcıı ~ir 
dim. Hac7.edilı:>n csva henim deiHl. 
Fehminindir. Fehminin hAc:ka hiri -
sine borcu vardı. Alacaklı onun PŞ-
yasını haczE>ttirdi, alıp sattı. 

yediemin dri!'ildim. 
Ben 

Reis bundan sonra Avni Raverin 
poliste ve miistantikte verdiği üacle
leri okuttu. Bazı tcnaküsler vardı. 
Avni Bayer: 

- İfadeler benimdir ve hepsi de 
dol!rudıır, şeklinde cevap veriyordu. 

Bundan sonra mahkeme icra dai
resinden haczedilen eşyanın 1"iray -
koya teslim edildiği hakkında zabıt 

varakasile onun yedieminlikten im
tina ettiği hakkındaki zabıt varaka
larının getirtilmesi için muhakeme
yi 5 temmuz saat ona talik etti. 

MÜDDEİUMUMİLİKTE: 

Bir Amele Kurşun 

Gazı ile Zehirlendi 

şup ego urmez ır sure e ıs a e ı

yor. 
Böyle canlı kuvvetli ve güvene lfı

yik bir Türkiye ile dünya yüzünde 
emniyet ve barıs arayan bir İn~ilt~
nin biribirlerini bulmamalan imkfın
sız bir şeydi. Londrada varılan an-
la~a. bu gii::ı:el neticC'nin nihavçt 

t .1 •-~ ....... ~ı.ı11; ettlğıne canlı bır arnarn 1 ~ 

deli1rlir. 

Bu anlaşma, iktısr1di bakımdan 
bir alış veriş l$1dir. Fa1<at iki mem
ı .... ke in daha umumi menfaatleri bn
lomından müsbet bir iş beraberliği
nin başlangıcıdır. İngiltere bize kar
şı dostluğun ve güvenin bütün icap
larını yerine getirmiştir. Bizden eski 
yolda garantiler aramamıı;tır. Mali 
bir yardımı: siyasi veya iktısadi im
tiyaz ve inhisar hareketlerile ödct
meğe kalkısmamıştır. Memleketimi
zin inki!iafını ve kuvvetlenmesini 
candan istiyen samimi bir dost ru
hilc hareket etmistir.Bu hareketile İn 
gilterc şunu ortaya koymustur ki, 
bizim dostlu~umuza emniyet ediyor, 
mert seciyemize güveniyor ve bu kre 
dileri iyi kullanmRk ve bunların te
min edeceği inkic:nfla borcumuzu dö
viz olarak ö~emck kudretimize de 
emniyet ve saygı gösteriyor. 

Varılan netice hükumetimiz i
çin hem başlı başına bir mu

\•affakıyettir, hem de memleket işle
rindeki sevk ve idarenin en yüksek 
bir harici emniyet ve takdir uyandı
racak şekilde olduğuna bir imtihan
dır. 

Biz gittikçe yükselen ihtiyaçları· 
mız içinde hep: "isteriz, isteriz'' diyo
ruz. Fakat az bir 7.amanda ne kadar 
ciddi ve müsbet bir şekilde yol aldı
ğımızın, 1ngilterenin gösterdiği derin 
itimat ve dostluk gibi bir vasıta ile 
belirmesi, hem milli siyasetimizin 
ç~k yi ellerde olduğunun, h<>m de 
bütün istediklerimize varmak kudre 
tinde olduğumuzun bir müjdesi ve 
canlı br delilidir. 

Ahmet Emin YALMAN 

Nazırı lzmirde 
General Mariç, Milli Müdafaa Vekilimiıle 

Beraber Muhtelif Müesseseleri Gezdi 
Izmir 24 (A.A) -Dost ve müttefik Yugoslavyanın HarbiYj 

Bahriye' Nazırı Orgeneral Mariç, Bayan Mariç ve Milli Müd • 

Vekili Kizrm Özalp, Bayan Özalp, Büyük Erkanı Harbiye Jkı 
Reisi Orgeneral Asım Gündüz'le mihmandar Tuğseneral 

ve diğer zevat hususi trenle dün tehrimize gelmitlerdir. 
Dost general istasyonda, İlbay 

Fazlı Güleç, Şarbay Behçet Uz, mev
ki müstahkem komutanı general Ra 
sih Aktuğ, Tüm komutanı Nuri Ya
mık, Vali muavini, emniyet direktörü 
Albay Şefik Cakmak, Albay Cel:il 
ile askeri ve sivil erkan tarafından 
karşılanmıştır. Bayan Mariç ve ba
yan Özalpa buketler takdim edilmiş 
tir. General Mariç kendisini karşılı
yan zevat ile sclfunlasmış, muzika, 
Yugoslav ve Tiirk milli marşlarını 

çaldıktan sonra da ihtiram kıtasını 

teftiş ederken askeri türkçe "merha
ba asker .. diye selamlamış ve kıta 

"varol,. diye mukabelede bulunmuş 
tur. Sayın misafirimiz istasyonun iç 
ve dışında toplanan binlerce halkm 
alkışları arasında istasyonun dısına 

cıkmıslar ve kendisini siddetle al -
kıslıvan halka hitaben türkce: ı-

"Yasasın Tlirkiye,, demişlerdir.! Sanatkar Neıetl 

General ltlariç Kazım Özalpla biri., 
te Kayseride bir tetkik esnasıJl 

Muhterem generalin bu jesti sür~kli 
alkışlarla karşılanmış ve halk da "Ya Kaybettik 
sasın Yugoslavya., diye haykırmış ve ~ 
alkıslnmışlardır. 

General Mııric ve di~Pr misRfirleri 
miz Kazım Özalp ve Asım Gündüz 
otomobillerle ikametlerine hususi da 
ire ayrılan İzmirpalasa gitmişler -
dir. 

Sayın misafirimiz bir müddet is
tira hntten sonra yanlannda milli 
müclnfaa vekili Kazım Özalo. Büvük 

Memleketimizin içinde ve dışı~ır 
"rabbilud" yani udun iliıhı diye :r" 
ret kazanan sanat üstadı Neşet 
çen pazar giinü kısa bir raha.~s 
ğı müteakip ansızın denecek sur•P" 
gözlerini ebediyete yummuş .. v~ ıtı 
zartesi günü Haydarpaşa ~ehıtlıo· 
gömülmüştür. Neşet merhum t 

manasi~e sa~a!:kn.:, ~e ~am mana5a 
faziletlı, içlı, ozlu bır msandı. Pd Erkfıniharbive ikinci reic:i Orgene - ı 

ral Asım Giindüz ve diqer zevat ol- rüst, vefakar ve sanatına pcres\Ş ıÔ 
,:ı.,;;.,. ı.~ı..ı- _., ..... bnı.::.-. 1..,. .,.,hirde bir reccsinc varan bir sevgi ile bağ ı:eıJI' 
,IJC'zinti ynnt1ktnn ~onra Bornovnva gi Sanatını tekemmül ettirmC'k, sıı 

derek tüm Jtomutanlığım. ziraat en kuvvetli hızı vermek için çal~ 
mektebini ve hnc:erat enstitiisiinü zi- ve icat kudretini bu vadide mu~ıt' 
yarPt C'tnıislerdir. Misafirler öE?le ye- fnkıyctıc 'kulltitiırdı. Boş '<'akit~,., 

t ·-...ı- ı.....,.._., __ •ıon.,....ot,...t.nn ı...--•,,...,.lo:r~'1 1J mcğini uıım: av band1 rı:ıtı ı.;;uvcen 1.. t lü şekiller vermekten z~''" 
vnpururı'la diğer davPtlilerlc birlik- lu dur 

W• •• k• kul ır ı, O ~t 
tc yemisler ve ycmeırı mutea ıp u Snnat hayatı haricinde askerı 
tür nark1 p(irmivl' C'itmislernir. ti lik Şam sanayi mektebi müd ~ 

Aksam Ü7.eri de General M:t:iç se l:ğü, 'reji mürakipliği gibi uzun ' 
r<>!ine vali Foazlı. tarafında~ s~h~r f!a: temiz bir memuriyet hayatı yası) 1" 
z!nosunda h_ır zıyııft>t ~erılmıstır. Zı üstat Neşet, son senelerini tate ti 
vnfı>tte milh kıyı:ıfetlerıle cfonc::erf Pn yetiştirmekle geçirmiş ve taleb9 
zcvbeklrr dost General tarafından hem bilgisini hem sanatının ruhııtl 
çok takdir cdilmic;lerdir. vermekle temayüz etmiştir. 
BURDlJRDA: 

0 

Vefatı anında altmış dört ya~ 

Bir Köylü Öldürüldü 
Burdur, (TAN) - Düğer köyündP 

bir cinavet işlenmiş, Osman isminde
ki koylu geceleyin evine giren meç
hul bir sahıs tarafından balta ile ba
şı rlağıtılmak suretile öldiiriilmüst.iir. 
Osmanın kardesi zan altına alın

mış trvkif edilmistir. 

Köy Mekteplerinde . 
Sergiler 

Burdur, (TAN)- Merkez ve k(iy 
okulları tntil edilmiştir. Sene sonun
da her mektepte açılması mut.:ıt ser
gilerin bu sene köy birlik merkezle
rinde toplu bir halde küşadı muvafık 
görülmiistür. Çeltikçi merkezinde ilk 
serj!i acılmıst1r. 

H:tcılar, Kemer, Tefenni, Yeşil -
ova merkez sergileri de yakında açı
lacaktır. 

ŞEHiRDE 

da idi. . -
Kederli ailesine, kerlmelerıne ve '1 
natının varisi olan oğlu Şevkete 
mimi taziyetlerimizi sunarız. _/ 

Doktor Müıtak Vefat Effl 
Uzun zaman ırfnn alemimizde bl 

!erce talebe yetiştirmek suretile Ç8 

ınış ve son teşkilata kadar da ınül 
Darülfünün arziyat müderrisliği Y9 

mış olan doktor Müştakın dün te~Bcl' 
edilmekte olduğu Etfal hastan~sı:,, 
vefat etmiş olduğunu kemalı t 
sürle haber aldık. J 

Merhum ahlakının metaneti, v 
feşinaslığı ve ciddiyeti ile tanı~ 
eski hekim muallimlerimizdendi. CI 
nazesi bugün öğleyin hastancd 
kaldırılacaktır. Hak rahmet eyley~ 

(KALİBR 54) REVUE KOL S~'f 
LERİ, MÜKEMMEL CEB SAA'fıJ 

Rİ KADAR DAKİK VE TAM 
AY ARDADIR. 

Kol saatinin cep saati ile ayni Pj 
sizyonda olması pek nadir bir J.<e 
fiyettir. ~ Müddeiumumilik, dün şüpheli bir 

ölüm tahkikatile meşgul olmuştur. 
Hadise şudur: 

=-=---..... =====-============== ı 
bi işlerde çalışan ameleye Avrupa -

Nefer Ofacak? Halbuki, KALİBR 54 REVUE :gO 
SAATİ .en şiddet.~i fizi~ harekat~ 
bile katıyyen muteessır olmaı. 

ayarı pek güç bozulur. 
Gaziköpriisünde Mustafa isminde 

45 yaslarında bir amele çalışmakta
dır. Mustafa kurşun işlerile meşgul 
olduğu için daima kurşun gazı tenef 
füs etmektedir. Evvelki gün birden
bire üstüne fenalık gelmiş ve Be -
yoğlu Alman hastanesine kaldırıldık 
tan biraz sonra ölmüştür. 

Hastane Mustafanın zatürreeden 
öldüğünü söylemiş, akrabası ve ar
kadaştan ise kurşun gazıyla zehirlen 
diğinnde ısrar etmişlerdir. Müddeiu
mumi muavinlerinden Fehmi Çağıl, 
hadisenin tahkikine el koymuş 
ve tabibiadll Enver Karan da cese
di muayene ederek morga kaldırıl
masına lüzum göstermiştir. Köprü
nün kurşun işinde çalışan diğer ame 
le de alakadarlara başvurarak bu ~ 

da gaz maskesi verildiğini söylemiş 
ler ve inşaat şirketini şikayet etmiş
lerdir. Bu iddia da tetkik ec.lilmekte
dlr. 

Gebe Kadını KorkutmuJ 
Felemenk tütiın deposunda çalı -

şan Muzaffer beş aylık gebedir. Ev
velki gün sabahleyin çalışmak için 
depoya gitmiş, ustası Vahram bir a
ralık kendisine kızmış ve sesinin bü
tün kuvvetile bağırmıştır. 

Bugün: 
TOPLANTILAR: 

Tıbbiye lıp encümeni bugün akşam 
s:ınt 18.30 da Eiibba Odasında topla-
nııcnktır. il 

KONSER:• 

Fatih Halkevl Ar şubesi tarafından 
hazırlanan 17 ve 18 inci asır Turk bcs 
tckıirl:ırınm en son sanat eserlerinden 
mürekkep "Tarihi Türk musikisi,, 
koro konseri verilecektir. 

Bu akşaın sant 9 da Beyoğlu Fran 
sız tiyatrosunda vcrllecektir. Muzaffer, bu bağırmadan kork - ! 

muş ve fenalık geçirmiştir. Dün dl' 

müddeiumumiliğe istida vererek ço- 1 Bugün saat 21 de Üskiid:ır Halke -
cuğunun tehlikeye düştüğünü iddia vi salonundrı Haydarpaşa lisesi öğ -

KONFERANSLAR: 

etmiş ve muayenesini istemiştir. Ta- retmenlerinden Bay Muvaffak Ben-
bibiadil Enver Karan Muzafferi mu- derli hmıfından "Üç Edebiyat,, mev

zulu bir konferans verilecektir. ayenc etmiştir. Vereceği rapora göre 
1
.._ _____________ _. 

tahkikata devam edilecektir. 

Bu saatin başlıca hususiyetıerı 
İmtiyazlı saniye çark, büyük çar)ll 
hususi diş dizisi, kuvvetin mükeııııı" 
len nakli, büyük tavla, tam ve de!f' 
nıklı ayar, gayet elastiki ve ku~ 
miknatisiycsinden ari "NİV ARO 
pandülü. 
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TAN 
Gündelik Gazete 

TAN•ın hedefi: H•berde, fikirde, tıer• 
111de temiz, dOrOet, umlmt olm•k. 
karna ıuet..ı oımıya plıflll•ktır. 

~

ABONE BEDBLI 
'l'lırkin Ecnebi 

1~ ltr, 1 Sene 2800 lltr, 
IO Kr, 1 A7 1500 ltr, 

400 kr, 1 A~ 100 Kr, 
ıso ıtr, ı ~ ıoo ııtr, 
~ pOlta lttlhıc!ma d.ııD oı::-n memleketler için 30. 11. 1, U Ura 

• Abone bedeli peJlncllr: Adres delll-
tlrnıet 15 kuruttur. Cevap lçin mektup 
,:ra ıo kunqiuk pul Ulv-' llzımdır. 

[ GUNUN MESELELERi 1 
!..._111 Fiyatları 

Yazan: M. ZEKERIY A 
Atlnada ıtıtiilmb evlerde, yemek 

~lokantalarda, hatti soluk 
~t satan dllkkblarda bile e
~ ifliyen buz dolaplanna rast
... tflk., llerak edip .. ntum: 

- Burada elektrik pahalı mı? 
- 8a11r, dediler. 
- O halde aeye elektrikle itllyen 

..... laplan lnlrada yapdmam•t-
- lebeW llMlt, dediler. Atinada 

.......... Ber evde, her lokanta· 

... lllllaa her yerde mükemmel bu 
~ vardır. Belediyenin ver 
....... ..Pttatamuz ba dolap· 
~ ... U.t17acmma klfl pliyor, 

........ aeaa malolayor . 
.... fi7atmı .. ntum. Blsim bu

..._ 18 kilo ltu i~in verdiiimb pala• ..ıu onda bittin bir kalıp a
~rlar. 
.. tlefa da b11Z11D nud olap ta bu 

.... 1ICma aatdablldiiine hayret et 
U... Bir itin Atma Payitaht Num· 
aa ._11 ....ı temin ettiklerini sor-.__ 

- Bunda tatılacak birpy yok, de
e_ Buz, nihayet dondurulmuı sudan 
~ biqey delildir. Biz buzu laal
.. ıu fiyatına veriyoruz. Sudan da 
"1 edecek deiillz a .. " 

Sonra bizde bunn pahah olması 
~\len hlsd ql#lft urar~ dii§ün
'-: 

Ru ~u..ıea wuemlekete blnlerew- e-
lektrikli buz dolabı &irmiştu. De-
._k ki memleketten yilsbinlerce !::1- döviz çıkmasına sebep olmut-

llektrildi bm dolabım ocak vak
ti laaıi 7erinde olan aileler kallana· 
~I'. o,ta halli ve fakir ailelerde buz 
-.ahı yoklar. iliyle ol.tala için de 
~na ve h•talann sltlerini mu 
....:... edecek, evin 1emetini sakla
helk Tantadan mahnundarlar. 

&en.ek ki hem aıhht, hem maU se
'lıeDlerden dol11V1 hm flvatlannı u
"-1.tmay., alelide Terkos 111711 fi
htaaa indirmeye meebaraz. 

•.ırat Belediye hizmetle, ticaret 
~apllan al'Mmdaki farla anlama
~, hi8ııle ne bua ueuzlayabllir, ne 
~ diler matldeler. 

* Fiyattan 

TAN 

Bugün imtihanda gayenin hafıza yükünü 

ölçmek olmadığını öğrenmiyen kalma

mııhr. Fakat bu kafi değil. Y alnıı in:ı

tihan gayesini değil, imtihan tekniğini 

de değiıtirmek gerektir. Fakat nasıl 7 

Aıağıdaki yazıda bu müşkül sualin ce-

vabım bulacakS1nız. 

a a 

Bugünkü 
imtihan 

a 

5 

ca-:.mm 
Ananelerimize 

Dokunmıyalım! '2. ~- 5. 1 , 

YC1ZOn: Sabiha Zekeriya Sertel 

İmtihan ıırasmda ecelterl döken bir talebe 

Bazı gazetelerde, mecmualarda 
aatırlann arasındll "an'anelerimize do 
kunmıyalım" teranesi yer almaya 
batladı. An'ane, bir milletin tarihi e
serleri, mefahiri, eski sanatı, tarihi 
hitıruı ve yadı olan teY demek de
lildir. Bu eserleri, mazinin hitırala
nm, "an'ane" olduktan için değil, 

mazi, ve bizim bayat seyrindeki te
limülümüzüıi başı ve kökü oldukta
n için saklarız. An'ane, cemiyetlerin 
hayatmda, mazinin akışında şekil •· 
lan, muayyen bir zaman hayatiyeti
ni mahafua..eden, zamanın seyri ve 
aklfl içinde teklini detlttirip, yerini 
baıka fikirlere terkeden teamüller
dir. An'ane hayatiyetini kaybetmiı, 

fikir nıilstehueleridir. An'aneperest
Uk ise, irtica eehenneminin nöbet
çiliiinl yapmak demektir. çünkü lr
ticaa, an'ane ve muhafazakarlık yo
lundan gidilir. Eter an'aneleri ebedi 
ıurette muhafaza etmek icap ederse, 
terakki ve teklmtilün, hayatın dur
ması,. dünyanın ters dönmesi lizun
dır. 

~eklini Değiştirmeliyiz 
1 ürk çocukları artık imtihan 

günlerine yaklaşıyorlar. 

Yalnıı çocuklann değil, anaların, 

babaların, öğretmenlerin bile yüre 
ği çarpıyor. Dini terbiye almlf ve 
dini hayat yaşamış insanların için
de bekliyen en büyük korku nedir 
bilirsiniz: Kabir suali ve Sırat kor
kusu. Okul tahsili görmüı, ııralar 
üzerinde "dirsek çürütmüt" olan 
genç adamın içinde yaşıyan büyük 
korkunun da ne olduğunu bilirsi
niz: İmtihan korkusu! Hatta ben
ce "sınıf geçmek" sözü bile ister 
istemez "Sırat köprüsünden geç
mek" hatırasına gotürüyor! ... 

Bunun sebebi bütün müsbet şart 
lara, tedbirlere rağmen imtihan 
tecrübesinde daiına mistik bir ele
manın yine kalmasıdır. Hu sırrı 
mahiyet hiç şüphe yok ki Wıza
mızın tabiatinden ileri geliyor. Hl
fızamız bir not defteri değildir, 
canh bll'fl'Ydir. Onun tenbellikleri, 
-ınatıan, ııaylaZlikJ.ai'ı dl: vardır. O 
her an için bizim buyruklanmıza 
'boyun eğecek bir tabiatte değildir. 
Onun için dersler ve imtihanlar 
hAfızaya bu serkeş kuvvete belbaj
ladıkça Akıbetten yüzde yüz emin 
olmak güçtür. Buna, bu noktaya bi 
rinci derecede dikkat etmek herke 
sin vazifesidir. 

1 mtihanlann en Adil ve en pal 
kolojik şekillerde yapılma

sını temin etmek için Kültür Ba
kanlığının tamimleri vardır. Ar -
tık bugün imtihanda gayenin hifı
za yükünü ölçmek olmadığını öğ
renmiyen kalmamıştır. Fakat bu 
klfi değil. İmtihan gayesini değil 
yalnız, imtihan tekniğini de deiit
tinnek gerektir. Nasıl?. 

YAZAN: 

lsmail Hakkı Baltacıoğlu 
' 

Sual sormak peclaıoi işidir. Karımın •aki talebenin rubt durumunu sez • 
~~psikolog işidir. 

etmelisiniz. 2 - Herşeyden önce 
derslerde, bütün ölJ'etmenlik ha
yatuıızda olduğu gibi ona yardımcı 
olduğunuzu aezdirinl&. 3 - Dam
dan düter &ibi waller .ormayuuz; 
hattl sual bile 10rmayıp konutu
nuz, bildiğini, düşündüğünü aöyli
yebilecek bir hale gelmesine yar-

dım ediniz. 4 - Cevabı sorduğu

nuz suale cevap teşkil etmese bi
le aöylemekte önce 1erbest bırakı
nız; dönüp ~olaşıp size cevap vere
bilir. 5 - Genç~rin bir zaman si
zin de talebe iken geçirdiğiniz im
tihan saatini yapmakta oldutunu, 
yani fevkalide ruhi bir kriz halin-

de bulunduğunu unutmayınız. 

T alebelik hayatımda iki imü- 8 
han vakuı vardır ki bun-

"An'anelerbnize dokunmıyalım, 
lan burada nakletmeyi fazla bul- 1 bire ·w h•tır 1 d " B ban ar r Ql1 a a ar ır. •-muyorum. Vefa idadisinin 4 üncü 

vw•. An'aneleri ya--tmak için, tızeri-
sınıf fransızca imtihanım geçiriyo- " - ..-

ne milliyet hırkası geçirmek, iııkıllp 
rum. Mümeyyiz siyasi bir cinaye- ,.ılıtın ayapna karpuz kabuiu solt
te kurban giden Zeki Beydi. Kara s 
tahta üzerine fransızca cümleler maktu. Milliyetçilik her kapıyı açan 

bir maJ'Dlancuk delildir. Milliyetçi
yazdırdı ve tercüme etmemi istedL yiz. Ba toprajuı milli istiklal ve hi
Çabuk ve doğru tercümeler yap-
tım. Mümeyyiz çok memnun oldu. kimiyetinl, içinde hayatiyetini muha-

fa•• eden, dı'namı'k bir tek4 millle ha-
İbarelerden birinin içinde Les ehe- - • 

Yat. Ve 1-tlLbale ko••n müessesele-
vaux lelimesi var, bu kelimenin .. .. r-

rinl, benlP'·'nl ya .. tmak ve yabancı 
müfredi nedir? dedi. Durdum. Çün 5

• r-
g8zlerden korumak için milliyetçiyiz. 

kü bu güç cümleleri 0 kadar ça- An'anelere, tahacctlr etmiı fikirlere, 
buk tercüme eden ben eheval ke-

terakki ve teklmültın önüne kayalar llmesini bir türlü hatırhyamıyor-
dum. Hırsımdan çatlıyacak gibi o- sibl dfldlen sinmtlf yananlal taıla-
luyordum. Çok iyi bir mümeyyiz nna baib detlllz. tnlalipçıyıs. Te
olan merhum Zeki Bey içinde bu- rakld " teklm81 yolunda 8n8miize 
lunduğum garip ruht haleti sezi- çıkan her engeli çitner geçeriz. Ta
yor, tatlı tatlı gülümsüyordu. Ka- rih, mad, bUtUn şan ve şerefile, bl
hn kafalı bir adam olsaydı en aşa- zim hapınız. köldlmfb temellmlsdir. 
ğı 3 numaramı kırardı. Fakat öy- Tarihe balhJ'IL Mebdebnb •Jduta 

i~n. Tarihi devirleri apr geçeriz, 
le yapmadı. Klfi, çıkabilirsiniz de hayatunıs istikbale batlı olduiu için. 
di. Hem 10 numara, hem de dere-
ce almıştım. Kapıdan çıkar çıkmaz 
kelimeyi hatırlamıştım. Sull sor
mak pedagoğ işidir. Karşısındaki 

talebenin ruhi durumunu semıek 

te pslkoloğ işidir ... 

1 

Okumu§ Adam Kime Derler? 

Hayat zamanm kuyrutunda asır
lardan, uırlara, devirlerden devirle
re akarken bis an'anelere baih kala
mayız. Atatürk inkılabının dinamik 
motörtl, mllllyetçlllkle, lnkılipçılıta 
blrleıtirmeslndedlr, İnkıllpçı bir 
mlllet, an'aneperest olamaz. Tarihi 
laymet ve hltırası olan an'anelere 
ıellm verir geçer, inkılabın, inlalip. 
(ıbtın an'anesini yapmata çabfıns. 
İnkılibın seyirlerine uyarak, yeni ve 
yüksek medeniyetlere akmak vuife
sile mükellefiz. An'ane, lrtiea kapuı
nı tutuyor. Yolunun, geriye detll, 
ileriye doğrudur. Atatürkiln cizdiii 
hedef te budur. 

Okumuı adam kime derler? Oka· Z - Terbiye ve nesaket: 4 - MUteealr olmak ve etmek b- DIKKA T ı 
Bence ideli, bu imtlhanlann büs 

1 1 mUf adamın altı vasfı vardır. Ejer Terbiye n nesaket Jtuılan- biliyeti. 
bütün ka Qın ıp yerine fftimal bu vanflar sizde varsa, kendinizi o- ma sanaettiklert ve h11yatta Okmnut adamla. okumamıt adam An'anelerlmise tlokanmıyalım, tera 
Mektep adlı kitabımda uzun uza- kumut bir adam tfllildd eclebilini· tatbik ettUderi ılbi lnaanın ti- arumda müteessir olma ve etme laa- neleri pseteler ve meemualarda yer 

'rmumtatan kasaplık lıaynnlann dıya bahsettiğim gibi travaylan nb. •rine stir81mflt hlr cila dejlldir. biliyetl çok farklıdır. Bu teeutır hu- abyor. Biz, ~llllyetçlyiz, tnlaıa"'. 
:!:•hariçten getirtir. Bu hayvan- koymaktır. Her öğretmen bütün 1 - Ana .lisanım iyi bilen ve iyi Ba inaa.ın içinde ve fahüyetindedlr ..... , etyayı dimaia aksettirmek me- yız, Cümhunyetçlyiz, Devletçiyis, U 

atUmn lalr kısmı da Ttlrkiye- yıl birlikte çalıştığı, zeki ve irade- kullanan. 
8

._. __ 
1 14_ ti i .... __ • lar k selesidir. Cahil bir adam derhal ne- yikiz, Halkçıyız, fakat an'aneei de-te. ılnln bütün cilvelerini objektif bir . ...11111: a111111e , tam ÇUDUU o a . 

lider. surette tanıdığı talebesi hakkında Z - Terbıye ve nezaketle hareket hareket etmek oJdutu sibl, daha de- tice çıkanr, okumut adam neticeyi iiliz. Bu altı umde de, muasır terak- • 
ı...1r1e Pire arannda sırf hayvan her zaman notlar alır. Yıl sonunda eden adam: Çibıkü tavır ve hareket rin m&nalan da vardır. Eter terbiye çıkanncıya kadar birçok yeni fikir- ki ve tekamflltln en ileri umdelerl:.::. = :::; vapı;r!ar vf"r ımıfm öteki öğretmenleriyle birlik =~::11tı;::, kar:~::: ve ldet ve nezaketin hakiki minuım anlar- ~lr toplar, bunlan derinleftirir, tah· dir. Soldan geri bizi lrtlcaa çeken •a-

.__ anaa" """ zm r- te yaptıklan bir tetkik sonunda bu ıı . ~ • sak, he imiz, bir rentllmen oJabili- eder, ondan sonra hüküm nrlr. vetlere karşı müteyakkız olmak, in-
-. binlerce hayvan ıtstUrilrler. 3 - Zevkiselim. P Okumuş bir adam yeni öpendlli bir 

'81le olduta halde Yunanistanda talebe üst sınıf derslerini takip e- 4 - Müteeuir olmak ve etmek rlz. Terbiye ve nf':ı.aketln hakiki mi- şeyi, eskiden blldlklerlle kal'fılaştı- kılapçılıtın hayatı _ve selameti namı-
tt il •- 4 _ debllecek haldedir veya değildir., kabiliyeti nası: Bafkalarına karşı hiırmet du:v- b i k 

1 
na yol kesmek vazıfemizdir. 

Jatlan utan'buldakinden de, u- diye bir karar ven'lı'r. Artık for- • · rır ve u yen teYe arşı a aca- •!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!'!!!'!!!""""~!!!!!~!!!!9 ........ kind .t d 5 M mak ve ııöstermck. ve inısanın şahAi· 
en e ucuz ur. mel bir imtihana da lüzum kalmaz. .. - ütenıadi fikri bir teklmül .. :_ı ....ın ..... k t ktı tı tavır ve hareketi keşfeder. Oku- kullanabilmek kablli tidir 0 ,___ 

latanbalda gostermek. yeuau ı-- anıma r. mu• bir adam hadiseleri tecrit eder, ye • •• 
.. et meselesi devleti bl- Terbiye ve nezaket başkalannın -. mllf miitefelddrle. diifiinen cahil a-

... --...ı etleeek kadar, ehemmiyet f akat.dedlğim gibi bu bir ide 8 - Fikri, hayata geçirebilmek fildrl . haki . tahlil eder, tecrübe eder, bu suretle ruındaki fark ikialni d diifibıml-
lletti. B'--k kararlar alındı, fi. ld Ge kabiliyeti. enne, arına, hiılenne kar- tenkit kabiliyetini kuaıµr. Bu ... __ _. ıx.: ' n e 

h&ı__ aa•p• • ır. rçek olan imtihan p da hürmeti icap ettirir Hiçbir •n- . ye ...-&ett a• zamanda dejil, fakat 
~ bMliril.tl. Fakat yine hayvan adedidir. Şimdilik imtihan üzerin- Bu vasıflardan her birini ayrı ay- . . heple eahıl bir 11damdan kavvetle dtttfindtittı şeylerdedir Cahil ve a 
L_:" ettiiimi• Yunanistanda oldufu de münakaşa faydasızdır. Yı'ne n tetkik edelim: sanın, hiçbır meselede başkalannı duyar ve duyurur. ,____ d , d Y 
......_ tahkire hakkı yoktur. Münakaşa ne- • yan °•um11f a amın, üşünceleri, 

wema et satamıyoruz. fimdilik yapılacak şey, imtihanın 1 - Liaan: 5 - Fıkrl tekhltll kafese kapanmq bir 1.. •• gibi bir ta-
8 L- zaket ve terbiyennı ıınıradır, hu sı- t 01.. h • ..., 
.._ teuıııbl ne!. normal ve psikolojik bir tekilde Lisan fikria, ini 1ebeple h•· . en bir nsanın fizyolojik tekim ... .. • ,.ftan bir tarafa sıçrar, fakat hiçbir 

......___ -ı bi yapılmasım saslamaktır. En mu"_ il d 'dlr • •--- nm seçip tahkire teeavtl2e seç damarının sertleşmesiyle dmıar. Di· d k . 
--• ;r .ne r ,Un Atına Payitaht e yatm a mı • -... llMleee fi· a.tam bir .taba rıezaket ve terbiye • • .. d yer e arar kılmaz. Okum ut bır a-
'21ra g , el him şey suail sormaktır. Bu sualle Lı 1 • ifade ._,_ b ı •• _. ' mağı tekimul ant'ak hayata ve tin- dam fikri' b' bL- 1 -L , __ , 1 ~yas a sor um. -..r en ·~ ır .......... veya ..._ hadutl~ av.tet edemez. Centll- flldrl bakın k , , ır re uııır o ar- aua •· 

L.... Bis, dedi, evvela ıııda madde • rin "kabir suali" ne benzememesi ten ibaret bir vuıtie delildir. Bit ada men olmanın en birinci prtı başka- ya~a açık v~ ileri ~~L de •
0 

mr, ve hunu hayata tatbik eder. 0-
1&11111 tlsertnde tftoaret yapmavwz. Be- lazımdır. 1-11 .1.x.. söaler d' x..-. ta ıOAs ettijiıniz daaaaa urur. • kum b' d i · fik · 1• ı..t o7 • mm auuan--.. ' .......... n lanna zarar vermekten, baıkalarını . -L----L Uf ır a am çın n, ame ıye 
le Yellin vazifesi halka 11da madde- 1 - Talebenizi mümkün olduğu içlnl ıöaterir. Eter kafuı karma- kumuı bır adam -- anusanun haline ıetlrmek kolaydır. Bilerek ha 

rlnl acaza yedirmektir. kadar imtihan etmez gibi imtihan karqık ise, sözleri bunu ıöaterlr. incitmekten kaçuuııaktır. ve lhtiyacmm hiçbir zaman tüken- reket eder, yaparak daha fazla öğre-
L "fıtanbulda et pahalıhğının en bil- Bu sözler de fikUleri ,tbl karışık- 3 - Zevkiselim. miyecejini .blllr. O dalma yeni rikı- nir, fikirleri fili halinde şekil alır. 
-alda iken mezbahayı gezdim. Tesi- Belediyeye varidat temin eden bir tar. Eter Wua muntuam ifliyor- Sizin iddianıza ~öre betendiği•ıiz alar, yeai fiklrlet' arar. Dlmatı mtı- Yalnız komqan, fikirleri bayap ıeç
,,_. aebebı mezbah•nndll'. Ben t~'ltan membadır. Belediye kendisine bafka aa, lıumupnafl da muntuamdır. A· şey, aevdliiniz teYdir. Zevkiselim, tem..Uyen lnklpf. eder. Btiytlk bir miyen ve ııeçiremiven adam. ı;ok o
._bııa hayıldım. Atinada böyle bir varidat membalan aramalı. Fakat eti .na liun•n• ~ve kanetli kullan- temyiz kabiliyetinin teklmülilnil eberiyetin dimatı teklruültl erlcen kumut dahi olsa bu fikirler kafaaın
~- llleVCut olmeclılnıa esef et- halka •ua yedirmelidir." makta ı~iimls kablli1ete ıö- ieap ettirir. Bir adam ıır•Qtt ,.yin. durm, çtiaıkfl bunl•rda terakki ve da kaldıjı için mevcut sayılamaL 
...... Fakat mezbaha•• muhtelif şe- Yine Beledlyeeiliiin hizmet ve ti· re Wnı ve irfanda llerlemlf oluna. kökilnU, bu teY etrafında söylenen- inldpf arzusu erken biter. Okumut adanım en btiytik vasfı, o-
.... •kadar~ resim alıyo'1'111• earet mefhumuna temas etmiftik. Bunu fert olar•k Ull1 ehle edebili- leri, hlıleri, fikirleri bilmezse. bu- 8 - Jl'lkri, hayata ıeçirebilmek kumq, öinnmek. bilmek, bildikle-= }I, h •'-••• latanhl lıalkı Binaen~leyh Tilrklyede heqeydea ria? Eter bi yuılnut Tllrkçe wrle- nun ıtnel veya fena oldapna tak.tir kablllyeti. rini tahlll edip neticelere varmak, 

-.L.__ r.,.... o1•111a Wu •a anırh enel Beledlyeelliiin modern mlna- ri okur, l)'i Tlrqe lmaapnlan din· edemes. Zevkiselim, lflzell a Bu, yapabilmek, ~ ve bu bllsileri bafkuına verebilmek, 
~""**· lata•.ı .. ınnhha ,eh- mnı anlamak n anlatmak zarureti lenek, iyi Ttlrkp 1UU" ....,._ onu tanıdıktan ve bildikten so w hayata •eçlrebilmektir. - ••r ıt ...... mı .... •e111. nnhr. biliriz. eufls eder. p.:ı-1,,q 



uz 
mlliı~~. 11<1&1.·~··•ll edilen seçme m6-

-.Dle1J:6t>l-1:-.ıım .nuıay~uenm11 ve Ankara-
Dıal:U. vanıu. t..blt edll-

m81ıababll'1'da aJmiD de
ıec.t1ert ml'A•lla yUayorua: 

1 nuuııe' (l~m 
2 lWleJlımet l'BA-vm•l 

3 xeııımet 

NOTLAR: 



bii;i Vekaletin Büd~~si Dün Kabul Edildi 
(Başı 1 incide)) ~ 

Dahiliye Vekili ve Parti Genel 
Sekreteri Şükrü.Kayanın bu mütale 
~ara karşı verdiği ve metnini aynca 
ıldirdigimiz izahatından sonra Os

nıan Şevki Uludag (Konya) İstanbul 
•ulan meselesine temas ile Kırkçeş
nıe sularından istifade edilmesini tav 
~iye etmiştir. Dahiliye Vekili buna 
k~rşı cevabında su meselesinin he-

un meselesi olduğunu ve doktorla 
rın bunu temiz addetmesi lizııngel
d"ğ· . ı ını ve ancak ondan sonra vazife-
n.in belediyeye düşeceğini bildirmiş
tır. 

. Bunu müteakıp Dahiliye bütçesi
l'lın fasıllar.ı.na geçilmiş ve kabul e
dılıniştir. Matbuat umum müdürlüğü 
Eınniyet umum müdürlüğü ve jan
darma umum kumandanlığı bütcele-r· . . . 
ının kabulünden sonra İstamat Öı-

Adliye bütçesinin kabulünden son
ra meclis yarın saat on dörtte top
lanmak üzere içtimaa nihayet vermiş 
tir. Yarınki toplantıda bütçe harici 
olarak ruznamede bulunan maddeler 
müzakere edilecektir. 

Dahiliye Vekilinin izahah 

da.ınar (Eskişehir), Emin Aslan (To
kat) söz alarak emniyet memurları
nın ve jandarmaların büyük bir fe
ragat içinde memleket asayiş ve in
zibatını temin yolunda yorulmadan 
\1e bıkmadan sar!ettikleri mesaiyi 
takdirle kaydederek kürsüden millet 
adına kendilerine teşekkürde bulun-
nı B. M. Meclisinin bugünkü top -
ayı vazife saydıklarını söylemişler- 1 d D h'l' b'"t · · ·· dir. antısın a a ı ıye u çesının muza-

Bu b t D h"l" V k"li keresi münasebetile Dahiliye Vekili, eyanat an sonra, a ı ıye e ı . . 
Şük . K k"" .. 1 k E . şu ızahatı vermıştır: 

ru aya ursuye ge ere mnı-, Ak d 1 1 B"'t ·· k · Yet 1 . d 1 - r a aş ar. u çe muza eresı 
memur arı ve 3an arma arımız b"" .. k 1. 1 . ·~· · 

hakk d k" b t kd" 1 kk"" t uyu mesu ıyet er tevdı ettıgımız 
ın a ı u a ır ere teşe ur e . . 

ıniş v d . t" k' ve bırçok noktalarda da kuvvetlı me 
e emış ır ı: 1. . . . "k ·~· . k"ll · 

" B' ··k M"ll t M 1. . d A su ıyetıne ıştıra ettıgınız ve ı erın - uyu ı e ec ısın en va- . . 
ki olan b b t k d"l · · · -k huzurunda ve o vasıta ıle mıllet mu-u eyamı en ı erı ıçın yu . 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin son toplantılarından bir görlinilı 

halkı ilelebet rejimimize bağlıyacak 
ve bir iftihar vesilesi olacaktır. (Bra 
vo ve alkış sesleri). Amme hizmetle
rinin belediyeleştirilmesi yahut de•
letleştirilmesi icabı, rejimimzin ica
bı, Atatürkün direktifleri icabı, Ba
yar hükumetnin huzurunuzda arzet
tiği program icabıdır. Amme hizmet 
leri hiç bir kapitalin istismar edemi
yeceği alet sahalarıdır. Bunların bü
tün faydası, iyiliği kimin lehine mev 
zu olmuşsa ona ait olmalıdır. işte bu 
lehine mevzu olan camia da mille -
tin heyeti umumiyesidir. Binaena -
leyh, ne bir elektrik, ne bir tramvay, 
ne bir vapur ne de bir otobüs şirke
ti ferdin elinde kalamaz. 

•ek b" "ft"h 'l . ·· 1 g vacehesınde bütün muamelatından 
ır ı ı ar vP.sı esı ve guze ay-

retlerinin yüksek bir mükafatı ola- hesap vermesi için bir vesile teşkil 
?ak kalacaktır.,, (Alkışlar). eden bu hesap verimi ayni zamanda 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Veka- yüksek meclisinizin daimi olan genel 
letinin bütçesinin müzakeresine baş- murakabesine de düşen mühim bir 
lanırken söz almış hatiplerden Meh- vazifedir. Bu itibarla Dahiliye Ve-

kaletine mevdu olan vazifeleri huzu
lllet Somer (Kütahya), Ankara hasta-
nesine muayene ıçin müracaat eden
lerin çokluğuna işaret ederek bu yüz
den hastane önünde husule gelen iz
dihamın ve hastaların muayenesinin 
iecikmesine mani olacak tedbirlerin 
alınması temennısinde bulunmuştur. 

Söz alan Sıhhiye Vekili bu müta 
lealara cevap vermiş ve onu takiben 
kürsüye gelen Sırrı İçöz (Yozgat) vi 
liyetlerdeki hususi idarelere ait has
tanelerin umumi bütçeye alınmasını 
•e bu suretle idarei hususiyelerce 
bunlara tahsis edilmiş olan miktarın 
kazalarda sıhhi teşkilata sarfedilme
aine imkan verilmesi temennisinde 
buıunmuştur. 

Sıhhiye Vekili bunlara karşılık o
larak ta şimdilik bu hastanelerin ait 
oldukları hususi bütçelerle idaresi 
lazımgeldiği cevabını vermiştir. 

Adliye bütçesinin müzakeresinde 
Adliye mesleğinin mazhar olduğu 
inkişaftan dolayı vekile teşekkür e
den İstamat Özdamardan sonra kür-

Gümrük ve İnhisarlar Vekili Ali 
Kimi Tarhan 

ıüye gelen Saracojlu, Adliye teşki-
18.tının ve yeni kanunların umumi 
hallan etrafında metnini ayrıca bil
dirmiş olduğumuz izahatı vermiş ve 
adliye bütçesi kabul edilmiştir. Ziya 
Gevher Etili müzakeratın devamı es
nasında söz almış olan üç vekilin ver 
iniş oldukları izahatın değerini kay
dettikten sonra : 

"-Her üç vekil de cümhuriyetin 
on beşinci yıldönümüne yaklaştığı -
ınız bu sırada, memlekette inkılabın 
neler yarattığını gözümüzün önüne 
koydular. Bize büyük hazzı tattırdık
larından dolayı tetekkür ederiz,, de
miştir 

runuzda birer birer açmak istiyorum. 
Bu mevzuun hududu gayri muayyen-
dir, denilebilir. Bir memlekette Da- Dahiliye Vekili ve Parti Genel 
biliye Vekaletinin işleri ne kadar az Sekreteri Şükrü Kaya 

münakaşa mevzuu olursa ve dahili- ve bu idarenin bu idealine yetiştikçe 
ye vekili de gerek millet huzurunda yükselmesinden ıleri gel~ektedir. 
ve efkarı umumiye huzurunda ne ka Cümhuriyet belediyelere tevarus 
dar az söylemiye mecbur olursa dahi- ettiği zaman iki belediyenin, istan
liyenin işi o kadar ıiyi gidiyor demek bulun, İzmirin suyu müstesna hiçbir 
tir. Bir memlekette mütemadiyen <f.a- şehrimizin suyuna el etirülıntiiırHşti. 
biliye işlerinden bahsolunur ve dahi- Ve suları olduğu gibi kalmıştı. Cüm 
liye vekili mütemadiyen söz söyle- huriyet evelemirde sıhhatin ve te
miye mecbur olursa, o memleketin 

mizliğin esası olan bu unsuru asliyi te 
dahiliye işlerinde karışıklık var, de-
mektir. min etmek istedi. Müşkülat zahirdir. 

Su bulmak onun bol ve temiz 
Dahiliyeye mevdu olan, memleket olmasını temin, sonra tazyikle sevk 

iş ve asayiş meselesidir. Bu itibarla etmek, şehirdeki tevzi şebekelerini 
dahiliyenin mesul olduğu iş, hepsi- yapmak ve suyu ucuza mal etmek. 
nin fevkinde dememek kaydile en iyi Hakikaten çok müşkül görülen bu i
bir şekildedir, diyebilirim. şe, cümhuriyet hükumetimiz büyük 
Eğer as~yiş .. ve emni.yet üzerinde himaye ve teşvikinizle el atmış bulu

mutlak~ s?z soylem~k ıc~p ede.rse şu nuyor. Teşkıl edilmiş olan Belediye
nunla ıktıfa edeceğım kı, polıs ve ı ler Bankası önayak oldu ve bir su 
j~nda~mamı~n muhabbet ve himaye programı yaptı. Belediyelerin yaptır 
nıze vl~yık bır unsur olduğunu arze- mak istediği imar programının ba
decegım. şında bugün su gelir. Ondan sonra da 

Bizim daW,liyeye mevdu olan iş- plan, elektrik, harita ve spor yerleri 
lerden başlıcası da vilayetlerin ida- gelmektedir. Kabul etmiş olduğunuz 
ri teşkilat işleridir. kanunda bunları tahdit buyurmuştu

Köylümüzün kalkınması hareketi nuz. 
başlamıştır. Dahiliye encümeninde 
köylerin inkişafma muvafık olarak 
bir kanun hazırlanmaktadır. 

Niyetimiz köylerimizi komün şek
linde toplu bir halde idare etmektir. 
Köy bankası teşkili, köylünün zirai 
ilerlemeleri ve maarif yönünden de 
terakki etmeleri için hükumet, arka
daşlarla elbirliği çalışmakta ve dü
şünmektedir. Köylümüzün layık ol
duğu refah mertebesine yakın bir 
zamanda erişeceğini filiyatla 2öre
ceğiz. (Bravo sesleri). 

Belediye İflerimiz 
Belediye işlerimiz memlekette çok 

zamanlar metruk kalmış bir halde i
di ve yahut çok eski tarzda idare e
diliyordu. Belediyelerle ciddi bir 
program dahilinde iştigal, her güç iş
te olduğu gibi yine cümhuriyetin e
seri olarak başlamıştır. 

Mali vaziyetlerinin durumları için
de idari hususiyetlerle beraber meş
gul olunacaktır. Gelecek sene teşrii 
meclise bu hususta oldukça mühim 
ve memleketin fütiyacına kafi esas
lar getireceğimizi ümit ediyoruz. Za
ten bu esasların bir çoğu parti mec
lis grupunda görüşülmüş ve grup ta
rafından komisyonlarca layiha vazi
yetleri hazırlanmıştır. 

İdarei hususiyeler için de ayni şeyi 
düşünmekteyiz. Belediyeler bankası 
gibi idarei hususiyeler için de bir ban 
ka teşkilini düşünüyoruz. Belediye
ler de hali hazırda bir çok müşkülat 
karşısında bulunuyorlar. Bu da hal
kımızın ref i..ha, .huzura alıpnasından 

Su l,leri 
Suyu her şeyden aziz, elzem bir ih

tiyaç bildiğimiz için ona en evvel baş 
landı. 1941 senesinde nüfusu on bin
den çok 58 şehrin su işi halledilmiş 
olacaktır. Bunlardan ihale edilenler, 
Adana: Tutarı 560 bin lira, Aydın: 
106 bin lira, Bandırma, Edremit, E
lazığ, Eskişehir, İsparta, Kütahya, 
Malatya, Maraş, Menemen, Mersin, 
Tarsus, Uşak, Bucadır. 

Bunların yekurıu 2 milyon 196 bin 
liradır. Bu para Belediyeler banka
sınca temin edilmiştir ve Belediye
ler tarafından da kendilerine, gelir
lerine göre taksitlere raptedHerek 
10 - 12 senede ödenmektedir. 

Münakasada olanlar: Burnova, 
Muğla, Bergama, Tekirdağ, Zongul
dak, Urfa, Merzifon, Tokattır. 

Su meselesi halledilirken, diğer ta
raftan bir çok şehirlerimizin plim ve 
haritaları yapılmaktadır. 

Bu sistem ve prensipi belediyele
rin ve idarei hususiyelerin ihtiyaç -
lanna tatbik edecek olurs3k, yani 
merkezde tesis edilecek bu konsey 
ve teknik komisyonunu biran evvel 
işe başlatacak olursak demek ki be
lediyelerin kendi başlarına yapamı
yacakları, fakat behemehal yapma -
lan zaruri olan işler az zamanda ba
şarılmış olacaktır. 

Vaktile bu memlekette her türlü 
seyyiatına rağmen tek bir çeşme ya
pan adam asırlarca ve asırlarca ya-

dolunurdu. Memlekette bütün ~ -
hirlerimize su getirtmek elbette kl 

Umumi refah 
Devlet şimdiye kadar bir çok işleri 

şimendifcrlerden, limanlardan başlı
yarak devletleştirmiş, onların randı
manını artırmış, bu yolda umumi re· 
fahı gözetmiş, halkın ondan ucuzca 
istifadesini temin etmiştir. Ha ta faz 
la olarak onlardan varidat ta eıae et
miştir. Devlet bu varidatı kendisi di 
ğer ihtiyaçlarına, ihtiyaçı ruzmiresi 
ne sarfetmiyerek yine ayni ihtiya -
ca, onu tekamüle getirmek yolunda 
sarfetmiştir. Hulasa bu gibi ihtiyaç
ların temini devlete ait olmalıdır. ls
tanbul belediyesinden bahsederken 
hatırladım. Terkos işi, tamamile böy
le olmuştur. TerkctS suyu 1932 sene
sinde alınmış ve 6 sene zarfında va
ridatı iki misline varmıştır. Yalnız 
şebekenin ıslahı için sarfedilen pa -
ra l milyon 600 bin liradır. Şirketin 
senelik hasılatı ise bir milyon lira -
dır. Bu para da suyun ıslahına sar -
fedilmiştir. 

Et meselui 
Mezbahalar da bu meyandadır. 

Mezbahalar tesisi güç ve masraflı o
lan müeesseselerdir. Yapılmasında 

büyük şehirler için zaruret vardır. Ge 
rek etin hıfzıssıhhaya muvafakati 
ve gerekse şehirlerin etsiz bırakıl -
maması bakımından bu böyledir. 

Istanbulda bir et meselesi yoktu. 
Biz ihdas ettik. Etin membaların -
dan, diri olarak Karstan, Er-
zurumdan, Sıvastan Şark · vi -
!ayetlerinden ve Izmirden gel
me zamanlarını, cinslerini, nevi -
lerini, iskelelerden nakillerini, fs
tanbula çıkışlarını, rıhtım ve tellali
ye resimlerini ve mezbahaya gelişini 
düşünerek bunlardan tenzil olunabi
lecek kısımlarını tenzil ederek etin 
nevine göre 1 O - 11 kuruş indirmek 
hükumetçe kararlaştı. 

İstanbulun kasap esnafı davet e
dildi. Kendilerine prensipimiz anla
tıldı. Bu prensipımiz kendileri tara
fından bilerek ve hesap üzerine ka
bul edilerek etten tenzilat yapıldı. 

Devletin yüksek murakabesi altında 
İstanbul Belediyesi tarafından bu u
cuzluk temin edilmektedir. Tabiidir 
ki, kilosundan birden bire 10 - 15 ku 
ruş indirilen etin alış verişinde bazı 
tereddütler ve oynamalar olabilirdi. 
Şayet biıtün kasaplar halkın gıdası
nı ucuzlatmak iç;n yaptığımız bu işe 
fili mümanaat edecek bir teşebbüse 
girselerdi, yani dükkanlarını kapa
saydılar ve et vermeseydiler, ertesi 
gün İstanbul halkının muhtaç olduğu 
etin iki mislini ellerine ve emirlerine 
amade bulundurmak i~n tertibat al
mıştık. (Alkışlar) 

Binaenaleyh, hükumet, et mesele
sini çıkardıktan sonra, evvela resmi 
devairin ve vesaiti nakliyenin et üze
rine mevzu ücretlerinden tenzilat 
yaptık . Şimdi de etin membamda ye
ni, yani kesilmemiş ayakta olan hay
vanatın, mevritlerinden itibaren ne 
suretle sevkedileceği üzerinde hüku
meti merkeziyece §Ubeler açılmakta
dır. 

coğlu hulasaten aşağıdaki nutku 
söylem iştir: 
"- Tetkik sırası Adliye bütçesine 

geldi. Tetkik sırası adliye bütçesine .. 
geldi d~ek büyük meclisin sıkı, ya-
kın ve fakat tevecciıhkar bir alaka i
le takip ettiği adliye işlerinin geçen 
seneye ait olanları hakkında Adliye 
Vekilinin hesap \•ermesi ve Adlıye 
Vekaletinın gelecek seneye ait tasav
vurları hakkında maruzatta bulun
ması zamanı geldı demektir. Onun i
çin ben de hemen vazifeme başlıyo
rum. 

Hemen söze başlarken haber ver
meliyim ki, 937 senesi Türk adliyesi
nin ileri yürüyüş ve hamlelerini kay 
deden iyi ve mesut bir yıl sayılacak
tır. Çünkü 937 yılı içinde tekmil ic-
ra dairelerile ceza ve hukuk mahke-
melerimize ceman 935,522 yeni iş gel 

Ucu, femiz ekmek miş ve bir sene evvelinden devrolu-
Ekmek meselesine gelince, ~unun nan 524,090 işle beraber görülecek iş 

da buğday halinde girdikleri fahri- yekunu 1.459.612 ye baliğ olmuş ve 
kalardan ekmek clarak tevzii çaresi- ayni yıl içinde 955.971 iş intaç edile
ni düşünmekteyiz. Hatta bazı sipariş- rek 938, senesine 503,641 iş devre
lerimiz vardır. Ekmekte asgari bir fi dilmiştir. Halbuki 934 senesi 935 se
yatla ve evsafı en iyi şekilde temin nesine 695,684 iş devretmişti. 
edilecektir. Adliye cihazındaki daha fazla iş 

. . . . çıkarmak gayreti bir sınıf mahkeme 
Beledıyelere aıt bır takım vergılc- . t f k tef k f ki 1 b-t·· 

• • A • "hl.k ğl mus esna u a e ar ara u un 
rın tenzıli, mesela ıstı a , e ence d . 1 hk ı ·ı b" . . . . ~ . aıre ere ve ma eme ere şamı ır 
vergılen gıbı halkımızın eglence, tı- h' tt ld - · · l.h 1 
yatro ve muzı ın emesı gı ı zev d 1 t 1.kk" kt · 

.. 'k d' 1 . "b" k 

1 

ma ıye c o ugu ıçın sa a ı esası ve 
"ht' 1 . . . . d" 'lm . evam ı e a ı etme eyım. 
ı ıyaç arını tatmın ıçın ın ırı esı M hk 1 d .. ··ı b }Jı.Lt .. .. .. . . . a eme er e goru en u sa tın a 
duşunulmektedır. Gerek malıyenın sulh cezalarının hissesi yoktur. Bila-
ve gerek belediyenin aldıkları bu gi- kis orada vaziyet biraz daha ağırlaş 
bi vergilerin tenzilatı yapılacaktır. mı~tır. Çünkü bu mahkemeler 935 
Hatta bunlardan bir kısmı için ka- senesine 5o bin, 936 senesine 59 bin, 
nunlar hazırlanıyor. Bir kısmı da tet 937 senesine 62 bın, 938 senesine de 
kik edilmektedir 56 bin iş devretmişti. Halbuki bu 

Gelecek seneler, bütçede genişlik mahkemelere yen; gelen işler mik
görecek olursak. evvela hükumetin tarında 20 bin kadar noksanlık bu
teklifi ve meclisin de tasvibi ile bü- lunması eldeki işlerin büyük bir kıs
tün memurlarımızı muhtaç ve ]ayık mının süratle çıkarılmasına ve vazi
oldukları refah derecesine çıkaraca- yetlerinin salah bulmasına imkan bı
ğız. Memleketimizin, şehirlerimizin rakıyordu. 

imarında turistik yolların yapılması 
için bu kürsüde ve fırka gruplarında 
bir çok müzakereler geçti. Yalnız şu
rasını programımıza istinaden arzede 
yim ki, başta İstanbul olmak üzere 
Bursa, İzmir gibi şehirlerimizin eve-

lcmirde orada oturanların ve gezen
lerin refahını temin edecek şekilde 
imarını ciddi olarak düşünmekteyiz. 
Bu sene İstanbulun imarına Eminö
nünden, tramvay şirketinden alınan 
fazla paranın oraya sarfile başlamış 
olduk. 

Prost, diye bir rJütehassıs getir
dik. Cihanşümul bir şöhreti vardır. 
İstanbul hakkınja yaptığı projeleri 
belediye meclisi kabul, hükumetiniz 
de tasdik etti. 

Dahiliye Vekili, bundan sonra so
rulacak suallere cevap vermiye ha
zır olduğunu sôyliyerek kürsüyü terk 
etti. 

Bunun üzerine Denizli mebusu E-

4illiye Vekili Şükrü 

Saracoğlu 

min Aslan, kiirsiiye gelerek niifus iş
lerindeki insicamsızlığı mevzuubahis 
etmiş, kendisine cevap veren Dahili
ye Vekili, bu işleri kati şekilde hal
lin zamana mütevakkıf olduğunu 

ve yavaş yavaş ıslah edilmekte bulun 
duğunu söylemiştir. 

Dahiliye Vekilınin bu izahaıt da al 
kışlarla karşılanmıştır. 

AJliye V eküinin nutku 
Adliye bütçesinin müzakeresi mü

nasebetile Adliye Vekili Şükrü Sara-

İcra daireleri jki sene evveline ka-
dar seneden seneye 984 bin iş devre
derken 937 senesinden 938 senesine 
254,477 iş devretmiştir ki, bittabi bu 
buyük bir salah eseridir. Ancak he
men söyliyeyim ki, bu sala.hm tam 
yarısın1 para cezalarının talisilini ic
ra dairelerinden alarak maliyeye dev 
reden 3038 numaralı kanuna borçlu
yuz. Böyle olmakla beraber salilh 
kuvvetlidir ve icra dairelerinin yavaş 
yavaş işlerin kumandasından bıkarak 

işlere kumanda eden bir vaziyete geç 
mekte olduklarıru vazih olarak gös
termektedir. 

Buraya kadar söylemiş olduğum 
rakamlar Türk adliyesinin her sa -
hada her gün biraz daha çok biraz 
daha çabuk iş çıkarmak hususundaki 
gayretini ve bu husustaki kudret ve 
kabiliyetini vazıhan gosteren rakam
lardır. 

Adliyede çok ve çabuk iş çıkar -
mak kadar ve hatta ondan daha fazla 
önemli olan, çıkan işlerine ilme ve 
kanuna uygun olması şartıdır. Onun 
için şayet tuttuğumuz yolda elde et
miye başladığımız bu çokluk ve ça
bukluk çıkan işlerin ilme ve kanu -
na uygunluk bakımından yapılmak -
ta olan fedakarlıklarla elde ediliyor 
sa bu çokluk ve çabukluğun 

herhangi bir kıymeti olmak şöyle dur 
sun bilakis bir an evvel vazgeçilmesi 
lıizımgelen bir beliye telakki edilme
si icabeder. 

Acaba bu bakımdan cümhuriyet 
adliyesi ne vaziyettedir? 

Hemen haber vermeliyim ki, cüm
huriyet adliyesi kararlarının ilim ve 
kanuna uygunluk noktasındaki fü
tühatı çokluk ve çabukluk sahasın • 
daki müsbet adımlarından cok da
ha büyük ve çok daha kıymetlidir. 

Temyiz mahkemesi 
Diğer mahkemelerde gorülen bu 

salah temyiz mahkememizde kendi -
ni daha çok hissettirmiş bir vaziyet 
tedir. 

Temyiz daireleri ötedenberi sene
den seneye 20 binden fazla iş devre
derlerdi. Bu devredilen iş yekunu 
937 senesi basında yirmi bine. 938 
senesi başında 17 bine, 938 senesi 
mayısında 14 bine indi. Bu devredi -
len işler içinde hukuk dairelerine ait 
olanı senelerdenberi normale yakın 
olan 5 bin küsurdur ki, bu rakam bu 
gün de o kadardır. 

i cra 
İcranın hukuk kısımınd:ı ıtnn Sf!ne 

rakamlarının kaydettiği salaha ra~ • 
men yapılacak pek çok işlerimiz bu
lunduğu da işiklrdır. Esasen bu tı 
için geçen sene sizlere vadettitim 

(Arkası: sayfa 9, sütun 4 tel 

• 
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KARACASUDA : 

Su Yollarının 
Islahı için 
Yeni Tedbirler 
Aydın, (TAN) - Karıncalı dağın 

eteğine yaslanan Karacasu İlçesinde 
de bir kalkınma ve imar hareketi, 
başlamış, henüz başlayan bu hareke
tin az zamanda genişleyeceğini ve 
yayılacağını belirten hamleler \'ar. 

Tarihin Aydın yeni şehiri olarak 
'kaydettiği Karacasunun Cumhuriye
tin yeni ve modern şehirleri arasında 
yer alacağına şüphe edilemez .. Kara
casuya giden herkesin en büyük kay
gusu yatacak bir yer bulamamak yiye 

TAN 

Edirnede Sporculara Ziyafet 

Orient 
Gazetesinde 
Yeni Bir Hezeyan 

(BCJfı 1 incide) 

şöyle devnm ediyor: 
"Bu plebisit Kemalist unsurlar i

çin hakiki bir mağlubiyet olacak gi
bi gözükmektedir. Kayıt muamelele
rinin nihayete erdiği İskenderun ve 
Kırıkhan kazalarında, 6600 Türke 
mukabil 6600 gayri Türk vardır. Şu
rasını kaydetmek icap eder ki, biz
zat Türkler arasında Kemalizm aley
tarı mevcuttur. 
Sancağın en büyük kazası olan An 

takyada kayıt muamelelerine başlan 
mıştır. Kati mücadele burada ce
reyan edecektir.,, 

Resmi istatistikler şimdiye kadar 
hiç bir suretle seçicilerin ırki men

şelerini değil, fakat din cemaatlerini 
nazarı dikkate almasından dağan 

tahminlerdeki güçlüklere rağmen ga 
zete şöyle söylemektedir: 

25 - 5 - 938 

Çeklerle Südetier 
Anlaşmak Üzere 
Prağ, 24 (Hususi) - Orta Avru • 

pada çıkan gerginlik tamamile ge\': 
şcmiştir. Her tarafta sulh cndişcsı 
hüküm sürmektedir. Südetler de aY 
ni arzuyu göstermekte, ve Çek hÜ • 
kümeti ile anlaşmak istediklerini arı 
}atmaktadırlar. Henlaaynin dün çe
koslovakya Başvekili doktor HodZ8 

ile yaptığı uzun mülakat, resmen son 
derece dostane olarak anlatılmakta· 
dır. Yarın da doktor Hodza ile Hen· 
layn bir kere daha görüşeceklerdi:· 
Südetler de konuşmayı, gayri rnüsaıt 
saymadıklarını bildiriyorlar. 

Siyasi müşahitlerin umumi kanaat 
tine göre, Çekoslovakların kahir ek 
seriyeti Südetlere pek yeni imtiyaz· 
lar verilmesi taraftarıdır. 

Bir hudut hadi11e11i daha 

• Alınan istihbarat bürosu bildiri -
yor: 

cek hususunda sıkıntıya düşmekti, 

Karacasuluların misafirperverliği o· 
raya giden kimseyi aç ve açıkta bı· 
rakmazdı fakat bir İlçe merkezi için 
bir oteli olmamak bir lokantası bu· 
lunmamak bir noksandı. Yapısı bi· 
ten belediye oteli bu eksikliği ta· 
mamlamış, ilbay ve nafia müdürü son General Kaım Dirik'in z.iyaletinde bulunanlardan bir grup 

"Antakya kazasında 1 kimunusa
ni 1936 da mevcut 24.000 seçiciden 
11750 si Sünni, 8700 Alevi, 3100 ü 
Rum ve ermeni geri kalanları da 
diğer cemaatlere ait bulunuyordu. 
11.750 arasında 2000 den fazla A -
rap mevcut olduğu tahmin edilemez. 
Pek muhtemel olarak kayıt muame 
leleri, 24,000 seçiciden 10.000 Türk 
meydana koyacaktır. Bu suretle, bü
tün Sancakta, Türkler 38,000 kişilik 
mecmudan 18.000 e varacaklardır. 

Bu da, yüzde 47 demektir. 

Pazartesi sabahı Linz'in şimalinde 
kain Ulrihsburg ve Hohenfurth ka • 
sahalarında Çek askerleri ilti hudut 
köprüsüne baştanbaşa gaza bulan -
mış samanlar yaymışlardır. Bu köp -
rülerden her birinin yarısı Alman -
yaya ait olduğu için Çek askerleri bu 
suretle Alman arazisine girmiş bu • 
lunmakta idiler. Alman hudut muha 
fızlarının hadise mahalline koşmala 
rı üzerine Çek askerleri kaçmışlar • 
dır. 

gezilerinde bu otelde gecelemi§ler .. 
dir. 

Belediye şehrin yegiine caddesini 
çan1 ağaçlarile bezemiştir. Şehir pi· 
laruna tevfikan bir de sokıık açmış, 
12000 lira tutan bütçesinden bu yıl 
yeni istimlfıkler için de tahsisat ayır· 
mıştır. 

G. Kazım Dirik'in 
Gençlikle Hasbıhali 

Edirne, (TAN) -Trakya umumi Halkın §imdi en mühim ihtiyac ve 
dileği su yollarının JSlahıdır. Proje müfettişi General Kazım Dirilt, E-

. · dirnede toplanan sporcu gençlere Nafıa-v~kaleti tarafından tastik edil· M . · d bir 
. . • 20 m yısta crıç gazınosun a 

mJtşir. Sıhhat \'ekAletı suzme havuzu ziyafet vermiştir. General, bu mü· 
yapılmadan suyun doğrudan doğru • nascbetlc, memleketimizin kültü -
ya kaynaktan alınmasını istemiştir. rel davaları ve gençlik kudreti hak.
Bunun kabil olamıyacağı bildirildi • kında da bir nutuk söylemiştir. Rcs 

ğinden yakında projenin bütün me- mi.miz, bu ziyafetten bir intibaı tes 

rasimi tamamlanarak geleceği umu· bit ediyor. 

Juyor. \ Mandıralar Birleıtiriliyor 
Yurdun heryerinde olduğu gibi Edirne (TAN) - Halkın ve piya -

Karacasu.da Orta Anadolu felaketze· sanın menfaatleri düşünülerek man 
deleri için yardım işleri hararetle dıralar ıslah edilmektedir. Bu hu • 
ytırüyar. susta bir profesörümüzün verdiğ ra • 

Parti Himayesinde kurulaıı genç· 
lik kurumu gelecek yıl Karacasuda 
Halkevi açılmasını temin edecek bir 

* Niksar (TAN) - Halkevi gösteri kolu 
gençlerinden 25 i aUarla Geyran köyüne 
gltmlelcr, "Ciın doğuyor,, piye.sini tmnsil 
etmlılcrdlr. Köylü bundan çok memnun ol 
muı, bu gibi zlynrcUerin nrttırılmruııru dl 
lcmlşUr. 

* Tokat (TAN) - Zelzele felaketzede 
lcrinc yardım için bir heyet teşekkat et• 
m1$tlr. Ayrıca kadınlardan mQrekkep bir 
heyet evleri dola,..:ırak iane toplamakta • 
dır. iki günluk teberrüat 300 lira71 bul • 
muştur. 

por esas ittihaz olunmuştur. 

60 mandıra olan yerlerde mandı
ra adedi 40 n, 40 olan yerlerde de 
26 ya indirilmiştir. Böylece kadro 
masrafian azalmıştır. 

Köylerin manevi şahsiyetleri na
mına yapıl?n mandıralar çoğalmak

tadır. Bundan, köy sandıkları isti • 
lade etmektedir. 

lzmir Fuarına Hazırhl< 
Edirne, (TAN) - İzmir fuarında 

açılacnk Trakya paviyonu için ya -
pılan hazırlıklar çok ilerlemiştir. 

Bayan Maide Diriğin başkanlığı al
tındaki kadınlar kolu son hazırlık
ları da bitirmiştir. 

Kültür ve ziraat çalışmaları 
Edirne, (TAN) - Eğitmenler kur 

sunda çalışmalar devam ediyor. 20 

Onlar organize idiler, fakat bozulnn ordulardan 
dönenleri tcşkllAtlandınnnk lazımdı. Ben tııburumu 
sorduğum zaman Leon, meydanlıkta darmadağın du 
ran kimi silfthlı, kimi silahsız insanları gösterdi, bun 
lan organize -etmekliğlml, taburumu bu adamlardan 
teşkil etmemi söyledi. Bizim arkadnşlarla beraber 
işe başladık. Bu pek kolay bir iş değildi. Toledoyu 
tahliye eden bu bakıye alaylardan talim görenleri 
!leçmek, zabitleri, teçhizatı, :pek çoğunun silahları 

eğitmen ve direktörleri, umumi mü 
fettişliğin nakil vasıtalarile Kırk -
lareline, Vize, Babaeskiye giderek 
köylerde kalkınma ve eğitmen ar
kadaşlarının köy çalışmaları hakkın 
da tetkiklerde bulunmuşlardır. 

Bu sene, Trakyanın daha iki vi-
1.fıyeti için 16 milimetrelik sinema 
makinesi getirilecek, bu suretle öğ
retici filmlerin giisteriliş ve istifade 
ediş sahası genişletilecektir. 

Kız öğretmen okulunun arazisi, ye 
ni istimlaklerle çok ğenişletilmiş -
tir. İki aya kadar lisenin arazisi de 
tevsi olunacaktır. 

Azat obaları bu sene Trakyada 13 
haziranda açılacaktır. 

İstnnbulda Selimiyede nalbrmt 
mektebinde açılan Trakyanın ikinci 
devre nalbant kursu bitmiştir 3 üncü 
devre 15 hziranda açılacak, buna 40 
Trakyalı iştirak edecektir. · 

7 büyük merkezde civciv makine
leri çalışmaktadır. Bu sene bütün 
vilayetlerin istasyonlarına en güzel 
damızlıklar verilmiş olacaktır. 

Mahsul pek bereketli 
Edirne (TAN) - Trakyada bu se

ne mahsul pek bereketlidir. Semavt 
bir Met olmazsa, halkın yüzü her se 
nekinden fazla gülecektir. 

Köy manevi şahsiyetleri namına 

ekilen sahaların da bu yıl daha çok 
olduğu memnuniyetle görlılmüştür. 

Trakya umumi müfettişliği zira
at ve baytar müşavirleri, halk ile te-

~İ'ITE: 
iki Cinayet 
Davasına 
Başlanıldı 
İzmit, (TAN) - Burada halkın 

ehemmiyetle takip ettiği iki cinayet 
davasının bakılmasına başlanılmış -
tır. 

Bu cinayetlerden birinin mevkuf 

üç maznunu vardır. Hisariyeli Ali, 

Ahmet ve Kazım; İhsaniye köyün -

den Harunu yolda bastınp balta ile 

çok feci surette öldürmekte itham 
edilmekte~irlcr. Bunların vekaletini 
baro reisi Sedat almıştır. Maktulün 
vercsesini de avukat İrfan Şakir tem 
sil etmektedir. 

İkinci dava, Karamürselin Kara

dere köyünden Şabanın katli davası
dır. Mücahit Keskin katil olmak zan-

nile mevkuf bulunmaJ<tadır. Vekale 
tini avukat İrfan Şakir almıştır. 

Her iki muhakeme de, bazı şahit

lerin araştırılması için tehir edil -
miştir. 

mas ve teftiş için çıktıkları seyahat
lerden dönmüelcrdir. Alınan netice
lere göre Ankara ziraat kongresi için 
hazırlanmakta olan rapor bitmek ü-
zeredir. 

Peşte kongresine iştirfık edecek 
arıcılnr Edirneye davet olunmuşlar
dır. Bunlar ayın 27 sinde Edirnedc 
toplanrnış olacaklar ve 1 haziranda 
Budapcş1eye hareket edeceklerdir. 

Geçen haziranda, Sancağın Tür -
kiyeye muhtemel bir ilhakı lehinde 
bir karar alabilmek · için Kemalist 
hükumetinin mecliste gayri Türk 5, 

yahut 6 mümessilin reyini satın alma 
sı kafi geleceğini bildirmiştk. Statü
nün bdaycttekl prensiplni tadil et
tirmekle Türkiye, tescile hakiki bir 
plebisit kıymeti verdirmiştir. Mecli
sin tesçil neticesine muhalif olarak 
vereceği herhangi bir karar, açık su
rette seçicilerin serbest surette iz -
hnr edilen iradeye muhalif buluna
caktır. Eğer Milletler cemiyeti tara
fından emredilen tadilat, ya1nı7. böy 
le bir ihtimali bertaJ;:af eylemek a
vantajını verse dahi; biz, bu mesut 
müdahalesinden dolayı Türkiye hu -
kfımetine minnettar kalmalıyız.,, 

ANADOLU AJANSININ NOTU: 

Liibnan Reisicümhurunun akra • 
basından bulunan ve yüksek komi
serin naşiri efkarlığını yaptığı ma
llım olan bu imza ile yazılan bu ma
kale, bizzat yüksek komiserliğin Ha
tayda cereyan eden intihabatta Tür
kiycye karşı anlaşmalar zihniyeti da
hilinde hareket edecek yerde yavaş 
yavaş böyle makalelerle meydana 
çıkmakta olan gizli maksatlarını ye
rine getirmek için hasmane hareket 
ile ortada prensip olmadığı ve mın
tokn gayri askeri bir hale kalbedil-
miş bulunduğu halde a'kerl kuvvet 
getirilerek polis, jandarma, müsellah 
köy bekçisi ve sun'i olarak uydur
dukları ittihadı anasır klübü tet -
hişçilerine bir de Afrika zenci asker 

Çek askerleri üçüncü defa alarak 
Alman hududuna tecavüz etmekte • 
dirler. 

lerinin dehşeti ilave edilmiştir. 
Bu man:z.aranın efkarı umumiyede 

tebeyyün etmeğe başlıyan neticesi, 
zavallı halkı biran evvel bu tethişçl· 
lerin elinden kurtarmak olmalıdır, 
şeklinde tebellür etmekte ve 0-
rient'ın biribirini takip eden neşri • 
yatı bunu teshil eylemektedir. 

Bir Yugoslav gazetesinin 
yazdıklan 

Belgrad, 24 (A.A.) - Hükekmet 
partisinin gazetesi olan Samo Prava, 
Hatay hadiseleri şayialarını mevzuu 
bahis ederek diyor ki: 

Atatürk, halkı teskin için üç gün
denberl mezkur mıntakada bulunu
yor. Askeri kıtaatın bazı hareketleri 
ve halkın silahlandığı bildiriliyor. 

Türk matbuatı, Hatay Türklerinin 
maruz bulunduğu tazyikleri kaydet
mektedir. Bu tazyikler ciddi hadise
ler vaziyetini almaktadır. Türk mat· 
buatı bu yüzden Fransaya şiddetle hü 
cum eylemektedir. Her ne olursa ol· 
sun Hatay işi Atatürkü şahsen ala
kadar eden bir meseledir. Çünkü bun 
dan on sene evvel Türk ana vatanın
dan ayrıldıklarından dolayı mateme 
bürünmüş olan kadınlara, Atatürk 
onları kurtaracağını vadetmişti. O za 
mandanberi hiçbir tereddüt tanımı
yan bir adam için bu, çok uzun bir 
devredir. 

Samo Prava gazetesi, Atatürkün ya 
rm da tereddüt edip etmJyeceğini so· 
ruyor? 

tında iki sübayın sigara içerek geçl§ini görmeleri be
ni memnun da ediyordu. Bunun onlann canını sıka 
cağını tahmin ediyorduk. Bundan baıka, manevi
yetleri bozuk olan milislerin, böyle gözle görülen bir 

olmadığı halde bunlardan alaylar teşkil etmek lazım 
dı. Bunların içinden seçtiklerimiz, bize diğerlerini 
seçmede ve bulmada yardım ettiler. Taburunun bir 
kısmını sağlam kurtaran bir tabur kumandanı bi-
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tehlike karşısında bizim tavru hareketimizi görme
leri de faydalıydı. Batarya ateşi keskinleşti. Dağla
rın üstünde selamet bir yer yoktu. Toplar 7,5 luktu. 
Her biri dakikada dört defa ateş ediyordu. Gülleler 
dağlann arasından kıvnlarak bizl anyorlardı. Top
rak ekilmek için yeni sürülmüş, yumuşaktı, ben gül 

ze çok büyük yardımlar yaptı. tler milisin bir Odisc 
si vardı, hepsi bunu anlatmak arzusunda idi. Fakat 
biz onlan dinlemiyor, hepsine evet, evet, diyor, isim. 
lerini yazıyorduk. 

O gece iki taburu köprünün arkasına yerlc§trlmc
ğe muvaffak olduk, bunlar, teçhizatı ve ıllahları, bag 
çavuşları, yüzbaşıları tamam üç yüz kişi idiler. Bun
ların cesaretleri kırılmış olması icap ettiği halde ma-
ncviyetleri kuvvetli idi. Askeri taburlnrdaki tcşkilAt 
o kadar bozuktu ki, şimdi bunlar millıı taburlarında 
soğuk olmasına rağmen her gün yemek bulduklarına 
memnundular. Bu yemek, her gün siperlerden ge
çen zırhlı trenden atılan, bir somun ekmekle bir pnr 
ça jambondan ibaretti. Tren siperlerde duramıyordu, 
buraları duşman ateşi karşısında olduğu için tren dur 
madan geçiyordu. Aksi takdirde bize sıcak yemek te 
göndcrnu Jerl mümkündü. Milis askerlerinin tüfek 
!erinden, ve kur~un torbalarından başka siliıhları 
yoktu. Guadarrama'dan ilci hatif top, on beş kutu 
kadar el bombası getirtmiştik, bunlan kendi tabur
larımız için saklıyorduk. 

Bu mıntakalardaki cepheler çok fena teşkillıtlan. 
dırılınıştı. Bilhassa bizimkiler hepsinden kötüsü idi. 
Hükumet muayyen hatlar yapılmasını istiyordu. Fa 
kat bu cephelerin karşısında gayet iyi seferber edil· 
ıni~ bir düşman vardı, bu sebeple daima hücumdan çe 

kinlyorınrdı. Afrika aşiretlerine, Almanlara, ltalyan yolu kapamış, altı yedi mil mesafeye hfıklm olan bir 
Jarn hücum edebilmek için, Guidad Real'den Pugue- sahayı mükemmel bir siper haline getirmiştik. Er-
rlnos'a kadar yüz yirmi millik bir saha üzerinde bir ·tesi günü mühimmatı bu dağlara ellerimizle taşı-
ccphc kurmak lazımdı. Talavera düştükten sonra mıştık.Her kasayı iki milis kulplarından ta ıyarı:ık 
Extramadura cephelerinde, Frankonun yolun iki ta- götürüyordu. Bunlara Bargas müşahede kulesinden 
rafında bir mil yüksekliğe kurulmuş bir kampı var- gorünmiyen yolu tavsiye ettik. Bu kuleden gece gün 
dı. Bu kampın da gizli bir tarafı ve askeri bir kıy- düz bizim hareketlerimizi takip ediyorlardı. İlk gi-
metı yoktu. Bütün kuvvetleri teçhizatta idi. Zırhlı den milis taburu bu tavsiyemize riayet ettiği halde, 
İtalyan otomobilleri, Junkcrs tayyareleri onlara la- ikincisi kestirmeden gitmeyi t~rcih etmiş. Dü~man 
zım olan kuvveti veriyordu. Bizim zayıf hatlarımız, hunları goriincc bizim orada büyük mikdarda mü-
büyük bir harbe girmediği halde, bin kişilik tabur- himmat biriktirdiğimizi tahmin ederek bizim mev· 
lardan ve bir mikdar tüfekle, dürt toptan ibaretti. kllcrimize mütekasif bir top ateşi açtı. Bizim mü-
Eğcr Fronko namuskflrane cevap verirse, ona iler- himmatı yerleştirdiğimiz siper son derecede derindi. 
lerken biziın kaç tayyarcmizi diişürdüğiinü. bizim Benim s1ğmdığ1m yer de bunun yanında idi. 
kaç topumuzu aldığını veya tahrip ettiğini sormak İlk top ateşi başladığı zaman Leon ve bazı yüzba-
laıım. Bu sualin cevabı etrafa bu kadar gilrUltüler- şılnrla beraber ilk köprimün üstünde idik. Ben Leo-
le yayıfan muzafferiyet haberlerinin, gaıctccilerin nu bütiin mühimmatı, bizim taburlar için muhafaza 
uydurduklarından ibaret olduğunu gbsterir. etmek hususunda iknan çalışıyordum. Milisler son 

Her geçen günde mıntakalarımızda mukavemeti kasayı taşıyorlardı ki, ilk top patladı. Bu infilak, 
biraz daha kuvvetle organize ediyorduk. Her gün bir benim hattımın istasyonları arasında olmuştu. 
az daha asker geliyor, kuvvetlerimize biraz daha _ Gülle, Gasgo'nun üzerine düşmüştür. dedim. 
mühimmat, ve zırhlı trenler ildve oluyordu. Bunları Bunu müteakip daha üç tarraka duyuldu. Toplar bl-
cephelere yerle~tlrlyorduk. Htııa büglin bunları mu zim siperlerin alçak duvarlarını tahrip ediyordu. 
hafaza ediyoruz. _ Arkadaşlarıma kasıtları var. Allaha ısmarladık. 

Hücum Hazırlıiı 

Geldi~imizin ertesi gilnU, bazı taburlar demiryo
lunun ilstünde yükselen kilçUk dağların arasında 
mevki almışlardı. Bu suretle Cerro Mariel'e giden 

dedim ve bizim mevkilere doğru yürüdüm, sol yo
lun tepesine tırmandım. Yolda diğer bir sübaya rast 
ladım, beraber yürüyor, kendimizi saklamaya lü· 
zum görmüyorduk. Yerimizi tcsbit ettikleri için bu· 
nun faydası yoktu. Düşman askerlerinin top ateşi al-

lelerin bunlar üzerinde patlamıyacnğını zannediyor 
dum, fakat hepsi de patladılar. Yanıbaşımızda pat
ladıklarını duydukça biz bir taraftan ötekine kaçı
şıyorduk. 

Milisler, bir gece evvel yaptığımız siper duvarla
rının arkasında yerlere yattılar, bunlann arkasında 
mümkün mertebe kendilerini korumaya çalışıyor
lardı. Her topun patlaması beni sarsıyor ve bana hoş 

bir sürpriz oluyordu. Dumanlar dağıldıktan sonra, 
topun patladığı yere en yakın olan milislerin benim 
tebessümlerime gülerek cevap verdiklerini görüyor
dum. Hiç bir hadise olmadığını diişlinliyor, havada 
yeni toplar patlarken geniş nefcsl r alıyordum. Mi
lisler iki sübayın ayak üstünde durduklarını görün
ce. siperlerde yere yatıyorlardı. Fakat biz dikkatle 
etrafı kolladığımız için büyük bir tehlikeye gider va
ziyette değildik. Guadarromn ve Peguerinos'taki tec 
rübelerln bize epeyce faydası olmuştu . Birkaç met· 
reden güllenin nerede toprağa düşeceğini tahmin e
debiliyorduk. 

- Bı: gelen sanadır Gasgo. 
Hakikaten top tam onun yanında patladı. Ellerile 

yoklayarak, yaralanmadığına emin olduktan sonra. 
başını kollarının altına sokuyor, ve mırıldanıyordu· 

- Allah belasını versin. 
Bunu söylemekle berabr:r kahkahalarını da zaptet 

miyor. gülerek hdırtyordu: 
- Sıra 5enin Bodin. 

IDcvamı var) 



TAN 

Şamil, Hücum Noktasını 
Çok İyi Keşfetmişti 

denilerek, - kendinden evvel iki 
büyük Generalin yaptığı gibi - ses
sizce buradan çekilip gitmek .. 

1':n Aç k~lan öküz ve inekler, kami
Çin ke.sılıni~ir. B~nlar kesildiği i
~ ~bre tukenmıştir. O Kel kaya 
h· rınde gübreden başka yakacak 
'tlıır ~y olmadığı için, bunun tüken
'tlı esııe, artık yemek te pişirileme
d ektedir. Top ateşlerinin tesirin -
dten kurtulabilmek için bütün ka
~lar, çocuklar, ihtiyarlar kaya ko 

larına tıkılmışlardır. 
Açlık, hastalık, sefalet haddi aş

~~r. Bitkin bir hale gelen bu in
" ıskeletleri, her tarafı dolduran 
~ sert kaya üzerinde defni müm 
dan olmıyan cesetlerin kokusun
lllt f~na halde bunalmışlardır. Ar
hi ~ıç bir kimse ve hiçbir mürit 
I! Çbır müdafaa fikrinde değildir. 
ı;tıa ~amil bile, bir kolayı~ı b~~ 
~k fıraı: etmek niyetindedır. Bu-

bunlara binaen yapılacak hü
~· her halde büyük bir muvaf

Yetıe neticelenecektir.,, 
ı._:- Ala .. çok a18 ... Şu halde, der
~ h" ucum .... 
'tlı General Grabbe, bu emri ver -

ekte gecikmemişti. 
'tlı aUs askerleri, üç koldan hücu -
k a Keçınişlerdi. Bu üç koldan en 

1111\retlisi, Yeni Thokoya yürü
~en, üç taburluk en güzide müfreze 

i. Diğer iki kol bu hücum müfre
::inin ınuvaffakıyetini temin. e-

ek hareketlere girişeceklerdı. 
)' !>ek şiddetli bir topçu awşi ile 
k 'Pılan hazırlıktan sonra, hücum 
( 
01Iarı, harekete geçmişlerdi. Fa-

81 '~. asıı (umumi hücum) kumanda
~~eden sonra tam saat 5 te veril 

la.n\>~ni Aholkoyu zapta memur o
lJ Uç tabur, derhal ileri atılmıştı. 
"ta. tun merdivenleri, yalçın kayala-
1'ıa dayamışlar; her taraftan tırman 

Ya başlamışlardı. 

he Cas0sıarın getirdi~leri haberler, 
b lll~n hemen taha&uk etmiş gi
d~d~. Çünkü, bu hücum kolu, cid
d bır mukavemete maruz kalma

.::· ~amilin ilk müdafaa hattı o
~--8.lPerlerin bulunduğu tarasaya 
-lllışlerdi. 

rer uçurum, önde derin bir hen
dek, arkada da, ancak tek sıra ile 
geçilebilecek dar bir yol vardı. Hal 
buki bu yol da, ilk ateşte şaşırarak 
kaçanlar ve yaralananlarla tıkan

mıştı. 

Hücum kolu kumandanı, istih-
kam müfrezesi kumandanına: 

- Çabuk .. siperler yapın. 
Diye, bağırıyordu. Fakat ne bir 

kazma işliyor; ne de bir tek taş 
yerini değiştirebiliyordu. 

General Grabbenin emrile dai
ma hücum kolunun önünde giden 
ve askeri teşçi eden zabitler, ilk 
ateşte vurulmuşlardı. Askerler, ta
mamile emir ve kumandadan mah 
rum kalmışlardı. İtidal ve süküne 
tini muhafaza edebilenler, birer 
tümsek bulmuşlar; sımsıkı yere ya 
pışmışlardı. Şaşkınlıkla ne yaptık
larını bilmiyenler ise, oradan ora 
ya koşuyorlar, ve koşarken yıldı
rımla vurulmuş gibi, yere seriliyor 
lardı. 

Şamil, planını, tam bir muvaffa 
kıyetle tatbik etmişti. Düşmanını; 
takdire şayan bir maharetle, aya
ğına kadar çekmiş .. Kahredici bir 
ateş seli altında fena halde zedele 
mişti. Meşhur İngiliz muharriri 
\Con F. Bedii) nin dediği gibi; eJ·er 
(gecenin merhametli karanlığı) çök 
meseydi; hiç şüphesiz ki buradaki 
Rus askerlerinden bir tek neferin 
kurtulması bile, muhal hükmüne 
girecekti. 

Sahte hücum yapmıya memur 
olan diğer iki kola gelince; bunlar, 
buradaki arkadaşları kadar ağır 
bir felitkete maruz kalmamakla be 
raber; onlar da fena halde hırpala 
narak geri çekilmişlerdi. Bir taraf 
tan, Dağlı Türklerin kurşunları; 
diğer taraftan da, Üzerlerine yuvar 
lanan taşlar ve ağaç kütükleri al
tında bir hayli telefat vermişlerdi. 

General Grabbe, yaptığı iki fe
dakarane hücumun acı bir felaket 
le neticelendiğini kabul ediyordu. 
Ve bu felaketin, (izzeti nefs) inde 
açtığı derin yaranın acısını da bü
tün fecaatile hissediyordu. Şami
lin indirdiği iki kudretli darbe, yal 
nız onun şöhretini sarsmakla kal
mamış; gururunu da kırmış, par
çalamıştı. 

Maiyetindeki efrada, zerre ka
dar kabahat bulamazdı. Çünkü, 
Kafkas ordusunun muhtelif alay 
!arından seçilerek buraya getiril
miş olan efrat, askerlik namına ne 
mümkünse herşeyi yapmış; (ricat) 
boruları çalmadan, geriye bir a
dım bile atmamıştı. Fakat; efra
dın bu fedakarlığına, (israf) deni
l~ek kadar mebzul cephane sar
fiyatına, çok makul ve tenkit edil
mesi mümkün olmıyan planlarına 
rağmen, içinde ancak (100 mürit) 
bulunan (surhay kulesi) ni yıkmak 
tan başka, hiç bir şey yapama
mıştı. 

İşi bu derecede bırakıp çekil
mek; yalnız şahsi bir hacalet dere
cesinde kalmıyacak, Haşmetlu Çar 
Hazretlerinin büyük ordusuna çir 
kin bir mağlubiyet lekesi de sür
müş olacaktı. 

Sonra .. bu sefer için sarfedilen 
bu kadar kan, emek, para kamilen 

boşa gidecekti. 
Daha sonra.. Şamilin Kafkasya 

daki şöhret, kudret ve nüfuzu da 
son derece yükselerek artık bir da 
ha onun önüne, katlyen geçllemi
yecekti. (Müritler), Dağıstan ve 
Çeçenistanda, koca Rusya impera
torluğunun haysiyet ve şerefini çiğ 
neye çiğneye gezeceklerdi. 

Görülüyor ki Şamilin muvaffa
kıyeti, yalnız (mevzii bir kahra
manlık) mahiyetinde değildi. O
nun muvaffakıyetinin en kudretli 
ifadesi; ağır ve ehemmiyetli, aske 

rri ve siyasi bir mana ihtiva etme
sinde idi. 

(Devamı var) 
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4 Vekiletin Büdcesi Kabul Edildi 
(Ba,ı 7 incide) 1 ve maham vasıtalarla mahkıimlan ı den diğer bir layihayı büyük meclise 

gibi yabancı bir mütehassıs celbettik. merkez.deki cereyana imtisalen çalış- sevkettik. . 
Bu zat büyük ve küçük muhtelif ic tırmak hususunda şayanı dikkat a- Meşhut suçlar kanunu kanaatıme 
ra dairelerini tetkik ettikten sonra dımlar atılmıya başlandığını da ha- göre, Meclisin irade ve arzularına uy 
hasıl ettiği kanaati ve gördüğü ku - ber verebilirim. İstanbul, İzmir, A- gun bir şekilde t&tbik edilmiş ve e
sur ve noksanların islahı için yazaca dana, Sinop, Aydın, Manisa, Berga- dilmektedir. Müsaade buyurursanız 
ğı raporu bu ayın sonunda göndere- ma ceza evleri bu meyandadır. An- bu kanunu tatbi~ eden adliyecile rlc 
ceğini vadederek memleketimizden kara ceza evi bunların en başında zabıta kuvvetlerıle ve bunlara yar
aynldı. Bu mütehassıs}a vaki olan şi· bulunuyor ve yakın bir atide yeni ce dım ~den halk.ımıza, huzurunuzda te 
fahi temaslarımızda icra, iflas kanu- za evleri arasına karışmak istidadını şekkur edeceğım. 
numuzun 50-60 kadar maddesini ta- gösteriyor . ., Deniz ve kara ticareti kanunları
dil etmek tavsiyesinde bulunacağını Adliye Vekili, bundan sonra muh- nın ilk ta.~ii~ layihal~rı hazırlanmış
ve Türk adliyesinin bu müşk'\ilü ye- telif senelerde görülen davaların mu tır. Son Iay~h~l~r vucut . buldukta~ 
nebilecek bir kuvvet ve kudrette bu fassal mukayesesini yaptıktan sonra sonra bu tatıl ıçınde meclıse sevkedı-
lunduğunu ifade etti. ceza evlerindeki suçluların mukaye- lecektir. 

Ceza evleri sesine geçerek sözüne şöyle devam et Nihayet arkadaşlar, devletimizin 
Ceza icrasına gelince; Vekaletiniz miştir: Büyük Reisinin nutuklarında. adliye-

bu hususta en doğru yolu bulduğu Ceza el)leri mevcutlan ye tevdi edilmiş olan vazifelerin ta-
ve bu yolda haylice ilerlediği kana- mamen yapılmakta olduğunu arzeder 

"- Aftan evvel ceza evlerimizde 'ki ı ·· ı d' ~ · b ' .. atindedfr. ve ı sene evve soy e ıgım ır cum-
mevkuf ve mahkum yekunları 35 bin 1 ·1 ·· 1 · 'h t · · Pek mütevazi vasıtalarla başlı - e ı e soz erıme nı aye verırım:. 
civarında dolaşıyordu. Af kanunu bu T" k dl' · T " k d 'b" yan Imralı, Edirne, Zonguldak, Is - ur a ıyesı, ur or usu gı ı, 
rakamı 23 - 24 bin arasına düşürdü. T " k 'll t" · lm k · t ' parta yeni ceza evleri bugün birer ur mı e ının gururu o a ıs ı-
Aradan iki sene geçmeden bu raka-

canlı varlıkltır. Uç sene evvel met- yor.,. 
riık ve hali bir ada olan Imralıda bu- mm yeniden 28 - 29 bine çıktığını Sıhhiye Vekilinin nutku 
gün üç büyük bina, iki atelye, üç a- gördük. Son üç sene içinde mevkuf Sıhhat ve içtimai muavenet vekili 
hır, iki depo, bir balıkhane, bir idare ve mahkum miktarları artmıyor ve Dr. Hullısi kürsüye çıkarak memle
ve jandarma dairesi, bir değirmen rakam 28 - 3o bin arasında dolasıyor. ketin umumi sıhhat işlerini alaka -
müteaddit binaları, imar edilen bin- Biraz evvel arzettiğim hususi kanun dar eden bir nutuk söyledi. Sıhhiye 
terce zeytin ağacı, bağları, sebze bah lar mubah bir çok fiilleri birbiri ar- Vekilinin nutkunu hulasaten veri -

çelerile :.,,kelesi, yollan ve binlerce kasından cürüm yaptığı halde mah- yorum: 
dönüm zeriyatı ile bir mamure ha - kum, mevkuf miktarının artmaması "- Tebşir edebilirim ki, nüfusu
line getirilmiştir. Burada mahkum - ceza davaları faslında söylediğim gi- muz çoğalmaktadır. Doğum nisbeti 
lar bir taraftan kendi kendilerini i- bi içtimai büny~mizin yükselmesine binde 42, ölüm nisbeti ise binde yir 
dare ederken dğer taraftan bu ada - ve cürüm istidat ve kabiliyetinin a- midir. Aradaki fark 22 dir. Alacağı
yı zenginleştirmektedirler. Elyevm zalmasına bariz bir delildir. Bu mah mız tedbirlerle bunu daha müsait 
Imralı adasında 400 kişinin ektikle- kum ve mevkuf yekununa başka bir vaziyete getirmiye gayret edece
rini toplıyabilmek için gelecek ay o- memleketlerde suç sayılmıyan ve ğiz. Nüfus işlerinde noktai nazan -
raya gönderilmek üzere 350 mahkum takriben iki bin kadar olan para ce- mız şudur: 
daha hazırladık. zaları ve amme borçlan mahkumları Ölümü azaltmak, doğumu artır -

Edirne, kardeşi Imralının tuttuğu ilave edilecek olursa rakam 30 - 32 mak, yeni doğanları yaşatmak, do -
yolda emin adımlarla yürümekte - bin arasında ihtizaz ettiği görülür. ğan çocukları emrazı sariyeden ko
dir. Elyevm orada bulunan 200 kişi- Mahküm ve mevkufların yüzde ü- rumak, memleketin sıhhat şartlarını 
nin ektiklerini toplıyabilmek için ge çü çocuk, yüzde üçü kadın mütebaki- düzeltmek, hastaların yardımına ça 
lecek ay gönderilmek üzere 300 kişi si erkektir. Türk kadının, ruhi asa- buk yetişmek ... 
daha hazırladık. letini ve cürümden nefretini göste- Bundan evvelki celsede arkadaş -

Zonguldak madenlerinde elyevm ren bu nisbeti memnuniyetle ifade lar hekim azlığından bahsetmişler -
350 mahkumumuz çalışmaktadır. di. Hekim azlıgı~ daha evvel nazan ediyorum. 
Maddi noktadan en müreffeh bir va- dikkate alınarak tedbirler alınnmz -

Mahkum ve mevkuflar arasında en --..,. 
ziyette bulunan Zonguldak ceza e - tL Biz bugünkü tertibatımızla an -

ff k i Adli büyük rakamı maalesef katiller tutu-
vindeki muva a ıyet n sırrı, - cak kazalarda hekim bulundurabil -

·ı · d i d d k' yor. Türk ceza evlerindeki 19 bin ye Veka etın en z ya e ora a ı ma- mek hedefine doğru gı· diyoruz. Da -
-h d' 1 · · h"' mahkumun 8 binini ve 10 bin mev-den müdür ve mu en ıs erının us ha sonra nahiyelere gidece~z. Da -

d ·· d kufun 3800 ünü katil ve katil maz- ıo• 
nüniyet ve çalışmaların a mun e - ha ileride köylere doktor göndere -

nunları teşkil etmektedir. 
miçtir. ceğiz . ., 

Zonguldak madenlerinde çalışan İçtimai bünyemizin büyük yarası- Eczane azlığı meselesine de ce -
mahkumların adedini yakın bir atide nı apaçık söylemek ve bunu millete vap veren vekil, hulasaten demiş -
birkaç misline çıkarmak için karşılık meclise, hükumete ve matbuata ma- tir ki : 
lı tedbirler alınmaktadır. letmek suretile ve ancak elbirliğile .. _Eczanelerin tahdidinden son -
Açık havada serbest bir şekilde ça- bu büyük yaraya bir ilaç bulunabile- ra bugün bir çok yerlerde eczane 

lışan bu üç ceza evinin yalnız birin- ceği kanaatindeyim. Katil davaları - mevcut değildir. Fakat eski şekilde 
de iki jandarma mevcuttur. O jandar nın son iki sene içinde ve şayanı şük- aktar dükkanı vaziyetinde eczane 
malar da mahkumlardan ziyade İm- ran bir derecede azalmasına rağmen açılmasına da asla taraftar değiliz. 
ralı adasına hariçten gelecekleri kon yara hala üstünd~ durulacak kadar Şarkta ve bazı uzak yerlerde dispan 
trol içindir. ağırdır. serlere lazım olan eczayi tıbbiyeyi 

Gelecek sene bu müessesenin bir ı, uculan üz.erinde ı.lahat ilave etmek suretile bu ihtiyacı da 
kardec;:ini de şark vilayetlerinde yap- karşılıyoruz. ~ Adliye Vekaletinin merkez büro-
mak niyetindeyiz. Bu mevzua sunun mesaisile elde edilen rakam- Fakat bu sıkıntıyı izale edebil -
nihayet verirken mahalli C. M. mek için her kazada, hastanın ya -lar bize vazıhan gösterdi ki, hakim-

Q l3u zafer başlangıcı General 
bı:a~beye, büyiık bir sevinç ver
~ı. Hatta, askerlerinin muvaf-

Hülasa.. General Grabbenin, o 
kadar büyük •ümitlerle bel bağla
dığı bu büyük hücum da, tam ve 
kati surette iflasa uğramış.. bir
kaç saatten fazla sürmiyen bu har 
bin sonu da - Rus raporlanna na
zaran - şu mühim zayiat ile neti
celenmişti: 

umumilerinin mahalli ceza evlerinde lerinin, katiplerinin yazı makineleri- tacağı yeri ve ilaç kısmını da düşü-
------------------------------ ~~~ft~~ ~~~~~ek~~~~er~~~~~ 

meselesindeki mücadelemiz zayıftır. 

1Yetini yakından görebilmek i
:!:1· kendisine çok müsait bir taras 

t mevkii bulabilmişti. 
d~kerleri, o dik kayalara tırman 
~ .an sonra, ancak bir kişinin ge 
ı:ıleceği dar bir yoldan ilerliyor 
tiıt'· oldukça geniş bir düzlükte bi-

ıyorlardı. 

~ :re.kat, hayret... Buraya biriken 
~\>\>etler, birdenbire durmuşlar
l'a Adeta, şaşkın şaşkın, oraya, bu-
0 Ya koşmıya başlamışlardı. Ve 
1..-'~da, o düz sahanın iki 
~ndan, akıllara hayret veren 
la ateş boşanmıştı. O düzlükte top 
"te ?lan altı yüz asker, birdenbire ye 

kapanmıştı. 
.. ~~neral Grabbe, elindeki dürbüqu .. 

gozierinden ayıramıyordu. Ren 
ti, kireç gibi bembeyaz kesilerek: 

1 
- Ne oluyor?. Bu ateş, nereden 

,.eliyor?. Asker, niçin ileri atılrnı
,,or?. 

l>iye, bağınyordu. 
b Asker, ileri atılamazdı. Çünkü 
d Ura.da, (Şamil) in yüksek zekasın 
~ll?ı doğan, büyük bir mania ile 

l'şıla§lllıştı. 
ba~amn; düşmanın hazırlıklanna 
ÇoJt ~r~k hakiki hücum noktasını 
,. ıyı keşfetmişti. Ve bu tarasa ile 
,,en· 
lrl 1 .A.holkonun arasındaki uçuru-
lt Un geçit yerine derin bir hendek 
tı'tdırdığı llibi, bu hendeğin 2 tara
t:!~ ~a gizli siperler vücude ge
ret ıştı. Bu siperler öyle bir su
fa te Yapılmıştı ki; bunlardan bo
de~~Cak makas nteşi altında hen
ta. ert geçmek şu tarafa dursun; 
le;asayı işgal eden kuvvet
d de bu ate'i altında eriyip gi
•. tcekti. Tam. 600 kişilik bir kuv
vet d 
lrı ' a eta burada kapanıp kal-

ı§tı. Çi.ınkü, iki tarafta derin bl 

7 zabit, 156 nefer maktul 
45 zabit. 719 nefer yaralı. 
Şamilin zayiatına gelince; içle-

rinde çok kıymetli müritler bulun 
mak üzere 35 şehit ile 115 ya
ralıdan ibaretti. 

Biz; karilerimizi fazla harp taf
silatile yormamak için, bu kanlı 
mücadeleyi pek çok ihtisar ettik. 
Fakat, Rus tarihçilerinin yazdıkla 
n bazı cümleleri de şuraya aynen 
kaydetmeden geçemiyeceğiz: 

"Kont Vrangel'in kumanda etti7 
ği hücum kolu, dağlıların ilk si
perlerine yaklaştıkları vakit şaşı
np kalmışlardı. Çünkü, müdafiler 
le beraber, orada kadınlar ve ço
cuklar da vardı. Ve bunlar, büyük 
bir pervasızlıkla kurşunların ve 
süngülerin önüne atılmışlardı. 

Bu kahraman kadınların birço
ğu, erkek elbiseleri giymişlerdi. 

Siperlerin önünde, ayakta duruyor 
lar ve öylece ateş ediyorlardı." 

İşte; Şamilin muvaffakıyet sırla 
nndan biri de, bu idi. Bir milleti, 
kadınlarına varıncaya kadar ateş 
hattına dökmek .. Ve anlan, en bü 
yük düşmanlarının bile takdir et
tiği şekilde ölüme sevketmek.. O 
tarihe kadar pek ender görülmüş 
olan hadiselerden sayılabilirdi. 

ŞiMDi NE OLACAK? 
Evet .. şimdi, ne olacaktı?. 
Rus karargahında, bu sual her

kesin dilinde dolaşıyordu. Hatta 
General Grabbe bile, bu suali biz 
zat kendi nefsine soruyordu. Fa
kat verilecek cevabı, bir türlü kes 
tiremiyordu. 

Cevap, iki şık dahilinde idi. Ya, 
son nefere kadar Aholko kayala
nnın dibinde can vermek - veya
hut ta, (Şamil, mağlup edilemez.) 

İstanbul Cniversitesinin hıfzıs
sıhha enstitüsünde yerli gıda mad 
deleri üzerinde ;vapılan anR1iT1erin 
ikinci kısmı yerli yağlar hakkın • 
dadır. Bunlan da enstitünün iki a
sistanı, B. Nedred Yurd ile Bn. Me 
liıhat Belil yapmışlardır. Yerli ~
da maddelerimizin en mühimlerin 
den olan yağlanmızın vasıflarını 
bize tanıttıklanndan dolayı kendi 
lerlne teşekkür etmek borcumuz -
dur. 
Yağ deyince, bizde hatıra iki tiir 

lü yağ gelir: Biri tereyağı, öteki 
sade yağ, zeytin yatı ve onun gi
bi nebat yailan da başka. 

İstanbul piyasasındaki tereyağ
lan beş çeşit: Yalova, Bursa, Alem· 
dağı, Polonez ve İstanbul yağlan. 

Bunlann en kuvvetlisi İstanbul 
tereyağı: Bir kilosunda 8200 kalo
ri, çünkü terkibinde yüzde 88,17 
yağ, fiyatı da en yüksek: 180 kuruş. 

Ondan sonra sırayla: Polonez 
yüzde 86,51 yağ, kiloda 8045kalori 
kilosu 100 kuruş; Bul'!'a kiloda 8"43 
kalori yüs kuruşa, Alemdata 8039 
kalori 150 kuruşa; Yalova 8000 ka 
lori 120 kuruşa. 

Bu hesapça, bin kalori verecek 
tet"eyağının en pahalısı İstanbul 
tereyağı, ondan sonra, hep bin ka 
loriye karşılık Alemdağı 18, Yalo
va 15, Bursa ile Polonez ayni fiyat 
12 kuru,. 

Kalori almak için tereyağı ye -
mek, peynir yemekten ucuz ~eli
yorsa da peynirin fazla olarak al· 
bümini var. 

Enstitüde analiz edilen sade yai 
1ann cesitleri daha eok: Trabzon, 

Halep, Mardin, Urfa, Erzincan, 
Kan, Erzurum, Diyarbakır, Bes· 
ni, Gaziantep, hepsi öz çeşit. Bun
lar tabii saf olanlan. Bakkallar 
ltunlan biribirine ve nereden gel
dikleri bilinmiyen başka yatlara 
karıştırınca sayısı kaça çıkacağını 
kendileri de bilemezler. 
Sadeyağlann en kuvvetlisi Bes 

ni yağı kilosunda 9!16 kalori 110 
kuruşa. Ondan sonra sırayla: Mar
din 9204 kalori 110 kurus; Halep 
9201 kalori 120 kuruş; Urfa 9148 
kalori 110 kuruş; Gaziantep 9133 
kalori 120 kuruş: Diyarbakır 8940 
kalori 80 kurus, Erzincan 8846 ka 
lori 75 kuruş; Trabzon 8789 kalori 
80 kuruş; Kars 8600 kalori 80 ku
ruş; en az kuvvetlisi de Erzurum 
yalı 8577 kalori 80 kuruş. 
Yağlanmızın bir kilosunda bu

lunan kalori sayısı ile bir kilonun 
fiyatı mütenasip olmadığından bin 
kalorinin yatına göre kaç kuru~ 
ahnabiltteii de analiz cetvelinde 
gösteri imi,: 

En ucuzu Erzincan yatı: Bin ka 
lori 8 kunışa. Sonra Kars. Erzu
rum ve Diyarbakır yağlarının ka
lorisi, Uçiinün de 9 kuruşa. En kuv 
vetli, yüzde 99,1 yağ maddesi nlan 
Besni yağından hin kalori 12 kuru 
şa olduğu halde Halep, Mardin, Ur 
fa ve Gaziantep yailannın yemek 
kalorisi 13 kuruşa. 

Erzincan yağından daha ucuz ve-

yerlerin işlerile mütenasip olmaktan Bu münasebetle mevcut verem dis
çok uzaktır. panserlerimizin adedini çoğaltaca -

z. Biz bir yandan işle teşkilat vasıta- ğı 

sı arasındaki ahenksizliği tedricen Firengi ve sıtma üzerinde çalışma 
ve mümkün mertebe gldermiye çalış- !arımız esaslı bir şekilde devam et
makla beraber diğer taraftan da bu 

1 k d 1 
metkedir.,, 

hususta mütehassıs o an ar a aş a - ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
rımın gayretile ne kadar iş için bir SIV ASTA: 
sulh ve bir asliye ve bir ağır ceza 
teşkilatı lizım olduğunu tesbit et
mekteyiz. 

lnfGGf maelai 
Adliye. Vekaletinin en hareketsiz 

cephelerinden biri de gerek adliye 
ve gerek ceza evi binaları için inşa

Kaçırılan 
Koyunları 
Kurtlar Kaptı 

at ve yapı safhası idi. Bundan bir Sıvas, (TAN) - Yıldızelinin Ka
sene evveline kadar mevcutlan çürü diralan köylülerinden bazıları, sayım 
yor, çürüyenleri yıkılıyor, alınan mü vergisi memurlarından kaçırmak için 
tevazi tahsisatlar mahdut yerlerin ta 50 kadar koyunu bir mağarada sak
mirine bile yetişmiyordu. Bu hare- lamışlardır. Geceleyin gelen kurtlar, 
ketsiz safha bir senedenberi Maliye bu koyunların hepsini parçalamıştır. 
Vekaletimizin yardımile şayanı kayıt Ellıl Sergileri Açıhyor 
bir faaliyet devresine. girmiştir. Ge- Sıvas, (TAN) - İlk okulların elişi 
çen yıl içinde Bergama ve Nazillide sergileri haziranda açılacaktır. İlk
mükemmel birer ceza evi yaptık. Si- bahar at koşularının birincisi 12 ha-
nop ~vkifahnesini ikmal ettik. ziranda yapılacaktır. 

Aydm, Çorum, Malatya Ar - Bir Kaçakçı Tutuldu 
tvin, Bartın, Yalova ceza evlerinin in Sıvas, (TAN) - Eski kaçakçılar-
şaa!ı bugün çok il~rlemiş.b~r vaziyet dan Mehmet oğlu Rıza Özer, 40 ki
tedır ~e yeni malı sene ıçinde bun- lo !kıyılmış ve 41 kilo kıyılmamış ka
lann ınşaatı bitirilmiş olacaktır. çak tütünü şehre sokmak isterken tu-

İstanbul adliye sarayı için vermiş tulmuş, üzerinde ayrıca bir Alman fi
olduğunuz beş yüz bin liralık tahsi- lintası ve 40 fişek te bulunmuştur. 
satı bugüne kadar bazı teknik müş-
külattan dolayı sarfedemedik. Bu 1 1 1 meblağı bu sene sarfedebileceğimizi K N C 
İstanbul adliyesini güzel bir bina ile 
teçhiz edebilecejimizi ümit ediyo-
rum. 

YAZAN: 
SAMiM 

DÜNYA 

KOCAGÖZ 
jetalin bin kalori onunla T kuruşa ge 
liyor. Sütten yapılan sade yağlann 
mızın hiç kan,ıksız daima saf ve 
ayni oldutuna bilseydik vejetali
nin adını bile anmazdık ... 

M eflaut auçlar 
Yeni ceza evlerine hükmt şahsiyet 

veren bir layiha ile meşhut suçlar 

kanununun şümul sahasını tevsi e-

Çok beğeneceğiniz bu "ROMAN" ı 

"YENİ KİTAPCI,, dan isteyiniz: 

Fiyatı: 40 kuruştur. 
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lstrınbul Radyosu 

ÖGLE NEŞRIVATI: 

12,30: Plnkla Türk musikisi, 12,50: Ha.. 
vadi , 13,05 Pltıkla Türk musikisi 13,30: 
Muhtelif ptı\k neşriyatı. 14,00: SON. 

AKŞAM NEŞRIVATI: 

18,30: T>lftkla dans musikisi, 19,15; Kon
ferı:m. : Dr. Selim Ahmet (Hayat Nedir?) 
10,55 Borsa haberll'T"i, 20,00: Ne1Jhe ve ar 
kndnşlorı tarafından Türk musikisi ve 
halk ııarkıları 20,45. Hava raporu. 20,48: 
Ömer Rızn tnrnfındnn arnpça söylev. 21,00 
Kl" ik Türk musikisi Nuri Holil ve nrka
daı;ları tarafından (Saat fıyarı) 21,45: OR
KESTRA: 1 - Çaykovsky: Uvertür mln
yatur. 2 - Çaykovsky: Mnrş karakteris
ük. 3 - Çnykovııky: Dans dö fc - Draje 
4 - Çaykr• sky: Trepa. 5 - Çaykovsky: 
Dans arab. 6 - Çaykovsky: Vals de fiôr. 
22,15· Ajans h:ıberlcrl. 22,30: Pliıkla solo
lar, Opera ve operet pa~ııları. 22,50: Son 
haberler ve crtesJ günün programı. 23,00: 
SON. 

Ankara Radyosu 

ÖGLE NEŞRIYATI: 

12,80: Karışık ptAk neşriyatı. 12,50: 
PlAk: Tilrk muslklr.i ve halk ııarkılnrı. 13.15 
Dahill ve harici haberler. 
AKŞAM NEŞRIYATI: 

18,30: Karışık plfık neşriyatı, 19,15: 
Türk musikisi ve halk şarkıları (Servet 
Adnan ve nrkndaşları) 20,00: Saat Ayan 
ve arnpça neşrlynt, 20,15: Tilrk musikisi 
ve halk ıarkılnn (Nihal ve arkadnsları) 
21,00: Musiki Konuşması: Halil Bedi, 21,15 
St!ldyo salon orkestrası. 22,00: Ajans ha
berleri, 22,15: Yarınki program ve İstiklal 
marşı. 

SENFONİLER: 

18.30 Roma kısa dalgası: Senfonik kon 
ser. 2140 Peşte: Macar fılharmonlsl (Doh 
manyi'nin idaresinde). 22 Ltiypı.ig: Sen
:!onlk konser. (Jcan Slbclius). 

HAFİF KONSERLER: 

7.10 Berlin kısa dnlgası: Karışık kon
ser (8.15: Devamı), (9.45: Alman mart
ları). 13 Bcrlin kısa dalgası: Hnfif mu
siki (14.15· Devamı). 13.15 Romn kısa 
dalgası: Hafıf musikisi konseri. 13.25 
Bükrcş: Pltık. (14.30: Keza). 14.45 Roma 
kısa dalgası: Halk musikisi. 16.45 Ber
lin kısa dalgası· Akşam musikisi. 17.45 
Berltn kı a dalgası: İş sonu konseri ( 18.50 
Devamı). 10.17 BUkreş: Küçük radyo 
orkestrası. (20: Devamı). 19.30 Prng: Plak 
konseri. 20 Flornns, Napoll, orkestra ve 
dans musikisi. 20.25 Prag: İngiliz (halk 
'""'""ildıı1.) 20~0 'Ramn. narı. p16k, 2ı.so 

MılAno, Torlno: PlAk. 22.15 Prng: Radyo 
orkc<:trıı 1. 22 45 BUkreş: Hafif musiki 
nakli. 2~.20 Belgrat: Phik musikiısl. 23.30 
Ptng: Yugoslav musikJsi. 23.45 Uiypzig: 
Gece musikisi. 

OJ>ERAl..AR, OPERETi.ER: 

10.45 Berlin kısa dalgası: Wngner'ln 
"Trl~tan und fsolde., opcr:ısının 2 inci 

perdesi. 17.15 Roma kısa dalgası: Lirik 
opera musikisi. 22 Mllftno, Torlno: Ti
yatro neşriyatı. 

ODA l\IUSiKİSİ: 

12 Berlln kısa dalgası: Oda musikisi 
konsm. 12.15 Roma kısn dalgası: Klllsik 
İtalyan operalarından dOctlC'l". 21.45 Ber
lin kısa dalgası: Şarkılı oda musikisi. 
23.20Lflypzic: Oda musikisi konseri. 

RESİTALUm: 
10.20 Pe:Jte: VlyolonsC'l resitali. 21 Bel 

grat: Piyano konseri. 21.05 Bükrcş: (U
zun dalga ı): Piyano konseri (Bach, 
Schubcrt, Haydn). 22.30 Belgrat: Halk 
ıar cıları. 23 30 Brüno: Piyano konseri. 
ODA MUSİKİSİ: 

21 35 Biikrcş Pliikla kabare neşrlya
tı. 22.30 FTorans, Nııpoll. 

l\IUJ ITELİF: 

10.10 Bnri ve kısa d:ılgnlı Roma· Mu
sikili Arapça neşriyat. 20.37 Bıırl: Mu
s!k1ll Turkçe program, 21 l:I Bari: Musl
k!lı Rumcu neşriyat. 

KARACAKöYDE: ----
Karacaköyün Yolları 

Tamir Edi!di 
Karacaköy (TAN) - Çatalcaya 

tiibi olan nahiyemizin başlıca maişet 
vasıtası, kömürciılüktür. lhracatın 
kolaylaşması halkın refahını nrtıra
cağı için, bunu temin etmek maksa
dile ve nahiye müdürünün gayretile 
bütün yollar, bu meyanda Kayakça 
yolu düzeltilmiş, makineli vesait l?e
çecek hale ,getirilmiştir. 

Karacaköy, (TAN) - Yeni muh
tı:ır Bayan Hatıce, koy biitçcsini ha~ 
zırlamış, yeni bir C. H. Partisi bina
sı ve köy evi yapılması için tertibat 
almıştır. 

Karacaköy, <TAN) - Burada Kı
zılayın bir şubesi açılmıştır. Çatalca 
d.ın gelen heyet, Kızılay mühürünü 
ve defterleri teslim etmiştir. Şube, 
fnaliycte bnşlnmıştır. 

TAN 25 - 5 - 938 

BULMACA 
Evvelki günkü bulmacamızın 

Halledilmiş Şekli 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 I-"'!""'-.-----------...... ~-----· 
2 

3 
4 
5 ı--:---r--t= 

6 
7 r=-ı-""t-.-=;-;:~::=;=~:.,.::=4-=:.1 

8 

BUOUNKU BUUIAOA 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
1 1 1 1 1 •ı 

2 _ı _U•l _ı _ •I 
s---=c••·•~ 
4 _!_llLi I=• , 
5 1 1 • 1 

6 •--r-ı --t--+--t=ı---!--T 
7 

1 •ı 1 
8 

SOLDAN SAGA: 

l - ScrbcsWk 

1 

2 - Sebebi vücudilmOz - Ekmek - Ba
kanın sonu 

3 - Su - Eksik değil 
4 - Bir renk - Bir ayın otuzda biri -

kısa 

5- Beklenmlyen beltı - Mamurluk 
6 - Mcshur bir Amerikalı zengin 
7 - Ermeni adı - Evin üstü 
8 - Bağlnntı, lllntl - Erkek adı 
9 - Bir nota - Ağacın parçaları 

10 - Tuvalet eşyası - Bir muharrlrlmi
:tln adı. 

• Yaz Mevsimi için 
Fresko, Palm -
Biç, Alpaka, 
Twids ve sai
re, en maruf 
İngiliz fabri
kaların mamu -
lôtının geldi
ğini muhterem 
müşterile

rimize tebşir ey 
leriz. 

J: 
TÜCCAR TERZİ 

İstiklUl caddesi 405 
Şubemiz yoktur. 

Tel. 40450 ''• -· 

iHTiRA ILANI 
"Somunların tevkifi için elb

tiki halka,. hakkında alınmış o
lan 19-12-1933 günlü ve 1690 sa
yılı ihtira beratı bu defa mev
kii fiile konmak üzere ahere 
devrüferağ veya icar edileceğin
den talip olanların Galatada, İk
tısat hanında Robert Ferriye mü
racaatları ilan olunur. 

~ ................ , 
Köy Sandık Makbuzları 
İstanbul Vilayeti tarafından 

köy sandıkları için makbuz bas
tırılmıştır. Elli çift varaklı, tel 
dikişli bir cildi 25 kuruştur. 
Taşraya postoparası ile (30) ku
ruştur. 

TAN Mathaa3ında satılmaktadır. 

YUKARIDAN AŞAÖIVA: İstnnbul üçüncü icra memurluğun-
1 - Yatılncnk salıncak - Sıcaklnrda o- dan: Roberte borçlu Elizanın mahcuz 

lur. 
2 - Şöhret - Rusyada silvariliğlle meş 

hur bir millet 
3 - Teslimiyet - Şüphe - Hayret edatı 

4 - Hindlstanın meşhur bir zengini 
5 - Dağ kovuğu - Çok sevilen bir tvtlı 
6 - Hnyret edatı - Kuvvetli ziya - Mas-

tnr l<ihlkası 
7 - Genişlik - Kadınların bayıldığı şey 
8 - Yeni çıkmış, 
9 - Bl'kknmiycn şey - Bir renk 

10 - Keder - Sorgu edatı - Birçok renkli 

YENi NEŞRfY AT : 

ASRI KEREM - Halk destanla
rının modernize edilmesi yolunda 
bir tecrübe olarak, Orhan Seyfi, 
maruf "Kerem ile Aslı" yı mizahi 
bir destan halinde yeniden yazmış -
tır. "Asri Kerem", güzel bir kitap 
halinde basılmıştır. 

Dr. HAFIZ CEMAL 
Dahiliye Mütehassısı 

Pa7.ardan maada snat (14,30 dan 
18) e kadnr. Salı, Cumarte i (9.30 
dan 12) ye kadar fıkarnya meccanen 
Divanyolu N o. 104 

Telefon: 21044 - 22398 

ev eşyasının satılmasına karar veril

miş olduğundan ilk açık artırmasının 

28-5-938 tarihine müsadü cumartesi 

günü saat 12 den 13 e kadar Beyoğ

lu Şahkulu mahallesi Tımarcı sokak 

17 No. lı evin önünde yapılacağı, mu

hammen kıymetinin yüzde 75 nl bul

madığı takdirde ikinci artırmasının 

31-5-938 salı günil ayni saat ve ayni 

mahalde satılacağı ilim olunur. 7941 

Fatih Sulh 1 inci Hukuk Mahke
mesinden: Salih'in Hasan Lutfi aley 
hine açtığı izalei şüyu davası için 
gönderilen zaptı davaya mumailey -
hin ikametgnhı meçhul olduğu mü
başiri tarafından verilen meşruhat
tnn anlaşılmış ve mahkemece mu -
maileyh hnkkında 15 gün müddetle 
ilanen tcbliğnt icrasına ve muhake
menin 10-6-938 saat 14 de taliki
ne karar verilmiş olduğundan her -
mucibi karar yevm ve saati mczkür
de bizzat veya bilveknle mahkeme
ye gelmediği takdirde hakkında gı

yaben muhakemeye devam olunacağı 
tebliğ makamına kaim olmak üzere 
ilan olunur. 

Trabzon Belediye Riyasetinden : 
1 - Nafıa VekSleti Sular umum müdürlüğünce tanzim edilip Ve

kAieti celilenin tasdikine iktiran eden 518,403,83 lira, bedeli keşifli Trab 
zon içme suyu işı fen müdürlüğiimüzde bulunan evrakı keşfiyesi mu
cibince mevkii münakasaya konulmuştur. 

2 - Bu işe alt evrakı keşfiye: 

A-Trabzon şehri içme suyuna ait mukave1ename 
B - Su işleri fenni şartnamesi 
C - Trabzon şehri içme suyuna ait vahidi fiyat listesi 

D - Bayındırlık genel şartnamesi 
E - Kopalı zarf usulile eksiltme şartnames. 
F - Trabzon şehri içme su tesisatına ait birinci keşif hulAsası 
G - Trabzon şehrinin isale ve tevzi edilecek içme suyuna ait husu

si, fenni şartnamesi 

H - Çelik borular hakkında talimatnamP 
1 - 16 par~adan mürekkep proje dosyası 

ından mürekkep olup her giln Fen müdürlüğümüzde görüleceği gibi ' 
25,92 lira mukabilinde Nafıa Vekaleti Sular umum müdürlüğünden 
alınabilir. 

3 - Eksiltme 30-5-93S tarihine müsadif pazartesi gtinü saat 15 te 
Trabzon belediyesi daimi encümeninde yapılacaktır. 

4 - F...ksiltme kapalı zarf usulilc yapı1acaktır. 
5 - Muvakkat teminat 24,486,15 liradır. 
6 - Münakasaya iştirak şartlan: 
A - Muvakkat teminnt vermek 
B - Ticnrct odası vesikasını ibrnz etmek 

C - Bayındırlık işleri dergisinin mayıs 936 ve Resmt Gazetenin 
3297 sayılı nüshalannda çıkan talimatnameye tevfikan alınacak 50.000 
lira1ık içme su ışlerini taahhüt edip muvaffakıyetle bitirdiği ve bu ka
bil su işlerini başarmakta fenni kabiliyeti olduğuna dair Nafıa Veka
letinden alınacak fenni ehliyet vesikasını haiz olmak ve müteahhidin 
diplomalı müh,~ndis olması veya bunlardan birile müşteıocken teklif ya
pıp mukaveleyi birlikte imzalaması ve teminatın müşterek olması, 

7 - Teklif mektupları yukarda üçüncü maddede yazılı aünde saat 
14 te müteahhit tarafından bizzat veya posta ile beledive rivasctine 
tevdi edilmiş olacaktır. !2671 l 

HAYRE11lM 
~İZIR. 

• 

TÜRKİYE . 
CUMHU.RIYETJ 

2IRAAT.B 
• • .• - iL .- ' 

Her Eve Lazım Olan 
YENi 

Cocuk 

Beyoğlu üçün..-:u sulh hukuk mah

kemesinden: 9-3-938 tnrih 1025 No. lı 

Tan gazetesinin 10 uncu sayfasının 1 

inci sütununda n724 ilan numarnsi

le neşredilen mahkememizin 938-832 

sayılı davasından dolayı verilen ka

rarın hüküm hulitsnsının tebliğine 

dair Handa meblfığı müddeabihin ka 

lem hatası olarak ilamda 288 yerine 

188yazılmış olmasından dolayı davacı 

vekili avukat Ural Dilek tarafından 

vaki talep üzerine rakam hatası ola

rak 188 diye yazılan müddeabih meb

lağın usulün 280 inci maddesi muci

bince 288 olarak tashihine karar ve

rilmiş olduğundan işbu gıyabi ilana 

zcylen bu cihet ilan olunur. (7936) 

AnSiklopedis~ 
M ücssesemiz tarafından neş

redilen Yeni Çocuk Ansik
lopedisi her çocuğun mutlaka sa
hip olması !Azım gelen bir eserdir. 
Çünkii çocuk bu eserde ders esna
sında ve ders dışında aradığı bil· 
tün mallımatı bu1abilir. 

ÇOCUK ANSİKLOPEDİSİ bü~ 
tün dünya lisanlanna tercüme e
dilmiştir Bu beynelmilel eseri, 
Türk çocuklarının ihitya_clarını ve 
mektep programlannı gözönilnde 
bulundurnrok lisanımıza çeviren
ler. Profesör Salih Murat. Faik 
Sabri ve M Zekeriyndır. 

Eser 1500 sayfalık iki bilyük 
ciltten mürekkeptir Tam eserin 
fiyatı 7 liradır: l\Iuallimlere ve 

mektep talebesine ayrıca 
yapılır. 

tenzil'' 

Bu eser yalnız çocuklar için de' 
ğil, bütün ilkmektep öğretmcnlef 
için en kuvvetli yardımcıdır. ÇiW 
kü bütün dersler bu eserde tt' 
simlerle ve geniş malilmaı ile t# 
gin leştlrilmfştir. 

Eser hakkında bir fikir cdinrt\e) 
istiyorsanız aşağıdaki kuponu dol' 
durup bize gönderiniz. Size bt' 
dava bir broüşr göndeririz. Bu brC' 
şür size Ansiklopedinin kıvmetW 
anlatacaktır 

ISTANBULDA TAN MATBAASIN~ 

Yeni Çocuk Anslklopcdlsl broşürOn" 
den btr tane göndermenizi ve mu• 
nlllmlcre alt son fiyntııuzı blldlrmC" 
nl7.1 rica ederim. 

isim: • • • • ; : . . . 
• • • 

Adres: • : : : . . .. . . 
• • • • • 

"'·~ . ... ·. ·'. ·. \. .. ; . ' .. 

M0tre mikfıbı muhammen bedeli 29 lira olan 1300 adet çam tomrı.ı• 
2/fi ıı 938 IJerşembe günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarad' 
İd-ıre bin:\sında sntın alınacaktır. 

Bu işe girmek isllyenlerin ~612.33 liralık muvakkat teminat ile kanıl' 
nun tayin ettiği vesikaları ve Nafifa Müteahhitlik vesıkası ve teklifleriıt1 

ayni gün !:ar.t 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri Iazımdır. 
Şartnameler 174 kuruşa Ankara, Haydarpaşa, İzmıı ve Eskışehir vet: 

nelerinde s&tılmaktndır. (2920) 

••• 
Muhtelif istasyonlarda bulunan 110 lira 50 kuruş muhammen bede111 

ceman 452 kalem eşya açık artırma ile satılacaktır. 
Açık artırma 10-6-938 tarihli cuma günü saat 15 te Haydarpaşad9 

işletme komisyonunda yapılacaktır. 
İsteklilerin 8.5 liralık muvakkat teminat akçelerile mezkur tarihte J<O' 

misyona milraenstları tazımdır. 
5 Eşya cuma ve pazartesi günleri işlctmiye mürnc:-ıatla görülebi1ir 304 
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BAY AN LEYLA YAZIYOR; 

HE·R SABAH 
Daha Genç Görünüyorum! .. 

"Uyanır uyanmaz, hemen el aynamı 
alıyor .. Ve küçük buruşukluklal'ımın 

tamamen zail oluncıya ka 
dar günden güne eriyip 
kaybolduğunu kemali hay-

Bayan Leylanın hakiki 

fotoğrafı 
"Ancak bir hafta süren bir 

tedaviden sonra bu derece 
gUzelleştiğime şaşıyorum. Blitiln 
arkadaşlarım böyle daha genç ve 
daha gUze) görünmem için ne
ler yaptığımı soruyorlar ve şa
~·anı haJ•ret bir şekil alan tenim 
için iltifat ediyorlar.,, 

retle görüyordum! .. ,, 

Bayan leylSnın yalnız 
bir haftahk tedaviden 
sonra ahnmış ve retüş 
görmemi$ haklkf fotoq· 
rafı. 

ve "Biocel,, tabir ettiği bu canlı 
hüceyreler hulAsası, şimdi pem
be rengindeki Tokalon kremi ter 
kibinde mevcuttur. Akşamları 

yatmazdan evvel tatbik edi
niz. 

TAN 

,,,--------------~ 
DENIZBANK 
Denizyolları İşletmesi 

Acenteleri: Karaköy Köprübaşı 

Tel. 42362 Sirkeci Yolcu salonu 
---·Tel. 22740 

Mudanya Posta ları 

23 Mayıs 1938 pazartesinden 
itibaren Mudanya hattında yaz 
tarifesinin tatbikine başlanacak
tır. Postalar Mudanyadan cu -
martesinden n:aada her gün sa
at 8,30 da ve İstanbuldan cu
martesi 'Ve pazardan maada her 
gün saat 16,30 da kalkacaklardır. 

Cumartesi postaları Mudanya -
dan saat 15 de ve İstanbuldan 
saat 14 te kalkacaklardır. 

Pazar Tenenüh Postası 
İstanbuldan pazar günleri sa

at 8,30 da kalkacak vapur Ar
mutluya uğrıyarak 11,10 da Mu 
danyaya varıp Gemliğe gidecek 
ve Gemlikten dönerek saat 19 
da Mudanyadan kalkıp Armut
luya uğrıyarak 21,50 de İstan
bula gelecek ve saat 22,20 de 

tekrar Mudanya ve Gemliğe 

dönecektir. lstanbula 21,50 de 
gelecek bu postanın şehir dahili 
vapur ve tren iltisakı temin e
dilmiştir. Mudanya postaları Ka 
raköy nhtımından kalkacaklar
dır. İşbu postalara ait her türlü 
kolaylık ve teferruatı ihtiva e
den risaleler acentelerimizden 
ve AKAY işletmesi ve ŞlRKE
TI HA YRIYE gişelerinden teda
rik edilebilir. (2946) 

1 Buldan ticaret odası seçim komi

' tesi reisliğinden: 

1 

Ticaret odaları nizamnamesine 

göre odanın aza seçimi 27 mayıs 938 

tarihinde yapılacağı ilan olunur. 

KAYIP - Sarıyer malmüdürlü
ğünden No. 177 cüzdanla al.makta 

olduğum maaşa ait tatbik mührümü 

ıı=== 

Yalnız bir hafta zarfında bin
lerce kadın, cazip bir tene ka
vuşmuş, bir kaç yaş gençleşmiş 
ve bütün buruşuklukları kaybol
muştur. Alimler, buruşuklukla
rın: ihtiyarladığımızda cildin 
besleyici ve ihya edici bazı un
surlarını kaybetmesinden ileri 
geldiğini keşfetmişlerdir. 

Bu kıymetli unsurları cilde i
ade ediniz. Yeniden gençleşecek 
Ve tazeleşecektir. İşte; Viyana 
Ün1versıtesi pr(\fesorü Dr. Stej
skal'in keşfi bu derece ehemmi
yetli ve caziptir. Genç hayvan
lardan istihsale muvaffak oldu~ 

Siz uyurken, cildinizi besliye
cek ve gençleştirecektir. Bir. 
hafta zarfında bütün buruşuk
luklarıruz kaybolacak ve 10 yaş 
daha genç görüneceksiniz. Gün
düz için (Yağsız) beyaz rengin
deki "Tokalon,, kremini kullanı
nız. Bir kaç gün zarfında siyah 
benleri eritir, açık mesameleri 
sıklaştırır ve en çirkin ve en es
mer bir cildi yumuşatıp beyaz
latır. 

k aybettim. Yenisini yaptıracağımdan 

~skisinin hükmü yoktur. - Hayrün
nisa. 

Öksürenlere ve 
göğüs nezlelerine KATRAN HAKKI EKREM 

-

BAYANLARIN NAZARI DiKKATİNE:. 
Satın aldığınız T okalon kremi vazolarının büyük bir 

kıymeti vardır. Onları bayiinize iade ettiğinizde beheri 
için 5 kurut alacak, ayni zamanda kıymettar mükafatları 
bulunan Tokalon müsabakasına iştirak hakkını veren bir 
bilet takdim edecektir. .... ________ ... ________________ __ 

s·OMERBANK 
ISTANBUL ŞUBESİNDEN : 

MÜSABAKA IMTIHANI 
Bankamız tefkilat ve fabrikalarında istihdam olunma:k üze

re açılan müsabaka imtihanı için müracaat edenlerin 25.5.938 
Çartamba günü $8.at dokuzda Sultanahmet Yüksek lkatısat ve 
Ticaret Mektebinde hazır bulunmaları ilan olunur. .............................................. 

--. ............................................. . 
938 modeli KARYOLA 

ve lNGILIZ, AMERİKAN, ViYA
NA ıistemi çelik somyeleri bil
hassa KROME, NiKELE ve muh
telif renklerde Madeni Möbleler 
Fabrika salonlarında te,hir edil
nıittir. 

Mallar sağlam ve metin, 

HAL ,IL SEZER 
fiatlar çoli ucuzdur. 

Karyola ve madeni 
eşya fabrikası 

•••••-• Salktmsöğlid Demirkapı caddesi 7 Tel. 21632 4 ___ .. 

Üsküda r C. Müddeiumumiliğinden : 
Üsküdar ceza evi mahküm ve mevkuflarına haziran 938 tarihinden 

31 ınayıs 39 t arihine kadar bir sene zarfında verilecek ikinci neviden 
asgari 52560 az!lm1 87600 kilo ekmeğin kapalı zarf usulile eksiltmesinin 
Yapılması ve bir müteahhide ihalesi mukarrerdir. 

' İsteklilerin cumartesi ve pazardan maada her gün Üsküdar ceza evi 
direktörlüğüne müracaatla şartnamesini görebilecekleri 7 haziran 938 
Salı saat onda Üsküdar adliye binasında C. Müddeiumumiliği makamında 
içtiına edecek komisyon huzurunda ihalesi yapılacağından isteklilerin 
ll'ıezkür gün ve saatte şartnamesinde yazılı muvakkat teminatlarile bir
likte kapalı zarfla tekliflerini komisyona bildirmeleri ilan olunur. 3052 

......................... : ................. . 
Lokanta ve Gazinocuların 

Nazarı Dikkatine! 
Fabrikamızın BAŞKURT markalı yerli 

ma.mulahmızı görmeden ÇATAL KAŞIK 
ve B 1 ÇAK takımlarınızı almayınız. 

Bütün mallarımız hem kalite itibarile 

A vnıpanmkinden daha yüksek ve hem de 

fiatça yüzde OTUZ daha ucuzdur. 
Toptan &atıf yeri: Tahtakale caddesi No. 51 

.......................... ! ................... ... 
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Kaınilen yıldırım silr'atile kökünden imha eyliyen 

F L Y • S P RAY~ 
Nam mayiini kullanınız. Hiç 
bir tarafta leke bırakmaz, 
etrafa hoş bir koku saçar. 
Fevkalade müessir ve öldü -
rücüdür. Her boy kutularda 
ve ayrıca daireler, mezbaha
lar, hastaneler için ÇOK EL
VERİŞLİ 4 ve 19 LİTRELİK 
SAÇ BİDONLARDA SA -
TILMAKTADIR. All - Nu 
markasına dikkat ediniz. 
Aldanmayınız. Bir tecrübe 
sizi tatmin edecektir. , ,, SATIŞ YERLERİ: 
Tütün Gümrük, Yorgi Hara
lambos - Asmaaltında Ça
vuşbaşı hanı Bohor Feliba, 
Aşirefendi caddesin~ İstan
bul Ecza deposu. 

ı Türk Hava Kurumu 

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

Büyük ikramiye 45.000 Liradır. 
• 

Bundan başka : 15.ooo, 12.ooo, 1 o.ooo lira l ık 

ikramiyelerle ( 1 o.ooo ve 20.000) lira l ık iki 

adet mükafat vardır .•• 
Şimdiye kadar binlerce kiıiyi zengin eden bu 

piyangoya iıtirak etmek suretile siz de taliintzi 
deneyiniz. 

................... 1 ......................... -. 

lstanbul Nafıa Müdürlüğünden~ 
Kapalı zarf usulile eksiltmiye konuian (22959,35 lira keşif bedelli İs

tanbul Umumi napisane binası yıkılmasının 2-5-938 pazartesi günü saat 
15 te ihalesi yapılmak üzere ilan edilmiş ise de yapılan tenzilat mik
tarı haddi itidal görülmemiş olduğundan bu işin 2490 sayılı kanunun 31 
inci maddesi mucibince yeniden eski şartlar dahilinde kapalı zarf usulü 
ile eksiltmiye çıkarılması ve eksiltmenin 3-6-938 cuma günü saat 15 te 
Nafıa müdürlüğünde yapılmasına karar verilmiştir. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni şartna
meleri, proje, keşif hulasasile buna müteferri diğer evrak dairesinde gö
rülecektir. 

Muvakkat teminat 1722 liradır. 
İsteklilerin t~klif mektuplan ve en az 15000 liralık bu ise benzer iş 

yaptığına dair Nafıa Vekaletinden alınmış ehliyet ve 938 yılına ait 
Ticaret odası vesikalarını havi kapalı zarflarını 3-6-938 cuma günü 

saat 14 e k adar Nafıa müdürlüğüne vermeleri. (2631) , 

Çünkü ASPİRİN seneler:: 
denberi her türlü soğukal

gınlı kl arına ve ağrılara karşı 

tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 
isbat etmiştir. 

A S P İ R İ N in tesirinden 

em.in olmak için lütten 

kasına dikkat ediniz. 



Çil 

Leke 

Ergenli~ 

Sivilce 

Burusukluk 

Pörsüklük 

fhtiyarhk 

Cirkinfik 

izale eder. 

Beyaz' 
Çehre 

Latif Cilt 
Parlak 

Ten 

Gergin 
Vucut 

Cazibeli 
Gençlik 

Guzel 
Yuz 

temin eder. 
HASAN yağlı ve yağsız acı badem, yağsız kar ve yarım yailı sece ve gündüz kremleri çilleri ve 9ivilceleri ve lekeleri 
kat'iyyen izale eder. ihtiyarları gençleştirir, gençleri güzellettirir. HASAN iamine ve markasına dikkat. Hasan Deposu. 
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Her Kadın Güzelleşebilir •• ' 
. 

Cild ve makiyaj tuvaletinde Fransız: İngiliz ve AmC'rikan kadınlannın 
en ziyade muvaffak olmaları sebepsiz değildir. Amerikalı Profesör Dok
tor E. WINTER'in Türkiyede yalnız VENOS müstahzaratına imal hakkı

nı verdiği formül mucibince yapılan VENUS müstahzaratı ve rujları ilim 
teknik ve C\'saf itibarile dünyanın en birinci ve sıhhi rujlan meyanında
dır. VENÜS rujları dudakların r engini soldurmaz ve morartmaz. 24 sa
at sab itli i kafidir. En çirkin kadınlan bile Ruhi, purpur, kapüsln ve 
oranj renkleri tanınmıyacak kadar cazibeli ve güzel gösterir. Bayilerde: 
Bulunan eski rujlnrın yenil erile tebdil edilmesini dileriz. 

Nureddin Evliyazade müessesesi t çtanbul 

an Kadehe 

i MMiSAR 5ARAPLARI 

VIROZA PATI 

NEDiR? 

YiROZA 
Kan çıbanları. el ve ayak 
parmaklarının arasındaki 
kaşıntılar, dolama, meme 
iltihabı ve çatlaklar, fieg
monlar, yanıklar, traş ya
raları, ergenlikler, ve kol-

tuk altı, çıbanları. 

EN ÇABUK YE EN 

EMiN BiR SURETIE 

TEDAVi EDER 

., 

içti. Demir, yumurta akı ve 
ac.senikten yapılmış bu 
şurup çabucak babacı

ğımın iştahını açtı ve 
eski kuvveti yerine 
geldi 

Arsenoter ra tose 

Satıllk Makine 

Transmlsyonları 

Kallanılmı, 8 santim kalınlı • 
tında makine transmisyon, şaft. 

kasnak ve yataklan ucuz fiyatla 

satılıktır. TAN matbaasına mB· 
raeaat ediniz. . 
Sa.bibi ve-• umuml neşrtyab idare 

eden: Ahmet Bmtn YALMAN. Gaze. 
tec1llk ve Nefl'lyat Tnn Llmttet Şir
keti 8aS1ldıll ftl' TAN M•tbaHI 

Herkesin üzerinde ittifak 
ettiği bir hakikat : 

S.abali, öğle ve akıam her yemekten sonra 

RADYOLIN 
Kullanarak 

Ditlerinizi tertemiz, 
bembeyaz ve ~P sağ
lam yapar. Ona yirmin
ci u rr kimyumm ha· 
rikalarmclan biridir, de
nilebilir. Kokusu güzel, 
lezzeti hot, m ikroplara 
kartı telİrİ yüzde yüzdür. 
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Kullananlar, diflerini en ucuz ,eraitle sigorta ettirmit sayılırlar. 
Sabah öi le ve alqam her yemekten 10nr& muntazaman 

ditlerinizi f ırçalaymız. 

FOSFARSOL 
. 

Güneı gibi yuvalara sıhhat ve saadet verir • 

Bakınız. Bütün aile sıhhat ve neşe içinde. Bu milyonlar değen saadr 

tin esası, yemeklerden evvel içecekleri (FOSF ARSOL) kan, iştiha, ku"• 

vet lur!-!budur 

FOSFARSOL, kanı tazeleyip kuvvetlendirir. fştihayı artınr ve VÜctl" 

de dinçUk, çalışkanlık verir. Zekayı, hafızayı yükseltir. Muannit IJıkı• 

bazları geçirir. Sinirleri kuvvetlendirerek yatıştırır, uykusuzluğu, fena 

düşünceleri giderir. İnsan makinesine lazım olan bütün kalori ve enerji

yi vererek azim ve irade sahibi eder. Bilhassa ademi iktidarın en müessir 

ilacıdır. Her eczanede bulunur . 

VAKTİNDEN EVVEi. İNTİYAHLAtfAMAK 

Dr. Rich Weiss. 

Her eczanede bulunur. 

Depoeu: Ankara Cad. N. 88 Türkiye eczanesi 

Yalnız E Y I N 1 Z D E değll C E 8 j N 1 Z D E bile 

tt E DVi ti b:~.~-bir 
• 
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UYKUSUZLUK · SINIR AGRILA· R v Rl - ASABI OKSURUKLER • BAY. 
GINLIK - BAŞ DONMESJ - ÇAR· 

PINTI ve SINIRDEN ileri gelen bütün RAHA TSIZLIKLARl 

NE 
1y1 EDER 

Ne nebati. ne kimyevi zehirli hiç bir madde yoktur. 
ff.,,. ~zanede huhınur. .. ........................................ .. 

Jandarma Genel Komutanhğı Ankara Sa. Al. Ko. 
1 - Bir tanesine 180 kuruş fiyat tahmin edilen 43.000 Yün Fanila ka

palı zarf usulile 2/ 6/ 1938 Perşembe günü saat 10 da satın alınacaktır. 

2 - Buna ait şartname 387 kuruş karşılığında Komısyondan alınabilir. 

3 - Eksiltmesine girmek istiyenlerin 5120 liralık teminat ve kanu· 
nun ve şartnamede yazılı vesikaları muhtevi teklü n:ektuplarının belli 
gün saat 9 za kadar komisyona vermiş olmaları. (1417) <2818) 


