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Çocuk Ansiklopedisi 
Bu iki büyük ciltlik eser her evde bulunmaıı li

zım bir kütüphanedir. Çocutunuzu bundan mab· 
rum bırakmayınız. Tam eserin fiyab 7 liradır. 

5 KURUŞ 
BAŞMUHARRiRi: :AHMET EMiN YALMAN 

TAN Matbaası 

HATAY iSi YiNE CIKMAZA GiRiYOR 
Antakyada Türk Askeri Heyetile Fransız Askeri Heyeti Arasında 
Cereyan Eden Müzakereler Yeniden Bedbin Bir Hava Uyandırdı 

A~takyada Dün Yine Masum' Derbent Cinayetinin 
Bir Türk Gencini Öldürdüler Sırrı Hili ÇöZiilmed i 
Araplar Hükumet Dairesini Bastılar 
~•farcr, 14 iT AN MultablrlndenJ -

'Hataydan gelen haberler hlg de mem· 
•u11lyetl mucip değfldlr. Antalryada 
Türle aılcerl heyeti ile Fransızlar ara· 
ırada baılıyan müzalcerat ümit verici 
olmaktan goi uzaktır. Arlılc her §eyin 
ıükD• devresine girdiğini zannettiğimiz 
f)ugiıtlerde Hatoydo yeniden birlalıım 
6ddfıeler vulru bulduğu haber verilmelc
fedfr. lu ltddlıelerde en ziyade Millet
ler Cemlyefl mümeıılllerlnln büyüle rol 
oynamıı olmaları burada pelc fena bf r 
feılr ııyandırmııtır. Hariciye Velcôletl•I• yarın Alanıla eflrôrı umumlyeyi ten
vir edecelc izahat vermesi muhtemeldir. 

,.. ~ntaliyada Sullutu Hayal 
~atalcya, 14 iTAN Muhoblrlndnl -

~ıierf heyetimizin Antolıyada Fransız 
[Arkası: 5-7fa 10, sütun 5 de] 

Orceneral Asım Hataya hareketinden evve• Ankara 
garında Franaz Ata§t'militeriyle.. 

Cemil Mürdüme 

Sarışın Kadın Yakalandı 
11 Onun ismi Ali Rıza Değil, Mehmeff ir. Ben Ne 

Mehmet Liiffiyi Ne de Muhittini Tanımıyorum 11 Diyor 
Eskişehir, 14 (Tan Muhabirinden, 

gece yansından sonra, saat 2 de te
lefonla) - İstanbulda Hacıosman ba
yın cinayetinde ismi geçen meşhur 

sarışın kadın Sevim, bugün burada 
tevkif edildi. Gece yansından sonra, 
saat 1 de kalkan trenle İstanbul'l 
gönderildi. Hareket saatine kadar 
müddeiumumi Ragıp tarafından sor
gusu yapıldı. Aldığım bütün Wsı13-
tı bildiriyorum: 

San,.n kaJın lrimJir '! 
Sevim, 30 yaşlannda, sarışın, ça

kır gözlü güzelce bir kadındır. Son 
günlerde biraz hastalık geçirmi§, za
yıllamı§tır. Onu tanıyanlar, evvelce 

[Arkuı: Sa7fa 10, .Otun l de] 

• 
aalaya sitmek için takip ettiii yol Katil Ali Rızanın Btlyükdereden ip 

TWP f11k1J~h1R:ı f .. a'!lk 
nır Adııye ~ıstemı 

UUln.ct~I. l cıpaıııcıı .,. ... r •• Mh 

Aranıyor Hamidiye Süva- t yanların On iki 
Adadaki Tahkimatı Yazan: Ahmet Emin YALMAN 

D ünyanın her memleketinde ıu ıikayet var : 
Mevcut mahkeme ve cezaevi sistemi tedavi 

vazifesini töremlyor, suçluyu iyileıtlrmiyor. Bura· 
lar~an geçen bir suçlunun tabii istidadı daha iyi 
degil, daha fena bir adam olmakhr. Günün birinde 
müddetini bitirip bir ceıaevinden çıkınca: bir has
tanede tedavi gönnüı veya bir terbiye müessese
sinde eskiyi unutmuı, yeni bir ıeyler öğrenmiı bir 
insan vaziyetinde değildir. ilk ıuç lıledlğl zaman 
zararlı bir adamsa, haplsaneden çıkhğı zaman da
•a ıararll, suç lılemek için daha iyi teçhiz edilmiı 
bir adamdır. 

Pari•, 14 (Huauıt) - Suriye risini Kabul Eff i 
Batvekili Cemil Mardam'riı dün lskenderiye, 14 (A.A.) - >~:ıado
otomobiline ablan bombadan lu ajansının hususi muhabiri bildiri
kurtulutu, Suriyede derin bir yor: 
memnuniyetle k&rfdanmıttır. Su- . Hamidiye kumandanı yanında Tür 

~ 

. d I h .. kıye konsolosu olduğu halde saraya 
nye en ıe en aberlere ıore bu kiderek d ft · h • ı 

Leros Adası Akdenizin Birinci Sınrf Bir 

Deniz ve Hava Üssü Haline Getirilmlı 
.. b" . e erı ma susu ;mza amış 

yuzden ırçok adamlar tevkıf o- ve müteakiben Mahruse yatı kuman 
lunmuttur. Bu tevlmfler netice. danını ziyaret etmiştir. 
sinde cürmün aarl faillerinin ya- {Arkası: Sayfa 10, sütun f de] ( Deyll Telgraf) ın deniz muharriri Hector lywa

ter yazıyor : alanmalan ümit dilmektedir. 

iş Kanununun. 
Senei Devriyesi ' Her tarafta muhafazaklr ruh; meYcut bozuk ıiıtemi ti

tizlikle, tau1Up)a konmıata çahtıyor. Fakat buna kartı akıl 
ibm ve inkılap ruhu hiç yonılmac:lan çarıntıyor. ' Kanunun Bazı Hükümleri 

Davanın esası ıuraya varıyor : Henüz Tatbik Edilemiyor 
insan mı lconun isin yapılmııtır, lcanun mu in- Bugün Iı Kanununun ilk tat-

san ig in '1 bile ıeneri yıldönümüdür. Ge-
l• çen bir &enelik tatbik safhann-
lYI ahafazakar ruh, insanlann yi tamamile yıkmak, adliye siste- da if müddetlerinin •ekiz •aate 

il mevcut iyi veya kötü bir ka- mimizde aklın ve ilmin yüksek icap- indirilmesi, if ihtildfla""'" if 
~saymak için yaratıldıklanm lannı tahakkuk ettirmek, büyük bir daireleri VCl8ltasile daha kı.ıa 
~ er. Halbuki akıl ölçüsü ile ha- fırsattır. bir müddet içeri.rinde halledil-
ı....ı! bunun aksidir. Kanun, ancak İnsanlık duygularını kırmayı, ez- mesi, kadın ve çocuk ifçilerin 

lann ve cemiyetin haynna ya- meyi hedef tutan eski ceza sistemi vaziyetleri için koruyucu ted-
::-- faydalıdır. Hedefine aykın ne- dünyanın her yerinde iflis etmiştir. birler konulma.n, patronu" ifçi-
~ ver~n ~unlar ve ce~ ~~ Bunu? ~erin~ insanca bir terbiye ve ye yol venneden muawen bir 
~ deji§meli, aklın ve ilmın gos- tedavı sıstemı geçirmek, suç istidat- müddet evvel yeni if bulman 
"1 i~~lara uygun bir hale yük- 1arını önlemek, bir defa nasılsa suç [Arkan: Sayfa 10, siltun 4 de] 

Ulınelidir. l§liyeni cemiyetin düzeni adına ye- ~!l!!!!!!!!!i!!i!i!!!!!!!!!!!i!!!!i!!!i~!l!!!!!!!!il!!!!!ii!!!!!iliiiill 
• AMın tıDaovar eJebilecefi niden kazanmak ve kurtarmak lizım-
ııtlrılap prensiplerini.,. .,. dır. ltalyan Parası 
;::•ki~, T ürlıiyeJ e bir.!'· ideal Ttirk bilimi, klğıt Gze-
L. )'eri bulm.,,tur. Atatür- rindeki kananlann blltün madd Dücüyor mu , 
~,. büyük "'plı l'ÖTÜfÜ ue ef· ı ri i bil bi d d v ı e- :S • 
~ _J • • -~-J e n en r a am eği, hayatı Lo d 

14 
(H ") Rö 

t ntcuenı c..,.etı saycnıme; b' • h n ra, ususı - yterln 
iirL< b .. 6 . L --L- ılen, ınaan ra ana tanıyan, cemi- R d ld v h be 

1 _ İ 
I~ -~ye agun ır pııır RllKI- nf 1 ri i be • oma an a ıgı a r ere gore tal-
~, -LI L.ı!~-. • • yetin me aat e D nimsıyen ve yan k b' . b .. s· M 
L_ - G uııırıın tam nıunnııyetini l d k . . a ınesı ugun myor uuo-
"qQ"~l...!ı • 1• B L-L-J ıenit bir m na a oruyan bır tıp !ininin l·'- ik t A'-·-..ıı- to lan -vumlf ır. a UUllfll1I an . " yaz lA ame gcullllWI p 
So~ İleride )'iirüt/Uiümüzü, oe olmalıd~r. Bu ~ip"h~kim: N: yap. mış ve mesaili cariyeyi tetkik etmlf 
~fiiıa üuanl. . . • "rnelı- tı,, suahni değil, nıçin yaptı.,, su- tir. Sinyor Mussolininin yazlık ika 
le, in ~ 1~ )'eni 

0 alini sormayı bilmeli ve bir taraf- metgüıında kabin · to 1 -
l..1 9 ue )'meueJ' 7«J'attıfunuı &.U d L enın. p_anmalJ 
'"'111İa etmelı ltalılıunuJ tan ·~ &9"yea vatan aıı aurtara- mutat bir hidJae olmadıjı 1 in b 

.\ . . . • ır. • cak, diler taraftan da cemiyeti sa- toplantı nazan dikkati celbe~ fa~ 
'le dlıye eıetemumzde de ide- bıkalı ve lnsah suçlaya karşı ko- kat toplantıya Hariciye Nazın işti
~en uypn ~·~ tah~ ruyacak yolda tedbu düşünebilme- rak etmemi§ olduğu için harict me-
~~· kudr~ı~ ceearetini, lidir. selelerin konUJUlmadığı anlaş:ıJmı,. 

Dünya P .. anör ltalyada bütün müdafaa lılerlne kal"fı lia+f bir 
sansür ta~ik ~lunduğu halde, On iki adadan biri 

Rekorunu Kırdık olan Leros un bırinci sınıf deniz ve hava üssü haline 
Ankara, 14 CA.A.) _ Türkku§U getlrlldlğl anlaıılmııtır. Hatta bu adanın tahlcl-

muallimlerinden Ali Yıldız, yanın _ mat bakımından Malta ada11n6 faik yalnız Cebe-
da muallim namzedi Sezai Göksu ol lüttarığa nisbetle ikinci derecede ~lduğu ıöylen-
duğu halde Kranin tipi iki kişilik mektedir. 
bir yelken plinöriyle İnönü yüksek ~1:°5 e~iz .~ir stratejik vaziyeti kümlerine göre iki tarafın her biri 
yelken uçuşu kam~ınd~.n havalana • haizdır .. Çunku Kıbristen 330, Irak deniz üslerine ait inkişaflar hakkın
rak 14 saat 20 dakika suren b~ u~uş petrollerı borusunun müntehası olan da diğer tarafa malumat vermek 
yapmışlar ve Alman tayyarecılerın- Hayfa~an 550, Süveyş Kanalının ağ- mecburiyetindedir. Fakat bu sırada 
den Ernest Jachtman ve .. ~ossdorf zındakı Port Saitten 510 mil uzak- Leros bir deniz üssü sıfatiyle tama
ta.rafmdan bir Rm - 4 ~l~o~le Wer- lıktadır. Bütün bu mesafeler, mo- miyle inkişaf etmiş vaziyette olduğu 
mmgstad Syltbsde lefl'ınısanı 9_37 de dern tayyareler için bir hiç, yüksek halde Kıbriste buna benzer ok az 

~~:~::!:~::n!3 2~:t k: :~ık?l~ süra.tli zırhlılar için de kısa bir sefer şey yapılmıştır. Halbuki Kıbr~ Şar
geçmeye muvaffak ~ ; az asıy e t}kil. c:<1er. ki Akdeniuleki biricik İngiliz üssü-

o u ur. ngıliz - İtalyan anlaşması hü- dür. [Arkası: Sayfa ıo, sütun 3 de] 

Kantarcllar Cinayetinin Faili Anlatıyor: 

Onu Once iple Boğdum Sonrada 
Yukarı Çıkarıp Kazana Attım 

el~ ı, ener,..ım neden km İ§te bu yolda bir sistem kurmak tır. Bir habere göre yakında İtalyan 
c~ e aörmiyelim? için maziyi tam bir tasfiyeye uğrat- parasının kıymeti düfürülecektir. 1- Kaatueılar emaye. 

"-lteı Urfyetin on befinci yılını ha- mıya cesaret edebilmek lhımdır. Bu talyan mehaflli bu haberi ne teyit, tbaia lalli Manam 
110ktası olarak ele alarak elld- [Arkuı: ~ 4, siltun ı de] ne de tekzip etmenı'~-. -- te _._ __ 

69WA ...... aye ...._ olu mauzam Alnm kuam . ' 

Kazana atılan kapıcı 
Şevki 
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No. 90 .Yazan : M. SIFIR 

Gizli yollardan cepheye 
doğru ilerliyoruz 

Konuşmalarımızm neticesi o1a
rak Aksulu Aliye şu talimatı ver
dim: 

- O halde sen bugün Aksuya dö 
nersin. Yarın sabah gün ağarma
dan köyün bağhklarında, Çerkes 
dedenin bağında buluşuruz. Buna 
ne dersin?. 

- Ne diyecekmişim? Buluşuruz 
işte ... Ben yeyinti alının. Benim 
Ahmedi de beraber alayım mı? 

- Hayır, yalmz gelirsen daha i
yi. 

Millet uğuruna yorulmaktan 
tehlikeden kaçınmıyan bu gözü pek 
:ihtiyarla öpüştük, koklaştık. Göze
deden geçerken Sadul1nh Efendiye 
bırakmak üzere verdiğim puslayı 
koynuna soktu ve gitti. Bu pusla 
bana iki köylü elbisesi ve iki çift 
çarık gönderilmesine dairdi. 

Sadullah Efendi 0 giin yine gü
neş battıktan sonra geldi. Merkc
binden inerken: 

- Ne o? .. Elbise, çarık istemiş-
sin?. dedi. Bir yere yolculuk ? mu. 

- Eh nasip olursa öyle ... 
Ak~u~u Ali Ağa ile aramızda ge

~~n .g~ruşmeleri, tasarladığımız ge 
zmtıyı anlattım: 

- Ah, dedi, halim olsaydı da 
b:n de gelseydim! Gece seni bizim 
k?yden. geçirmek te bana düşen 
hır vazıfe olsun. 

Saatlerimizi ayar ettik. Gece al 
tıd~ _kestaneliklerin dibindeki de
re ıçınde birleşmeyi sözleştik. Ay
rılırken fedakar ihtiyar şu teklifle 
bulundu: 

- Silah rnzım olmaz mı?. iki 
mavzer getireyim istersen ... 

--:- Hayır tabancalarımız var. Yal 
nı~ ıstemeyi unuttum: İki tahra ile 
ikı kıl torba ... 

Eski saat ile gece vansı altıva 
yakın Mustafa ıle dere içinde Sa-
dullah Efendiyi bulduk. İkimizin 
de birer köylüden hiç farkımız yok 
tu. İçlerinde tahralar denilen sapı 
demir, kısa baltalar bulunan kıl 
torbalan omuzumuza astık. Yoİa 
çıktık. Sadullah Efendi bizi ~re 
yatağından geçirdi, sırtı aşırttı. 
(Pekmezalan) düzlüğündeki köy 
ta~lalarının başına kadar indirdi. 
Ugurladı : 

kendimizi Çamlıktepenin bayır1a
rma atalım. 

Aksu deresinin Keşişten sürükle 
yip getirdiği süt gibi beyaz kaya
lardan athyarak karşıya geçtik. 
Öğleden evvel çamlı pınarın en yük 
sek noktasında idik. İlk işim diir
biinle, Yunan miidafaa hattını sant 
lerce gözlemek oldu. Kazancı taraf 
lannda kurulu birçok çadırlar var 
dı. Ümitalandan Dimboza doğru 
uza:ran hat belli belirsiz görünfı
yordu. Saatlerce siiren araştırmnltı 
rım hiç te faydalı neticeler verme
~işti. Yalnız bulunduğumuz tepe
nın Kazancıya doğru uzayan etek 
leri üzerinde öbek öbek kazılmıs 
yerler görLinüyordu. Ve bunlarda~ 
bazılannın maskelenmiş olduğu his 
sedilebiliyordu. Bir de Aksu kö
yünden Kazancıya çıkan şosenin 

sırt gerilerine düşen fundalıklar a
rasında öbek öbek ve büyiik, kü
çük sandık istifleri görebildim. Bun 
lardan baska dikknte çarpacak hiç 
birşey yoktu. Ortalık iyice karar
dıktan sonra tepeden ayrıldık. Ak
su deresinin yataklarına yaklnstı
ğımı7. zaman, a7. ilerihli:r.de yürü
yen Ali Ağa birdenbire durdu. Eği
lerek ilerisini gGzetledi. Yaklnş

tım. 

- Bir karaltı, dedi. Yolumuzdan 
ve önümüzden iniyor. 

- Ali Ağa, karanlıkta yanılmış 
olmıyasm? 

- Hayır, hayır. Benim gözlerim 
karanlıkta çok iyi seçer. Bu giden 
hem de asker ... 

- Amma yaptın. Bunu nereden 
anladın. Silahı var mı? .• 

- Hayır, silahı yok amma, arka 
.sındn asker elbisesi var. Hele biraz 
bckliyeJjm dedei~ 

erişsek te şu herifi tutsak daha iyi 

değil mi?. 
- İyi be beyim, kanını dereye 

akıtıveririz amma, şilfıhsız bir a
dama kıymak ayıp, günah değil 

"? mı .. 
- Hele ayıbı, günahı bırak ta 

yürü bakalım, şu karaltıyı izleye

lim. 
(Devamı var) 

Göçmen işi 
için Görüşmeler 
Neticeleniyor 
Yurd dışında kalan Türklerin ana 

vatana getirilmesi için Rumen ve 
Yugoslav murahhaslarile bir hafta
danberi şehrimizde yapılan temas
lar, ilerideki müzakereler için iyi 
bir zemin hazırlamıştır. 

Bu iş için şehrimize gelen Trabzon 
Mebusu Hasan Saka Ankaraya dön
müştür. İskan işleri umumi müdürü 
doktor Cevdet, bir hafta kadar daha 
devam edecek olan konuşmalarda ha 
zır bulunacaktır. Temaslar bittikten 
sonra murahhaslar neticeyi hükumet 
lerine bildireceklerdir. Bundan ı.on
ra, muhacirlerin nakli şartlarının 

müzakeresine geçilecektir. 

Seyyar Tiyatro Kumpan· 
yalarının Birleıtirilmesine 

Doğru 
Halk Partisi umumi merkezi, mem 

leketimizdeki seyyar tiyatro kum
panyalarının daha faydalı şekilde ça 
lışmalarını temin yolunda ba7..ı karar 
lar alacaktır. Bu kumpanyaların bir 
nraya toplanması imkanlarını tetkik 
için şehrimize gelen Ankara Şehir 
Tiyatrosu rejisörü Raşit Rıza, dün 
kendisile görüşen bir muharririmize 
şunları ı:;öylemiştir: 

H_ Anadolunun tiyatro ihtiyacını 
karşılamıya uğraşan seyyar kumpan 
yaların birleştirilmesi hedefine gi
den bir yol üstünde çalışıyoruz. Dev 
let, ancak himaye edildiği vakit aza
mi randıman verdiğini bildiği tiyat
ro sanatını içinde bulunduğu bugün 
kü vaziyetten kurtarmak istiyor. Bu
raya, eski birliklerin defterlerinden 
ilk teşekküllerin esas ve prensiple
rini tetikk etmek için geldim. 
Perşembe günü başta Behzat, Na

şit olmak üzere bu işin ileri gelenle

~le ?ir ... •taya _j!lip •ko!Wf!.C•tı.z. 
yen "6ır ıslıkametaTmı~cmtat1ttır.-

Bu teşebbüsün pek yerinde olduğu 
kanaatindeyim. Bugün başıboş bir 
tezebzüp içinde çalışan perişan kum 
panyalarda biiyük istidatların mah
volup gittiğini yakinen biliyorum. 

Cümhuriyet Halk Partisinin bu iş
teki alakası tiyatro sanatı bakımın
dan minnet ve memnuniyetle karşı
lanacak mahiyettedir.,, 

Akayın Yaz Tarifesi 

Sultanahmet Meydanı 
Ne Şekil Alacak? 

Müstakbel Sultanahmet meydanının maketi. 

Yeni şehir planına göre, Sultan- cak kısımdan maadası limana tahsis 
ahrnet meydanı, hapisane binasının edilecektir. 
da inşasından sonra çok güzel bir 
manzara kazanacaktır. 
Nazım projenin son aldığı şekle na 

zaran. meydandan Sarayburnu par
kına uzanım yoldıı ve parkın dış du
vannda abide giıbi büyük kapılar a
çılacaktır. 

Yolun iki tarafındaki binalann ön
lerinde direkli ve üstü kapalı yaya 
kaldınmbn olacaktır. Bu yolun şi
malinde ve deniz tarafında kalan 
arsalann Sirkeci garının işgal ettiği 
yerden banliyö trenleri için aynla-

POLiSTE: 

Pendikte Bir 
Genç Kardeşini 
öldürdü 

Parkın duvarlan boyunca uzanan 
kısımda bahçeler, yeşilliklerle süsle. 
necek, böylece eski park duvarlan 
güzel bir manzara içinde görünecek 
tir. 

Bu duvarla At Meydanı arasında

ki güzergah, müteaddit surlar, bilhas 

sa Yerebatan Sarayı ile Ayasofyanm 

manzarası göz önünde tutularak açı

lacaktır. Bu yolun umumi istikameti 
Sultanahmet Silüetini çerçeveliye
cek şekilde olacaktır. 

BELEDİYEDE: 

Şoförler de 
Bir örnek Elbise 
Giyecekler 

~~~----9-~ ·••-~_. ...... ~.-...~Siii~I ~-- ..._, ., &JL-'~ ._._ .......... ·--~ _,.,,.. ___ ..... 

i __ ............... -··························: 

1 Ankaradan i . . 
i Telefon ve Telgrafla 5 
1 : 
_..... ········· 

Parti Kamutay 
Grupunun Toplantısı 
Ankara, 14 (A.A.} - C. H. 

Partisi Kamutay Grupu bugün 
- 14. 6. 938 - Trabzon Saylavı 

Hasan Saka'nın batkanhğmda 
oplandı. 

Hazinece taksitle satılan gay
rimenkullerin borçları hakkında 
tetkikat icrası için tefkil edilen 
Grup komisyonu raporu müza
kere edilmi• ve rapor, Grup U
mumi Heyetince tasvip olun
muttur. 

Kereste Fiyatlarında 

Y apllan lhtikCir 
Ankara, 14 (Tan Muhahirindcn)

Dün Mecliste Ziraat Vekili Faik K~r 
doilu Orman Kanunu layihası görü

şülürken 2 inci madde üzerinde ile

ri sürülen noktai nazarlara ce\•ap 

verirken ezcümle şöyle demşitir: 

"- Muhterem arkadaşlar, takdim 

edilmiş bulunan layihanın siklet 

merkezi bu maddededir. Niçin? Bu

nu kısaca anedeceğim: 

B~n kerestenin metre mikabı 

50 - 60 lira arasındadır ve hakikat

te bu vaziyeti istismar eden ktiçilk 

mihtahsiller değil. muayyen birka~ 

büyük snıptur. Kanun hükümlerine 

nazaran tespit edilmiş tarife bedelle 

rl çok defa 3,5 - 4,5 lirayı geçme

mekte olduğu ha1de sırf tatbik edi

len müzayede usulünden ve piyasa 

ve fiili fiyat vaziyetinden dolayı ra

kipler arasında yükseltilerek 35 lira 

ya çıkanlmaktadır. Bu suretle biz 

devlet, bir dalrei faside içine dilf

melde ve kereste fiyatlarını 50 - 60 

lira ftzerinde çivilemekteyiz. 

Buıün orman işletenlerle, mevcut 

:~,e~~tha _. ~wnl bük~~~ 
miş, Seyit oğlu İbrahim isminde bir billerile hususi otomobillrln ve o• 
genç. bir kadın yüzünden küçük kar büslerin şoförleri ayni biçim ve renk 
deşi Zekeriyayı tabanca ile öldür- te elbise giyeceklerdir. Yalnız kas
müştür. ketleri farklı olacaktır. Bunlardan 

İbrahim, kardeşini dört kurşunla hususi taksilerde çalışanlar kasket
yere serdikten sonra kaçmış, fakat lerine kırmızı, taksilerdekiler yeşil 
Üsküdarda Karacaahmet civarında ve otobüslerdekiler san §erit taka-

ğunuz mahrukat ktınunu do1a11sıyJe 
şimdi mühim bir şirketten yıldırıın 

telııraf aldım. Diyor ki biz senede 

46,000 metre mikabı kadar kereste 
imalltımudan mütevellit odunu im-

ha için yakanz. Acaba bu kanun bu

nun yakılmasına mini olacak mıdır? yakalanmıştır. caklardır. 

Pencereden Düıen Vali Cuma Günü Gidiyor 
Çocuk Öldü Atina Payitaht Nazınnın daveti ü-

- ~~~~i, selametle gidin, sağ
lıkla donun. Sizi yann burada ve 
bu saatte beklerim. Yalnız Pekmez 
aland.aki çeşmeden Yunanlılar ge
celerı su alırlar. Geçerken tetik bu 
lunun. Bu saatlerde çete mete bu
lunmaz ... Hiç çekinmeyin. 

[;~ARiFTE: 
llkmekteplerden 6 Bin 
Talebe Mezun Oluyor 

Adalarda oturan okuyucularımız· 
dan mektuplar aldık. Hepsi, Akay 
yaz tarifesinin geri kalmasından do
layı şikayetlerle doludur. Mektup
larda deniliyor ki: 

Küçükpazarda Hacıkadın mahalle zerine Vali ve Belediye Reisi Üstün

sinde İşlek sokağında 35 numaralı ev dağ, Cuma günü deniz yoluyla Atina 

de oturan Hasanın bir yaşındaki oğlu ya hareket edecektir. 
Mithat 9 metre yükseklikteki pence- Şehir Meclisi Reisi Necip Serden-

geçti, daimi encümenden Selami Se

des, belediye iktısat müdürü Asım 

Süreyya da Valiye refakat edecek

lerdir. Bu seyahat bir hafta süre

cek, Atinada beş gün kalınacaktır. 

min kenannda oynarken müvazenc 

sini itaybederek sokağa düşmüş ve 
muhtelif yerlerinden yaralanmıştır. 

Can kurtaran otomobil ile Şişli Ço
cuk Hastanesine kaldırılan Mithat, 

biraz sonra ölmüştür. 

Bütün orman işleten zevatı davet 

edip kendilerine vazife vermek isti

yorum. Buna mukabil kendilerinin 
maliyet fiyatını kontrol edeceğiz. Bi 
liyorsunus ki, şeker sana)iinde mu· 
ayyen bir temettü esası konmuştur· 
Buna benzer bir temettü esası ko
yup, buııtln senede üç, dört ay işle
yip bütün senenin masrafını bu Uç 
dört aya yükliyen kereste fabrikala 
rına bütün sene işlemek imkanın• 
vermiye çalışacağım. Buna mukabil 
de fiyat empoze edeceğim, vazife ve· 

Yola düştük. Hafif hafif esen, 
gece meltemi yüzümüzü okşuyor-

du. Gök lekesizdi. Yıldızlar; ka
ranlığın zifirini dağıtmış, ortalığı 

tatlı bir loşluğa, ağarıklığa bürün

dürmüştü. Ettafımızı iyice görü
yor, uznkları seçiyorduk. Hiç ses 

yoktu. Yalnız çarıklarımızın altın

dan kayan taş parçalannın sert 
çıtırdılarını, arasıra da uzaklardan 
ve çok derinden gelen çakal ulu
malannı işitiyorduk. 

Bu yıl ilk okullardan 6 bin orta
lardan 4 bin liselerden 2500 talebe 
mezun olacağı anlaşılmıştır. * Lise ve orta mekteplerde hazır
lık kamplarına 19 Haziranda basla-~ 

nacaktır. * İlkokullann son smıOannda im 
tihanlar bitmiş, dün mektepler ka
panmıştır. İlkokul sergileri 17 Hazi
randa açılacaktır. * Ortaokul muallimliği için açı
lan müsabaka imtihanına bu sabah 
başlanacaktır. * Profesör Nissenin, mukavelesi 
beş sene müddetle uzatılmıştır. 

"Yaz geldiğini ispata ihtivaç var 
mı? Sabah ve akşam vapurlarında 
duracak yer yok. Sıcaklar bastı. Mek 
tepler tatil oldu. Adaların yazlık hal 
kı geldi. Gelmiyen küçük bir kısım 
varsa sebep yaz tarifesinin geri kal
masıdır. Akay geçen sene ihtiyaca 
uygun bir tarife yapmış, halkı mem
nun etmişti. Ayni tarifenin bir an 
evvel tatbikini bütün halk bekli-

yor .. , * Turlng Kllıp, Denizbanka miira 
caat ederek dahili turiımin inkişafı 
için Denizyolları vapurlarından isti
fade etmek istf'<liğini bildirmiştir. 
Tekli( tetkik edilmektedir. 

Av Tüfeiji ile Yaralandı 
Şilenin Kapaklı köyünden Ahmet 

oğlu Fikri isminde biri evvelki gün 

yaralı olarak Haydarpaşa Nümune 
hastanesin.e getirilmiştir. Yapılan 
tahkikat, av tüfeğinin kazaen ateş 
aldığını ve Fikrinin çıkan kurşunla 
omuzundan yaralandığını meydana 

çıkarmştr. 

Demlryolları Konfearnsı 
Balkanlararas1 demiryolları konfe 

ransının son defa Bükreşte yaptığı 
toplantı bitmiş ve murahhaslar Bük
reşten gelerek Ankaraya gitmişler
dir. Bu toplantıda Balkan memleket 
leri demiryollarında müşterek tarife 
ler tatbiki meselesi üzerinde görüş
meler yapılmıştır. Konferans gele
cek toplantısını Atinada yapacaktır. ı 

TÜRKKUIUNDA YENi llR REKOR: 

--~-o 1 

Lokomotife Çarpan 
Kamyon 

Şoför Hasann idaresindeki 4251 
numaralı taş yüklü kamyon, Bakır
köyünde Yenimahalle istasyonunda 
durmak üzere bulunan bir trenin ma 
kine aksamına çarpmış ve hasara uğ-

Şirketin Tamir Ettiği 
Kaldırımlar 

Tramvay Şirketi tarafından tamir 

edilmekte olun istiklal caddesi dün 

belediye mühendisleri tarafından 

tetkik edilmiştir. 
Şirket 20 santim kum üzerine kal

dırım döşemiye mecbur olduğundan 

yolun muhtelif yerlerinde döşenen 

kum mikan araştırılmıştır. Tesellüm 

muamelesi için noksanların da ya

pılması $art koşulmuştur. 

Cenaze Kaldırma 
istasyonları 

:F'atih ve Beyazıda ilave olarak 
Pangaltı ve Kadıköyünde de birer 
cenaze kaldırma istasyonu yapılma
sına başlanmıştır. Yeni büdce tas
dikten geldikten sonra muhtelü yer
lerde 6 istasyon daha yapılacaktır. 

recei'im. Diyecel:im ki, size şu ,.azi· 
feyi verdim. Zannediyorum ki bu• 
gilnkü tarife bedelinin her zamaJI 
dununa düşmesine lüzum olmı3•a• 
caktır. Çünkii 9, ı O liraya aldıkları 
zamanda hile keresteyi 20, 25 liral'• 
sattıklarını biliyoruz. Büyük hir te· 
mevvüç hareketi olmıyacaktu. l\IUJI 

tazam bir plan vapacağım, mesela 
[Arkası: Sayfa 4, sütun 5 de] 

1 TAKViM ve HAVA J 
15 Haziran 1938 
ÇARŞAMBA 

6 mcı ay Gün: 30 
Arab!: 13!17 

RebiUltıhır: 15 
Glineş: 4.08 - Öğle: 
İkindi: 16.15 - Akşam: 
Yatsı: 21.45 - İmsak: 

Hızır: 41 
Rum1 13~4 

Haziran: ?2 
12.14 
ıo.t2 
2.08 

* Yasağa rağmen tramvaylardan 
atlıyanların yine çoğaldığı ve tram
vay kapılarının istasyonlardan kal
kınca kapanmadığı görülmüştür. Be 
lediye, kontrolün ziyadeleştirilmesi
ni alakadarlara bildirmiştir. 

YURTTA HAVA V AZIYE'fl 
Yeşilköy meteoroloji istasyonundan '11~ 

nan malümata göre, hava, yurdun dO ,, 
Anadolu bölgesile Karadenizln şark it' t' 
mında çok bulutlu ve mevzit yağışJ.ı. 0

,, 
b'-"' 

ta Anadolunun şark kısmında kısmen I'" 

Uzaklardan seçilememek için hep 
koyu yeşilliklerden, ağaç diplerin
den yürüyerek şoseye yaklaştık. 

Kimseler yoktu. Sıkı bir yürüyüşle 
şoseyi, tarlaları atladık, fundalık

lara girdik. Aksu bağlnnna kadar 
rahat bir yiiriiyüşle fundalık ve 
meşelikler arasından geçtik. Baj sı
nırlarını ayıran bodur incirlerin 
koyu nefti karartıları yol yol görü 
nüyordu. Sık bir meşeliğin içinden 
uzayıp çıkan bir çamın altında bir 
az oturduk, dinlendik. Sigaralarımı 
zı, rüzgarla yarenlik eden çam dal 
lan ile meşelerin tatlı hışırtılarını, 
fısıltılarını dinliyerek içtik. Yarım 
.saat sonra Aksu bağlarında, Çerkes 
dedenin bağındaki pınarın başında 
idik. Tanyeri ağarıyordu. Havanın 
loşluğu esmerleşiyor, ağarıyordu. 
Kuşlar cıvıldaşmaya başlamışlar
dı. Ali Ağa bizi çok bekletmedi. 
Nefes nefese geldi. Biraz dinlenme 
sini söyledim. Güldü. Latife ede
rek: 

- Ben ihtiyar mıyım? dedi. Hay 
dl durmak olmaz. Gün açılmadan 

ratmıştır. 
Evvelki gece Beykozda kundura 

fabrikasının temizleme kısmında kil 
çülc bir teneke içinde bulunanan ben 
zln ansızın ateş almıştır. Aleşi sön
dürmek istiyen amele İhsan, ayağın
dan hafif~ yanmıştır. 

TUrklmşıt öjtrf'tmen namsetlerlnden Cemal Aytaç ve Ra11im Tianşan'ın 
İnönü yüksek yelken uçuş kampında yeni bir rekor kırdıklannı yazmış
tık. Yukanki resimde, havada 1Z saat 2Z dakika kalarak iki kişilik pla
nörlere mahsus yeni bir milli rekor kıran ve Türkiyeye "uzun müddet 
havada kalma,, bakımından dünya lldnellitini kazandıran ıenç öğret
men namzetlerini görüyoruL 

* Yerebatan sara)'lnın üstündeki 
adanın istimlaki için hazırlıklara ge 
çilmiştir. Bu civardaki bina .sahip
lerine bugünlerde ilk tebligat yapı
lacaktır. Yıkma işine bir Ağustosta 
başlanacak ve toprak tesviyesi bi
tince asfalt yol yapılacaktır. 

luUu, ve diler bölgelerinde açık gı:-Çrı'l11a 
rüzglrlar umumiyetle ı;;imall lstiktırrıe 
orta kuvvette esmiştir. i\fl" 

Dün, İstanbulda hava açık geçnıts. rıet• 
gAr sakin kalmıştır. Saat 14 te barof1'1 l1-
re 759.1 millmetre idi. Hararet en çok !lll' 
neıte 30.1, gölgede 28.8 ve en az 14.4 ı;ıı 
tıgrat olarak kaydedllmlştlr. 

I 
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rnuGüN_I 
Kastellonun Sukutu Boğazda Bir Gece ... 

1 ' }' cızan: ômer Rıza DOGRU L 
General Franko hükftmeti tarafın

dan tebliğ olunduğuna göre, Frankist 
kuvvetler, Akdeniz üzerindeki Kas
teUon şehrini de işgal ederek, şimdi
)'e kadar işa-al ettikleri vilayetlerin 
18Ylsına bir tane daha ilive etmiş
ler .ve İJpanyayı teşkil eden 50 vila
l'etın 31' sini almış bulunmaktadır
lat. Bundan sonra takip edilecek hc
ılttin Valensiya olduğuna hükmo-
1'-'tnaktadır. Kastellondan kırk, elli 
1'ıil rnesafcde olan Valensiyanın zap
tbdan maksa~ yalnız cümhuriyetçi 

l~panya işi Avam ~amarasında 
Çek Başvekil ile Südetl Çember/ayn lngiliz 
LiderleriArasında Yeni , Tezini Anlattı 

. Yazan: B. FELEK 

Geçen gün (Trak) ın ilk seferinde 
Bandırmadan dönerken hoş. beş sı
rasında karşılıklı hkralar anlattık, 

dinledik. Doğrusu içlerinde çok eğ
lencelileri vardı. Bunlardan birini 
Denizyollan erkanından birinin ağ
zından işittim. Pek hoşuma gitti. Bel
ki malftmdur, belki damdan düşer gi-

Panyaya ağır bir darbe daha indir
'1ek değildir, bundan başka Madri
ti de tecrit etmektir. Valensiyanın 
~Ptı ile Madrid müdafaası aksıyacak 
•e hiçbir taraftan beslenemiyeceği i
~tl en müşkill vaziyete düşecek, bel-

Konuşmalar Başlıyor Kastellon Şehrinin Zaptı Esnasında 
Çok Kanlı Muharebeler Oldu 

bi bir şeydir amma her zaman müna
sebetli yazı yazacağız diye bir taah
hiide girmediğimiz için bunu da mü
nasebetsiz bir h.kra olarak arzedebl
liriz. 

Bir lngiliz Gazetesine Göre Henlayn, Artık 

Nasyonal Sosyalistlerin Gözünden Düşmüı 

Efendim, bir kıt gilnil Bofaziçin
de Şeytan akıntısı veya Boyacıköy 

tı taraflarında bir yalıya bir adam mi
Londra, 14 (Hususi) - Bugün A- ğini söylediği dostluk münasebe e- s~fir gider. 

vam Kamarasndıı İspanya kara sula rini bozar.,. 

de teslim olmıya mecbur kalacak
~· Fakat Valensiyanın da kolay ko-

1 sukut edeceği zannedilmemekte-

Prag, 14 (Huıuıi) - Belediye seçimlerinin nihayet hulmuı 
dolayısile bugünden ha.f hyarak.ıı Südet liderleri ile Batvekil ara
sında konuf1Dalarm hatlamuı beklenmektedir. 

d ., Yalı, bizim eskiden berhane ismi· nnda bombalanan İngiliz gemileri Kastellon nasıl zaptedil i · 
ni verdiğimiz otuz odalı kona.klar-

yüzünden bir münakaşa olmuş ve Burgos hükumeti Kastellon şehri-
Mister Chamberlain muhalefetin bir nin sukutunu resmen bildirmiştir. dan. 

4ir. 
General Franco ile arkadaşlarının 

'- bellibaşb hedefi '° yaz mevsimi 
llihayet bulmadan harbe son vermek-
~. 

llra•co tarafında çalışan tayyarc
lttiıı sivil halkı tethiş eden faaliye
t. reçerek bütün medeniyet alemi
~ 'Vicdanım ilrpertmclerinin hik
'-eti de bu idi. Fakat tayyare bom
~dınıanlannın şiddetine ve halkı 
tıJııesine rağmen cümhuriyetçilcrin 
~tid~aası gevşememi§, bilakis sert
""t1n.İ§ ve Kastellon muharebeleri es
'da da bu mukavemetin şiddeti 
~yden fazla göze çarpmıştı. Bu 
~llkavemetin sonuna kadar devamın 
;;: zerre kadar ppbe edilmemekte-

«-a.steDondan sonra Valensiyanın 
lık~t ettiği f arzedilse bile harhin 

11~~ni tahmin etmek yanlış olur. 
~lı: kıymetli askeri muharririmirin 
~iği gibi, Frankistler Kaste11onu al 
"'lla Temel - Akdeniz cephelerini 
~ kısaltmış ve Mijakes suyuna Is
~ ettirmiş olurlar. Teruelin eena-

ldan 'Valensiya istikametinde Her .. . .. - . . - . . -

Londra, 14 (Hususi) - Taymis ga 
zetesi bugün Südetler meselsine da
ir bir başmakale yazmakta ve 1919 da 
sulh muahedeleri yapıldığı zaman 
Südetlere mukadderatlarının nereye 
bağlanmasını istediklerinin sorulma 
dığını kaydettikten sonra varılacak 
tesviyenin her tarafı tatmin etmesi 
lazım geldiğini, çünkü bu sayede 
sulhün temin olunacağını anlatmak 
tadır. 

Deyli Herald gazetesi yazıyor: 
"Bugüne kadar Südet Almanların 

lideri sayılan (Henlayn) in son gün
lerde Nazilerin gözünden düştüğü ve 
onun yerine Hans Krebs'in göze gir
diği anlaşılıyor. Krebs Çekoslovak
yada Nazi Partisini kurmuş ve 1933 
te vatana hıyanet cürmü ile yaka
lanmaktan korkarak kaçmış, Alman 
yaya iltica etmiş ve Alman tabiiye
tine girerek Rayştağa seçilmişti. 

Krebs Çeklere düşmanlığı ile ma· 
ruftur ve bu hususta Henlain'den da 
ha tehlikelidir." 

Arsa, hftk6ınetçiler Madrid • Gu-
.ccİeUıaı:. lllıntakasıncla büYfik bir i Nevyorlt, (Hunst) _} Çoeuk 
~ banm içine girmlf bir vaziyete ge- kaçınlmuı meselesinde polis şim 
l>Uirıer. di büyük bir muammanın karşı-

\ .\sker:t muhanimlzin 111 mfttalean ~ sınd~ bulunuyor. Peter Levine 
~~yeti daha sarih gösteriyor: ve Jımmy Cash adlı iki çocuk 

İspanya çok dağlık bir memle- ~ haydutlar ta~afından viicutlerin- t 
tet olduğu için yapılan yarma ve ~ de en ufak hır zorlama izi hatta ~ 
~elerin tesiri mahdut ve mın- ~ bir iine yarası bile bulunmadan i 
~vi kalıyor ve onun için hiçbir ~ katledilmişlerdir. 
~at bir meydan muharebesinde ~ Polis, iki çocuğun nasıl öldü· ;ı 
~er tarafın ordusunu imhaya im- ~ rülmüş olduklannı henüz doğru " 
) bulamıyor. Bu sebeple İspan- ~ olarak meydana çıkaramamıştır. ~ 
h il harbi, herhangi bir han'lta zu. i- Katillerin cinayeti çok kuvvet- t 
b~ etınezse ~ylelikle daha epey li bi.r zehirli gazın yardımile ika ~ 
~ uzayabilecektir..,, etmış olmalanndan §Üphelenili- ' 
'b eUonun sukutu ile neticelenen yor. 
~ 'e llreketlerden başka Frankistlcr, """""""'"~""~ 
' Phede daha meşguldürler. Bun
\ı biri Valensiya - Sagwıtu. Te-
- l'olu ilzerindedir. 

Filistin Taksimden 

Baıka Çıkar Yol 

Mevcut Değilmiı 
~ a:;-dakj Franko kuvvetleri sftraf. 
~ 11Yenıemekte ve hilktlmet l-uv
~ hunlara lı:arp muvaffakıyetle 
'enıet göstermektedir. 
~ ~lı: buriyetçiler buraya otuz, kırk 
~er tahşit etmiştir. Şimalde ise 

d hududuna yakın bir yerde 
itil) ele devam etmektedir. 

\ 4e '-• İspanyada harp alabildiği. 
"llnı ediyor ve devam edecektir. 

~~11sturyanın Eski 

aorçları Meselesi 

~ tf aHedilemiyor 
~i~a, 14 (A.A.) - Maliye nazı

rı bugün avam kamarasında 
h~a borçları hakkında beya1 

~"&ııt~narak Avusturya borçları-
~tı bita 

1 
eden devletler konferan • 

t~ lllında neşredilen tebliği ha 
t ~t~ ~e alakadar memleketler 
QI. ının h' 
<rl~ ımayesi için alına~ak 

)& 
11 Ingiltere ile Almanya ara

i:ılrnakta olan müzakereJ~r;n 
~ ~~ de ~ağlı ' bulunduJ;"Unu ilfı.ve 

~-ernıştir ki: 
&er rne i t• · b. ltaıı . mnun ye ı mucıp ır 

~ hij~dılemediği takdirde In • 
tı t~ illeti şimdiki Ingiliz -

Londra, 14 (Hususi) - Avam Ka
marasının bugünkü toplantısında 

Müstemlekeler Nazın Mister Mak
donald, Filistin meselesi hakkında 
sorulan suallere cevap vererek Filis 
tine yeni kuvvetler gönderip gönder 
memek meselesinin henüz kararlaş
tırılmadığını, fakat zabıta kuvvetle
rile askeri kuvvetlerin birlikte çalı
şarak oradaki terör kuvvetlerini ye
re serdiğini, geride küçük çeteler. kal 
dığuu, bunların da takip olunduğu- fi 

nu söylemiştir. Daha sonra Şimal ta
rafından Filistine çeteci ve silıib akın 
ettiğinden buna karşı gelmek için 
Şimal hududunun tel örgüleri içine 
alındığını ve bunun birkaç hafta 
içinde tamamlanacağını anlatmış ve 
hükumetin Filistini taksim etmeyi 
kanşıklıktan kurtulmak için biricik 
çare saydığ!nı ilave etmiştir. 

Bir General Öldürüldü 
Meksika, 14 (A.A.) -- Cedillo'nun 

cürüm ortağı general Espejel, Pueb
la devleti arazisinde muhasara edil
mi§ olan evinden ata binerek kaç
mağa teşe'b'bt'i.s ettiği esnada polis ta
rafından öldürülmüştür. ~~~ iye anlaşmasmı preavis 

itı&e 30 haziranda feshedecek
~ tc,:aleyh mezkur tarihten iti 
~ edecek tedbirleri almak-

<>lacaktır.,, 

Espejel'in i8mi 1 O haziranda. kad
roda.n silinmiştir. General, Reisicüm 
hun.ın emri ile divanıharbe ıevkedi
lecekti. 

takriri üzerine beyanatta bulunmuş- Şehirde sokak muharebeleri olmuş, Adamı nasıl izaz ederler, orasmı 
tur. Başvekil, 1ngilterenin ticaret ge Cümhuriyetçiler evlerin damlarına fıkrayı anlatan söylemiyor. Yalnn 
milerine tayyarelerden bomba atıl- mitralyözler yerleştirerek mukave- gece yatmak için kendisine denir.e 
dığı için General Franko hükumeti- met etmişler ve şehir ancak öğleden bakan güzel odalardan birini verir
ni protesto ettiğini, General Franko- sonra Frankistlerin eline geçmiştir. ler. 

nun teessürünü bildirdiğini fakat • • • • • • • • • • ••• • • • • • • • • • • • • • • • Deniz kenarına misafir ıelen ba •· 
hadisenin askeri hedefler bombardı- I .k I I damın adı da A§ir! nCJilizler ve Amerı a ı ar 
man edilirken vuku bulduğuna naza Biraz da vihimell olan bu adam, 
n dikkati celbettiğini ve İngiliz ge- Gemilerine 18 Pusluk yatağına girdikten ve ilk uylrasunu 
milerinin silah taşıdıklarını bildir- Top Koymıyacaklar uyuduktan sonra uzaktan birisi bağı. 
diğini anlattıktan sonra İngiltere hü Londra, 14 (A.A.) - Daiıy nr: 
kumetinin vaziyetini şu şekilde izah Telegraph gazetesinin bildirdi- _ Aşir! 
etmiştir: ğine göre, lngiltere ve Ameri.- Uyku sersemliğile nereden geldiği-
"- Mu'·essı'r bı'r tedbı"r almak im- ka ıs· tı'kbalde uapacaklan drit-

• ll ni bilmediği bu sese misafir cevap ver 
kam mevcut değildir. Çünkü hadise notlara 18 pusluk top koyma- miye kalmadan bir daha: 
ler harp sahnesinde vuku buluyor. mak hususunda mutabık kal-
Bunlara mini olmak için İspanya sa mışlardır. Amerika vaktiyle bu - A§ir! tnan Afir! 
biline tayyare bataryaları yerleştir- çapta top koymak için teklifte Diye bağırır. Adamcağız da: 
mek, yahut zırhlılar göndermek la- bulunmuş ise de Ingiltere, bu - Efendim! diye oldukça yüksek 
zımdır. Bunlarn ateş etmelerile İn- takdirde gemilerin tonilato mik- sesle cevap verir. Arkasından: 

:'\t·. giltere de harbe kar~mış olacak- tannın makul haddi tecavüz e- i _ Yat ulan yat! 

' tır. deceğini ileri stirmü.§ ve bunun ı -Yatıyorum efendim.: 
..., Fakat bu gemileri bombalamıya üzerine Amerika bundan 1'<1Z· 

1 
Böyle hatiften relen bir nida ne Benlayn'ın yerine geçeceği söylenen devam etmek, Franko hükumetinin geçmi§tir. 

· uyanmıı ve rarip bir hitaba maraz Hans Krebs .İngiltere ile devam ettirmek istedı- ._ ____ ._ ..... •-••••••••• ............................. ~•-
kalmıı olan Aşirin, artık cözüne 111-
ku girmez. 

Bir Bakışta Dünya Haberleri Aradan on 
ha! 
-Aşt~ 

dakika ıeçer1 bir da-

FRANSA 
NaZ1rlar Toplantısı 

Paris, 14 (A.A.) - Bu sabah na

zırlar meclisi Reisicürnhur B. Löb
rön'ün riyasetinde toplanmıştır. Bu 

içtima sonunda neşredilen bir teb
liğ ezcümle diyor ki: 

Nazırlar meclisi, milli müdafaa, 

mali kalkınma, tasarrufun korunma

sı ve ekonomik faaliyetin inkişafı 

hakkında kararnamelerin heyeti u • 

mumiyesini tasvip eylemiştir. Ay -
rıca hariciye nazın B. Bone, dış po

litika vaziyeti hakkında meclise iza 

hat vermiştir. 

f 
CENEVRE 

Kadın Memurlar 
Oslo, 14 (A.A.) - Pariamento, 

Norveç renni dini memuriyetler de 
dahil olduğu halde istisnasız bütün 
devlet memuriyetlerine, erkeklerle 
ayni ıerait altında. kadınlann da ta
yin edilebilebilmesi için hükumete 

saldhiyet veren kanun projesini 48 
reye karıı 60 reyle tasvip etmiştir. 

Parlamento, daha evvel, kilise m.en
suplannın prensip itibarile nıuiıale
f eti sebebile kadınlann nahiyelerde 
•ektörlük ve vikerlik gibi dini me
muriytle1-e tayin oltır.mamcuı hak
kmdaki bir ta.dil projesini 53 reye 
karr. 55 rey ile 'reddeylemi§tir. 

MACARiSTAN 
Yeni lir Nazi Partisi 
Budapeşte, 14 (A.A.) - Dün, par

lamentoda yeni bir nasyonal sosya
list p,artisi teşekkül etmiştir. Bu fır
kanın adı, nasyonal sosyalist hıristi
yan cephesidir. Bu fırka, meclisteki 
üçüncü nazi fırkasıdır. Dokuz aza
dan mürekkeptir. Bu fırka, ilk iki 
fırkanın gittiği yola gidecektir. Ma
amafih yeni fırkanın bilhassa zirai 
ıslahat işleri ile uğraşacağı söylen -
mektedir. Fırka, diğer fırkaların da 
programı olan yahudi aleyhtarlığı 

programını muhafaza edecektir. 

Macariıtanda Bir Alman 

Askeri Heyeti 

- Efendiım 

-Yat! 

- Yatıyorum efendim! 

Bir çeyrek sonra bir daha: 

- Ulan Aşir! 

- Efendim! 

- Yat be yat! 

- Yatıyorum efendim! 

- Ulan iyi 'yatsana! 

- Vallahi iyi yatıyorum efendim. 
Yorganı baııma çektim .. 

Ve bu minval üzere beş, on defa 
ayni sesle karşılaştıktan sonra saba
hı bulur ve derhal yatak çarşafını 
toplayıp karyolanın altına saklar. 

Kahvaltıda ev sahibi: 

- Nasıl efendim! Güzel uyudunuz 
ya! 

Çek Kızları Hava Tehlikesinden 
Budapeşte, 14 (A.A.) - Alman or 

dusu genelkurmay başkanı General 
Kaytel, saat 11 de ıahsi tayyaresiy
le ve beraberinde üç general oldu -
ğu halde buraya gelmi§tir. 

Sualini sorunca bizim Aıir: 
- Güzel uyudum efendim. Teşek-

Korunmayı 
•• v • 

Ogrenıyorlar 

Çekoslovakyada halk muhtemel bir han tehlikesine karşı korun
mıya alıştırılmaktadr. Devletin bu sahadaki faaliyeti memleketin her 
tarafına teşmil edilmekte ve halk açılan kurslar vasıtasiyle hava hü
cumundan nasıl korunacağını öğrenmektedir. 

Yukarıdaki resimde genç Çekoslovak kızlannın zehirli gaza karp 
maske talimi yapmalan görülmektedir. 

General Kaytel, öğle vakti resmi 
surette amiral Horty tarafından ka
bul edilmiş ve amiral kendisini öğle 
yemeğine alıkoymu§tu.r. 

MISIR 
lran Heyeti 

!skenderiye, 14 (A.A.) - Başve -
kilin riyaseti altındaki Iran heyeti 
krala, Iran şahı ile oğlunun Prenses 
Fevziyeye gönderdikleri kıymetli a
ğır hediyeleri vermiştir. 

IRAN 
Petrol imtiyazı 

kür ederim. Yalnız ... 
Diye biraz tereddüt eder. 
Ev sahibi telaşla: 
- Yoksa rahatsız mı oldunuz! 
- Hayır! Yalnız hatiften bazı ni-

dalar geldi de .•• 
- Ne gibi? 
- Her on dakikada bir Aşir! diye 

çağırdılar, ses verdim. (Yat!) dediler. 
Yattım. (Ulan iyi yat) dediler. Hula
sa doğrusu pek korktum. 

Ev sahibi gülmiye başlar ve izah 
eder: 

- Yalının önünden ge~en kayık
ların yedekçHeri rıhtımdan geçerler
ken, parmaklık babalarına geldikle
ri zaman yedekçi yedek ipini aşırsın 
diye: 

- Aşır! di~·e bağırırlarmış ve son
ra da kuvvetli çeksin diye: 

- Yat! derlermiş. 

O giindenberl Aşir, Boğazı sevme
sine rağmen bir daha akıntılı deniz 
kenarında misafir olmamaya karar 
vermiş. 

Tahran, 14, (A.A.) - Maliye na
zırı bugün parlamentoda yaptığı be
yanatta Amerikan - lnın petrol 
şirketinin 1936 da kendisine veril -
miş olan monopoldan vazgeçtiıjini 
bildirmiştir. . 

ITALY> 
Zararlı Yağmurlar 

İsimlerin de hazan adamı rahatsı7. 
ettiğini söylerlerse bu fıkrayı hatır-
larsınız. ~ 

Milano, 14 (A.A.) - Şimali Itaı
yaya yağan şiddetli yağmurtar, bü -
yük hasarlan mucip olmu~. bır çok 
köprüler yıkılmış, geniş miktarda 
arazı su altında kalmış ve üç k;şt öl
müştür. 

lzmir Enternasyonal Fuarı 
En ucuz alış veriş, bol eglence ve 

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

20 Ağustos - 20 Eyltil 1938 

• 



• 

M.a.h l<:errı.elercle . 

Semizotu Ayıklarken 
iş Bıçağa Döküldü ! 

Dün Adliyeye Getirilen Davacı 
Derhal Tedavi Altına Alındı 

Polis, dün, bacaklanndan kan sı

zan bir genel müddeiumumiliğe ge
tirmiştir. 

Bu Sultanahmetteki sanatler nıek-
tebi hademesinden Kastamonulu Be
kir Yalçınkaya isminde bir dava
cıdır. Müddeiumumi kendisini tabibi 
adillere göndermiştir. Tabibi adil En 
ver Karan, kendisini muayene et
miştir. 

- Mehmet, dedim, bu da milletin 
verdiği para ile alınıyor, evinde olsa 
böyle yapar mısın? Tabii yapmazsın. 
O halde semizotlannı iyi ayıkla! 

TAN 

Türk lnkllabına 
Layık Bir 
Adliye Sistemi 

(B<l§ı 1 incide) 
günkü adliyemiz, dört, beş sene ev
vel işlenen, izleri silinen, tesirleri u
nutulan hadiselerin esasını aramak
la meşguldür. Bu vaziyetin Türk ha- 1 
kimlerinin üzerine yüklediği maddi 
ve manevi yük tahammülün haricin
dedir. Kanunun kendilerinden bek
lediği iş saatlerinden çok fazlasını 
seve seve vazifelerine verdikleri hak 
kınaa yetişemiyen ve vazifelerinin 
hakkından geldiklerine kail olaroı-
yan hakimlerimiz çoktur. 1 

Dimağ f ekinden vakitsiz 
bir surette kaybettiğıimiz olgun 
adliyecilerimizin acı akıbeti, 
üzerinde alaka ile durulacak 
bir memleket meselesi manza-

1 
rasım göstermektedir. Mazi
nin biriktirdiği ijler o tekilde 

Kadın Köıesf 

Mevsim Dik 
vanou Jar
se Elbise 

• Bu sade mevaimlik yünlü jer
:e elbisenin bütün •Ü•Ü belin a
ıağı•ına kadar iliklenen ön ve 
düğmelerin altından açılan genİ1 
0

>İr pli kaşe ile yakayı teşkil e
l en iki beyaz pike kamelyadır. 
'(olların omuz taralı biraz ge
ıif altları çok •ıkıdır. Kol ağtz
'annda pike garnitür ve kenar
'annda üçer düğme vardır. Düğ
neler esvabın kumaşındandır. 
'?eldeki kemer bu sene bütün 
?Lbi•elerde görüleceği gibi bir 
parmak eninde aiyah deriden -
lir. Elbi.enin arka•ı tamamile 

15 - 6 - 938 

Radyo 
loıtanbo1 Radyosu 

ÖGLE NEŞRIYATI ~ 

-

, 12,30: Pltıkla Türk musikisi. 12,!50 : 
Havadis. 13,0!5: PlAkla Tilrk musikisi. 13. 
30: Muhtelif pltık n~rlyatı. 14,00: so:r~. 
AKŞAM NEŞRIYATI : 

18,30: PlAkla dnns musikisi, 19,15: Ko~ 

1 
ferans : Bakırköy llalkevi namına ŞükrÜ 
Kafaoğlu (Okul dışında çocuklarımız). 
19,55: Borsa haberleri. 20,00: Grctviç r~ 
sathanesinden nnklcn saat ayan. 20,02 · 
Nezihe ve arkadaşları tarafından Türle 
musikisi ve halk şarkıları. 20,45: Hava ra 
poru. 20,48: Ömer Rız.n tarahndan arap
çn söylev., 21,00: Cemal Klımil ve arka
daşları tarafından Türk musikisi ve halk 
şarkıları . 21,45: ORKESTRA. 22,15: A
jans haberleri. 22,30: Pltıkla sololar, O
pera ve operet parçaları. 22,50: Son ha
berler ve ertesi gi.inUn prosramı. 23,00: 

SON. 
~ nkara Radvo!lo 

ÖGLE NEŞRiYAT! : 
1 

12,30: Karışı plAk neşriyatı, 12,50: PlAk 

•kir Yalçınkaya şikAyetlni şöyle 
anlatmıştır: 

Mehmet, bu ihtarımdan muğber ol 
muş olacak ki, elindeki bıçakla kalça 
ma dürttü. Ben bir şeyin farkma var
madım. İşime bakıyordum. Bir ara
lık pantolonumun ıslandığını gör
düm. Elimi sürünce bunun kan oldu
ğunu anladım. Meğer Mehmet, beni 
yaralamış ta farkında değilmişim. d~hlAdliyeV~Metinek~·~~~i7:d~i:ir~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

dar f edakarlrk ebe bir hak;me, 

Türk musikisi ve halk şarkıları. 13,15: 
Dahilt ve harict haberler. 
AKŞAM NEŞRIYATI : • 

- Bizde Bolulu Mehmet isminde 

bir aşçı çırağı var. Bu sabah semizo

tu ayıklıyorduk. Mehmet, semizotla-

nnın yenecek kısımlannı çöpe karış
tırıyordu. Bir aralık, kendsine: 

Kan hala bacaklarından sızdığı için 
tabibiadil kendisinin ilk tedavisini 
yapmış ve derhal hastaneye yatırıl
ması için polise emir vermiştir. Müd 
deiumumilik, tahkikata devam etmek 
tcdir. 

tahammülü kadar it tevzi et
mek hedefini bataramaz. 
Adliyemizin inkılapçı Türkiyenin 

Bira ve Şarap Her Yerde \ Kereste Fiyatlarında 
Kadehle Satılabilecek 1 • " 

Ankara, 14 (Telefonla) - İnhisar- Y apdan htıkar 
(Ba§ı 2 ncide) 

18,30: Karışık pltık neşriyatı. 19,l!i. 
Türk musikisi ve halk sarkılan (SerVet 
Adnan ve arkadaşları) 20,00: Saat ııya
n ve arnpça neşriyat. 20,15: Turk mu
sikisi ve h alk şarkılan (Nihal ve arka
d~ları) 21,00: Konferans: Şakir Kara-
çay. 21,15: Stüdyo Salon Orkestrası. 22,oO 
Ajans haberleri, 22,15: Yannkl prograııı 
ve İstiklfll marşı. HAKARET: KACAKCILIK: 

süratli inkişafına ayak uydurabilme
si için mutlak adalet iddiasile göze 
alınan bütün köhne, ölü usulleri, ü
zerinden atması ltızımdır. Suçla adli 
ve içtimai tedbir ve hareket arasın
da fasıla bırakmıyan, taze, sıcak ve 

lar umum müdürlüğü bira ve şara
bın her yerde kadehle satılabileceği 

hakkında bir tamim neşretmiştir. Ev 
velce mıntakalar bir tasnife tabi tu
tulmuştu. Ve bira ile şarabın ancak 
bu mıntakalar dahilinde kadeh ile 

birisine bize lzmirin ihtiyacı olan ü
züm, Jncir, kerestesinin şu kadar 
miktarını, diğer birine de travers 
ihtiyacını ve nihayet bnşka birisine 
de kağıt imali için lazım olan odunu 
temin vazifesi vereceğinı Fiyatları 

nı tesbit ve kontrol edeceğim. -Bra 

OPERALAR, OPERETLER: 

tesirli bir adalete ihtiyaç vardır. satılmasına miisaade edilmişti. Bu 
Adliyenin, cemiyetin esaslı bir suretle bu kayıt kaldırılmış olmak

uzvu sıfatile günü gününe işlediğini tadır. 

duyabilmemiz mutlaka lazımdır. Öy- ==-===---========= '\'O sesleri-

9.30 Berlln kısa dalgası: Lchar'ıt' 

"Lustlge Witwe,, opereti. 12.15 Roma )(ı' 

sa dalgnsı: Bir perde lirik opera neşri

yatı. 21.30 Florans, Napoli: Mascagni'Jllll 

"Si,, isimli opereti. 

Dişçi Avni 
Bayer Hapse 
Mahkum Oldu 

Uç Dövüz 
Kaçak cısı 
Adliyeye Verildi le bir adliye sistemi ki, suç yapana Iü müesseseye ihtiyaç vardır. 

en ezicil cezayı vermek hedefile uğ- 1 - Tevkifaneler ki Adliye 
Ili.ilasa her biri mt•ayyen bir ihti

yaç parçssını temin etmek teahhlidü 
nit bize karşı alarakhr. Huna '1luka
lııil bW. de kendilerine mfüı:ayedesi7 

nermal fi)·atla maddei iptidaiye vere 
ceğiz ve keresteyi ucuzlatmıya çalı
şacağız. Diğer memleketlerdeki or
man i'!lctme tekniğinin takip ettiği 
yol da budur ... 

ODA MUSİKİSİ: 
12 Bcrlin kısa dalgası: Oda musllcfll 

Londra Ban idare müdürü Ahmet 

Bckirof tarafından dişçi Avni Bayer 

Grazyani, İsak ve Salamon isminde 
üç kişi döviz kaçakçılığı yaptıkları 
iddiasile dün adliyeye verilmişler -
dir. 

raşmasın, cemiyeti suçtan korumak sistemi günü gününe işlerse bun-
için en tesirli tedbiri aramak idea- lar adlarına uygun bir şekle gi-
Jini devamlı bir ölçü tutsun. rer. Bugünkt'l sisteme bağlı olan 

konseri. 20.40 Roma, Bari: Kuartet koD 

seri. 

aleyhine açılan hakaret davası dün 

Beyoğlu birinci sulh ceza mahkeme

sinde bitirilmiş, suçlu hapse ve para 

cezasına mahkum olmuştur. 

D ün yanın her tarafındaki tet- tevkif ane, ba§ı boş, derbeder bir 
RESiTALLER: 

Ne suçlu, ne de vekili dünkü cel-

sede !bulunmamışlar ve karar Avni 
Bayerin gıyabında verilmiştir. 

:Mahkeme, Avni Bayerin davacı Be 

kirofa hakaret ettiği iddiasını sabit 

Polis, bunların Rumanyadan gelen 
ve giden yolculara, seyyahlara ka· 
çak döviz sattıklarını tesbit etmiş ve 
üçünü de suç üzerinde yakalamıştır. 
Üstleri aranınca 785 Türk lirası ile 
33.427 Rumanya levası bulunmuştur. 

Müddeiumumilik, tahkikata de
vam etmektedir. 

kikler şunu göste!"iyor: Adliye hapisaneden başka bir şey değil-
sisteminin eline düşen suçlu fertler- dir. 

den yüzde on veya on beşi vücude ve- 2 - Çocukları ı&lah için mües-
ya dimağa ait bir arıza veya noksan seseler. 
yüzünden normal sayılamıyan, ken- 3 _ 16 ile 36 yaşlan arasında-
di kendini idare edemiyen, ne kadar ki tesadiifi. suçhılaraı çalıştırmak 
ceza verilse kara ile beyazı ayıra- · üzere sınai müessese şeklinde ha-
cak bir hale gelmesine ihtimal olmı- pis yerleri. 
yan acizlerdir. Bunlar ne gibi bir suç 4 _ Serseriler, sarhoşlar ve fuh-
dolayısile adliyenin dikkatini celbet- ıa düşenler için ulahhane. 

Meksika Maslahat9üıarı 
Lizbona Tayin Edildi 

Ankara, 14 (Telefonla) - Üç sene-

14.30 BOkrcş: Eski Romanslar. 15.15 

Berlin kısa dalgası: Alınan halk şarki' 

lan. 18.30 Peşte: Piyano - şarkı. ıs.30 
Berlin kısa dalgası; Yeni piyano musi' 

kisi. 19.05 Ostrava: Şarkı konseri. (Çe1' 

eserleri). 19.10 Varşova: Piyano resitali 

(Bach, Suman, Brahms Llszt). 20 Var

şova: Leh şarkıları. 20.35 Bükreş: RO -

mc~ şarkıları. 21 Belgrat: Rus havala

rı. 21.ı5 BOkreş: Viyolonsel konseri. f' 
Viyana: MilU -prkılar. 22 Roma, Ba' görmüş ve üç gün hapse, bir lira pa- Avni Bayer, ayrıca 20 lira da tazmi

ra cezası ödcmiyc mahküm etmistir. nat verecektir. miş olursa olsun, kendilerini muay- ~·5. .._J},i.n>~o.n .;n:ıınJ._.. •• ,.1 •• 1 .... 

~inde serbest dolaştırmak, tıpkı bir 6 _ Islah kabul etmiyen sabı-

denheri Ankararla memleketini tem 
sil etmekte olan '1eksika maslahat
giizarı hiiktimcti tarafından Lizbo
na tavin nlnnmll!lfH'I' MActı.h .. taii'r,• 
bu akşam Ankarndan aynlmış ve s- MUHTE'L1F: d 

Üsküdar AmerikanKızLisesin;n 
Diploma Tevzii Merasimi 

deliyi dolaştırmak gibi muhakka~ kahlar için bir hapis ve tecrit ye-
tasyonda protokol memurlarile kor
diplomatik tarafından teşyi edilmiş-

bir tehlikeyi göze almaktır. Bu gı- n. 
biler akıl hastanelerine bağlı hapis Bunların tnmam olma!lı için her tir. 

yerlerinde tecrit ve mümkünse teda- şeyden evvel memlek~tte iş. tevas- Vakıflar Kanunu 
Meclise Verildi 

19.10 Roma kısa dalgası ve Bari: Hı.
bcrler ve Arap kuartet konseri. 20.3' 

Bari: Türk musikili neşriyat. 21.15 :as· 
ri: Rumca haberler ve Elen oda musi• 

vi ve ıslah edilecek adamlardır. ıut teşkilatına ve basıt şekılde ol-

Arızalan irsi aurette ço- sun içtimai yardım teşkilatına ih-
--

Ankara, 14 (Telf'fonla) - Kaza va 
kıflar memurlarile tahsildarlara ve 
fen memurlarınn verilecek aidat, üc
ret ve ~·evmiyelere, inşaat ve tami
ratta mezuniyet dcrerelerine dair ve 
vakıflar umum miidiirliiğü teşkilat 
ve vezaifi hakkındaki kanun layiha
larının cnciimenlerde tetkikleri biti
rilmi~ ve Meclise verilmiştir. 

kisi konseri. 

~~~'!""""'111"!'!!!!!!"!!~----~~!!"!!~ 

cuklarına geçecek mahiyette tiyaç vardır. Unutmayalım ki: bi~ 
iee zürriyet yetittirmenin kati çok suçlarda remiyetin mesulıyetı 
bir surette önüne şreçmek; ce- vardır. Suçlu, ıınkı bir dakika!lında 
miyetin hem hakkı, hem de kendi!lline el uzatacak ve çahşmak 
yarınki nesilleri korumak ha- hu!lluııundaki iyi niyetini tahakkuk 
kımından vazifeıid:r. ettirecek en küçük bir imkan bul-

Umumiyetle mahpusların yarı ka- saydı belki de suç işlemiyecekti. 

dan itiyat halinde sabıkalılardır. Böyle modern bir adli~e siste· 
Bunlardan büyük bir kısmı suç işle- mi yaratmak maksadıle umu-
meyi bir sanat ve meslek haline koy- mi bir af ve tasfiye düşünmek, mem
muşlardır. Bunlan, en son işledikle- leket için çok hayırlı bir hamle olur. 
ri suça göre bir müddet hapsetmek, Şu şartla ki, sabıkalılar başı boş ~al
sonra salıvermek cemiyeti koruya- masınlar, kendilerine namus daıre
cak bir tedbir sayılmaz. sinde hayatlarını kazanmak için bir 

Suç işlemeyi meslek edinen adam- imkan gösterilsin.. Bu son imtihan 
Bu sene mezun olan talebe hep bir arada.. lar arasında iki unsur vardır: Bun- müddetince de zabıtanın gözü, bun-

1. . buse \zun ol 22 -d·· l . t ra !ardan biri vasatiden üstün olan cü- ların u"zerı'nden uzak kalmama1ıdır. Üsküdar Amerikan kız ısesı - an gence mu ur erı a -

ı b 1 e d iplomala- fından diplomalan verildi. retli , cesaretli, atılgan, teşkilatçı un- Memleketlmiz, böyle bir radikal 
ne mezun olan ta e e er ı ki b 1 k ayı ce-

. . .. sebetle de Davetliler, mektebin bahçesinde sur ardır ' un an azanm yola gitmiye hazır mıdır? . 
rını vermıştır. Bu muna miyet iki bakımdan iş edinmiye mub- Buna tereddüt etmeden evet dıye-

la diploma limonata ve pastalarla izaz edildi. - 1 k 
1 mektebin eski mezun nnın, taçtır. Birincisi zararlannı on eme • cer.iz. İyi yol gösterilmek farti e 

.. id Mezun olan talebe şunlardır: ·· b t 8 
alacak talebe velilerinin ve guz e ikincisi kendilerinden mua e ve- Türk milletinin kolaylıkla uyamı-
davctlilerin önünde güzel bir merasim Şermin Karan, Reşiha Akman, Tür rim almak... yacağı yenilik ve iyilik yoktur. ·-

yapılmıştır. Merasim programı çok kan Akman, Nermin Aksut, Zıvart Vasatiden düşkün olan ve fena Zaten yeni bir hareket noktasile, 
'le Azar, Arüe Baygül, Süheyla Ber- bir muhitin tesirine kapılarak itiyat yenı· bı'r c-· kanunu ile, yeni. bir. zengindi. Merasime İstiklal marşı ı .,._ 
22 ker, Rahik Cem, Neşide Dural, Mül- halinde suç iıliyen unsurlın da. ~- muhakeme usulü kanunu ile, yenı bır başlandı. Sahnede diploma alacak ··be ed lm 

hime Gökbudak, Lutfiye Gürlük, lah için türlü türlü tecru ı 11 adli müesseseler sistemile_ or~~yaw a-
talebeden başka duvara gerilen Türk Muazzez Gürmen, Bercuhi Hamamci yollar vardır. tılmak ve yürümek, bugt!nku agır, 
bayrağının önünde diğer sınıflardan 1 • tık defa ve tesadüfi surette suç iş- ku"lfetı' ve verimsiz yükü taşımaktan an Selma Hatunoğlu, Selma Ker m 
yüz kadar kız talebe beyazlara bü- ~ğl~, Fahire Oney, Nebile Pakmal, liyen vatandaşlar üzerinde uzun uza- çok kolaydır. 
rünmüş bir halde yer alıyorlardı. Ta- dıya durmak llzımdır. Bunlan bula- Bu'"tu~n i•, mevcudu tamir yolun. a 

Canan Pozan, Zekiye Sirmal, Mu- şık h st l k t ak k d" '1 
lebedcn l\Iuazzez Görmen tarafından . a a ara arış ınnam • en ı- gitmemektedir. Hukukçularımız, ıç-

vakkar Taşdur, Firuzan Türksu, Mü lerıne el uzatmak, eskisinden iyi bir 
1 1 1 

ir ve adli tıp 
ti.irkçc bir nutukla davetliler selam- d 1 ak . f timaiyatçı ar a ve s n 

kerrem Yörükoğlu. a amd om içın ıraat vermek ıa •. mu··teha••ıslarile el birliği ederek }andıktan sonra mezun olacak tale- h il m ır ""' 
Gençlere Yeni atılacakları ta s zı · A lA ık eni bir 

N · Aks t "h lk 1 ı T ·· k' h ish 1 rind "" Türk inkılabına ay , yepy beden ermın u a ev er ,, d' ur ıye ap ane e e a.a- b"I 
devrelerinde de muvaffakıyetler ı- palı bulunan 31 bin mahk"m sistem kurmayı hedef ve ideal ı -mevzulu ingilizce bir konferans ver- u 

1 . k f 1 - - d k melidirler. 

Va~ıflar umum müdiirlüğü teşki
latı kanununa, teşkilatı gösteren bir 
de liste mc.rhuttur. Bu listeye göre 
umum miidürliik merkez te~kilatın
da bir miidiirü umumi ve bir mu~-

. ·1 2762 numaralı kanun mucı· 
VID 1 e l' . 
h. t kku"'l eden idare mec ısın-mce eşe .. 
den ve teftiş heyeti, hukuk muşa-
. ı· w • ı·nsaat müdiirlüğü, muhasebe '\'il' ıgı, ., 
müdürlüğü, mülhak vakıflar, mua-
melat mUdürliiğü, varidat ve tahsi
lat mtidürlüğil, vakıf paralar müdiir 
Iüğü, emlak \"e arazi müdürlüğü. 

toprak, maden ve orman işleri fen 
müdürlüğü, yazı • işleri müdürlüğü 

ve vakıf kayıtlar müdürlüğü nr-
dır. 

İstanbul vilayetindeki vakıflar 
idareııi, umumi muameleleri itibariy 
le eskisi gibi doğrudan doğruya u
mum müdiirlüğe bağlıdır. 

Asri Fırın Gelecek 

Ay lşliyecek 

Mevsimin ilk 

Kır Balosu 
c. H. Partisi Kızıltoprak ~a~; 

şubesi tarafından temmuzun ık tıif 
de Fenerbahçede Belvü otelinde ~ 
kır balosu hazırlanmıştır. Baloıt~, 
mükemmel olabilmesi için bir J<O ,f 
te kurulmuş ve hazırlıklara baŞl et 
mıştır. Balo için muhtelü eğlencel r 
milli danslar, zengin piyangolar it 
tip edilecektir. 

ŞEHiRDE 

Neler Olacak 1 
Bugün 
Konferans: 

r• 
15-8-938 ~arşamba g(intı saat 21 de 
küdar halkevi salonunda Hayd~ 
NOmune hastanesi doktorlannd-11 ~ 
rl Osman Eren tarafından (Zübrf,r 
hastalıklar ve içtlmat konınına) b )i' 
lığı altında halkımızı yakından :ı:• 
yen önemli bir konferans veril of.' 

tir. Üyelerimiz tnrafınclon da bir ~ı' 
ser tertip edilmiştir. Salon haııcı 
açıktır . .... --------------=~ 

di ve alkışlandı. erız. ve mev u un suç an yuzun en ne a-
dar mal ve can heder oldutu, cemi- ı nkıllba u~gun gidiı, ~dliy~ 

Bundan sonra bütün talebenin iş- 1 yet içindeki güven duygulannın bu Veklletlmizın de can~an ıstedı· 
tirakile şarkılar söylendi ve daha son Piyango Kazanan ar .. yüzden ne derecelere kadar sarsıldı- il ıtdi§tir. Vekllet bu ib~ıyacı ~u!-

Gebze, (TAN) - Uç ay kadar ev
vel belediye resiliğine seçilen Hay
ri Gökçenin iyi çalışmaları sayesin
de berbat halde bulunan bellibaşlı 
yollar yeniden yapılmaktadır. lçme 
suyu işi halledimiş, seyrüsefer iılerl 
bir nizama bağlanmıştır. 

ra diploma alacak talebeden Mülhi· İzmir, (TAN) - Eski mahkeme o- ğı hakkında hesaplar yapmak için eli- duğunu her vesile ile .. go~te~ıştı.r. 
me Gök budak, güzel sanatlerde Türk nünde kasap Ali ve Ballıkuyu mahal mizde müsbet malılmat yoktur. Fakat Şükrü Saracoğlu, bugunku ~~stemın 
kadını mvzulu sürekli alkışlar top- lesinde bakkal Şevki, Tayyare Piyan başka memleketlerde böyle hesaplar noksanlannı en yakından ~oren ve 

i gosunun son keşidesinde en büyük yapılmıştır ve cemiyeti suçtan koru- bu.. cihetle en şıddetle te~kıt eden lıyan tuMrkçe bir konferans verd · T k t d d r İnkılap ruhun:ı 
· d b' hıss· elerı'ni k · ı'ı• masraf etmenı'n suça maruz ur va an aşı ı · M ikramiyenın on a ırer ma ıç • 

Talebeler tarafından ingilizce soy-
1 

f k"lfet ve zararın uygun bir gidiş için, Adliye Vekale-
Ah kazanmışlardır. ka manın masra ' u • . . ~. ak b' 

lenen iki şarkıdan sonra muall.im dan rok ucuza geldiği neticesine va- tının bir engel de~.ıl,hen ~ıc ktır ta-
met Halit "Türk kadınının eskı ve ye Bir tütün kumpanyasında amele 1 '.'J raftar olduğuna yup emız yo ur. 

b . k Mehmet ve Fatma da on bin lira ka- n mıştır. Ah E . YALMAN 
ni tarihteki yeri,, mevzulu ır on- Cemiyeti korumak için şu altı tür- mel mın 

zanan biletin sahiplerindendir. 
rcrans verdi ve bunu müteakıp me-

Yeniden vücude getirilen asrl fı -
rın bir aya kadar işlemeğe başlıya • . 
caktır. Hamur yoğurma işini makine 
lerin yapacağı fırın icabına göre o -
dun, kok kömürü veya mazot yaka
caktır. 

Bu çalışma devam ederse Gebze 
bir harabe olmaktan çabuk kurtula -
caktır. 
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Mühim Bir Adalet Meselesı EUifd 
TAN'• IMclefl: Hlllte... tllclrd-. ...._ 
..... ....... dlra.t. ......... ••••k. 
karii• paıeteal el111eya pl11111alcbr. 

ABOMB BBDBLI 
Tarkb• r.caeM 

lfOO ıtr, ı s.. 2800 ltr, 
Tao ıtr, 1 A7 1500 ltr, 
fOO ICr, 1 AJ IOO ltr, 
laG ıtr, 1 A7 IOO ltr, 

lmJet1aoanıa posta tttlhadma dabD oı
IDJ7U memlebtls lçJn ao. 11, .. 1.1 Ura 
dır. Abone bedeli peflndlr. Adns delll
Urmek 25 kunqtur. Cnap için mektup 
lua 10 kurufluk pul UAWll llzımdır, 

1 GUNON ME.'IEl.JY ERi 1 

Harp Pılkoa 

y....,.: M. ZJ.ri7tl SERTEL 

a a 
Temyiz Malıkemeşi Umumi 
Heyeti Kararına lttiba Mec· 
burigeti, Hakimlerimizin 
istiklalini ihlal Etmiyor mu? 

,_---YAZAN: 

Avukat Dr. Münip Hayri Ürgüplü 

Ashaba Kehf 1 s. "· 
1' amnı s.6ilwı z-.n,. Satel 

&tanhal heledlyeslnln uyku huta
blına tatalduiu tarih, ilk ite bati•· 
mlı a'fba mi, üJaa sonra mı pek ma· 
ıam delil. Fak•t bu uyku hast•lıtı· 
ımı lt3t tarihinde hid devre girdiif 
bucfln sabit oluyor. 

Bqkozua etnfı afaçhldı Ortaçefo 
me ..._ yerinde bir gün minimini
cik bir ev yükseliyor. Bunun yanın· 
da bir tane daha, bir, bir daha, gel 
aman, git zaman kocaman, 300 evli 

Btlttba mllletıene ltlr arp peaiko
• ı-a. etmlftlr. Baıp korkma, 
Wr akitler milU iaetl nefse dokunur 
--.dilen laAdbelere kup bqfin ll
lmyt blma71 icap ettirecek kadar 1-
lerlemlftlr. 

• Sayın Atllqe V dilimia Şiiltri Sar.eofluna ~ ile itltal • 

Mr mahalle meydana geliyor. Yuva· 
larmı kuran sevk ... ihi adamlar, 
bunlann etrafına 150 binden fazla 
aiaç ve fidan da dikiyorlar. Fakir 
Beykonn ~inde yeni, mUtevuı, 
hemen de blr köy ortaya çıkıyor. 

Btlk6met ba yeni mahalleye (0r
taçeflft8 • Yenimahalle) ismini vere
rek ldltQtine geçiriyor. Belediye me 
murlan plip hani hani evlere nu

mara takıyorlar. Maliye memurlan 
kanana söre, evlere vercl kesiyor. 
Tapa dairesi, mülkiyet sahiplerine 
tapa senedi veriyor, siciline geçiri
yor. Belediye nizama aykın yapılan 

ispanya sahillerinde Franko tayya
nleri sekiz, on bciU. ticaret cemi· 
at ltatırdılar. Evvelce 'böyle ltir ı.. 
eavlstl lnciUs htlk6metlnin humet
mı.- imkan yoktu. Biçhlr .. ,. ya
plmua, ba teearizde ltalanan mem· 
1ebtba ..ı.ıneri abluka edilir, liman· 
lum.. ltahl'I ntlma)'lıler yapıbrdı. 

Basb tnsnu kabinesi, .... u. bay
ntmı kotamak için tedbirler dtlflln
melıle megaldttr. Fakat tlddete mfi
neaat etmiyeeetlnl peflnen IÖyle
mektedlr. 

Ba IOfalrlrenblwlr yalms harp pU• 
kon ile bala edilebilir. 

Fakat eski siyaset terhiy-4 car. 
mtlf olu Lolt Corç bu sotukbnlılaia 
tah•mmtll edemiyor ve bQınyor: 

"l.,,an11a aahilımnde lngiH.ı ge • 
mileri batınlı1/0f', w lfttlİli.ı gemici
leri öldüriilüt1or w bcıtınlı11or. 

"Bu ne 11apı11on&.i? Biz mütned
dtt küçük proteıtolar gönderif/Of'UZ. 
2'ıpb JIUVGn bafJcalan tGNfın
cfan tahrip edUn korkalc bir 1cupn 
afaç ü.ıeritldn but1u ..,,,-edip~ 
...... bl 

.. ,fft1·~-_ - A '--''""' ft'Hlt.#lltn ZClta ııcorııcuyoruz. 

"Ne t1Glcittenberi ln.ii.ı ula"' lnı 
Mı. dilftü111dde Bir göndnd~ 
btı kiiçilk proteıtolar biltün dün11a
llG bir ala11 mevzuu oluyor. Alman
lar buna gülüyorlar, ltalyanlar gii.
lüflOT'lar, hcıtt4 Amerikalılar gülü -

~-... 
tapu. htlktmeti Lolt Co~'an tu

Ylr ettlil ıtiltlnf Yui7ete dtlttfliflnil 
•Um17or ve lıiuetnü7or.. Biliyor ta
•u. Fakat harp korkusu ona tlmclilik 
l'raako7a bile si• )'UIDDUya mecbur ... ,..... 
Dh~ el.Wen ne prip oldu? 

* .. s .. aklan 

·~kayamaz 1111yıı 1 

ı.t..•.ı denb kaanada•ır. 
lehtr tepeler fberine karala oldu· 

h ip. IOkaklan ln1tll ve meyillidir. 
Yani afak blr himmetle 71kanm17a 

ı..wa•e mtbalttlr. 

T. üık Tetkilatı Eauiye 
Kanununun 54·üncü 

madc:leeine p..e mahkemeler 
mültakilclir. Fakat acaba Hu
kuk uauJli muhakemeleri ka
nununwı 429 uncu madde.inin 
eon fıkrası k•naatmize •e ya
mn•:ıra meyzu tetkil eden 
bu mulraclclı 98&1& miinafi de
lil midir? Bu ıuale ceY&P •er
meden enel atıfta buhmcluiu· 
muz fıkrayı ıöz önüne koya
lım: ''Heyeti umumiyeden aldır 
olan kararlara ittiba mecburi-
clir.,, 

B u hükmü ve manuını fylce 
anlamak için şu kısa izahatı 

vermek lAzımdır: Temyiz Mahke • 
mesi bir hükmü bozar. Hükmü bo
zulan mahkeme bu nakza uygun 'ka 
rar verip vermemekte serbesttir. 

Fakat uyğun karar vermezse ~
kemenin bu son karan Temyız u
mumi Hey'etince incelenir ve umu
ml Hey'et ittiba mecburiyetine ka
rar verirse bu takc:llrde hükmü ve
ren mahkeme artık karannda ser
best olmayıp Temyiz mahkemm
nin kanaatı dairesinde karar ver-

Uk bozma üzerine alakadar 
mahl:eıne kararında tmr efnıeyJp 
de nakız dairesinde karar verine 
meeele yoktur. Zira kanaatının 
yalnıt olduğunu bizzat da anlamıı 
ve karannı deği§tirmiı demektir. 

&il•in Ada•ları 

Slgmund Frued 

Fakat isrardan sonra ve bilhassa 
"umumi hayet kararına itti
ba mecburidir." fıkrasına bina
en karar vermesini biz yalnız Tet
kilitı Esasiye Kanununun 54 ncü 
maddesindeki ana prensibe aykın 
değil, ayni zamanda kuvvetli man
tıka ve milll ıuurumuza da muga
yir tellkkl etmekteyiz. Zira bu va 
ziyette artık mahkemenin kanaati 
hillfına ve mecburen rey verdili 
farzolunabilinir. Halbuki "içtihad 
ile içtihat nakzolunmaz" kaidesi 
deltşmez ve el sürülmez bir esas
tır. Temyiz mahkemesi hukuk uau
lü muhakemeleri kanununun 429 
uncu maddesindeki imklnı istimal 
ederek nakzettili karan, hükmü 

vermit olan mahkemeden başka bir Adliye Vekilimiz Şilkrtl Saracoila 
mahkemeye gönderdiği takdirde d 

1 
t' 

bu mahzurun bertaraf olunacağını cihetlerin ikmalini mahkemeye bil tirilmiş olacak ve hem de a a e ın 
• D ~ild' dirir. "lnstructı"ons supplementai· süratl temin edilmiı bulunacaktır. düşünmek kabil midir ı e5 ır. 

1 Bir kere tatbikatta bu imkindan res" denilen bu gibi hususat hük· Yine bu sistemin kabulü netices n 
1 de tashihi karar vaziyetleri de ken-istifade edilmediji görülmektedir. mü verml, olan mahkemece ikma 

evlerden, beş lira ceu alıp, sahiple
rine makbmlanm veriyor. Evkaf mi 
hendisleri bu yeni mahallenin ha

ritamı çizip heledlyeye cönderiyor
lar .. 

Eh, lturaya kadar itler yolanda, nl. 
:IUDIDda.. Elbette bir ev yapilirkea 
beWl7e pllr kontrol .. er. Yanlq 
hareket edenlerden ceza keser, 1'•PI 
esauın .. )'lktmr da. Bük4metin, be-

lediyenin kontroltl altın.. yapılan 
bir mahalle1e isim takmuı da pyet 
tabii. Tapu dairesi, ntlmerotaj me-

İstifade edilmit olsa bile gönderi- edilir ve yine Temyiz Umumi He- dililinden refedilmit olacak ve bu 
len mahkemenin ergeç lttiba mec- yetidir ki bilihara tekemmül ettiri sebeple de ad ,•tin daha çabuk 1'il • 

la 
A.. .. .. ünd len bu h ....... tı da gözönünde bu· riimesl lmJr.im tabulill eyli78CK- Fakat lstanhal helediyesl yaka]u. buriyetinde ka cal§.m gozon e ..... .._ tir. Bu fikir elyevm mer'l esuab-

murlan, evkaf mUhendisleri, hepsi, 
hepsi kanana ıöre hareket ediyorlar. 
Diyecek 7ok. 

tutarak serbeatçe kanaatini izhar lundurarak karanm verir. mıu da büabütiln aylan delildir. dalı ayka Jautabimdn ayanır cibl 
etmekten mahrum bulnaecatını dü Filhakika: Hukuk Usulü Muhake-
..n '- -1.au '- blldir •· halde 8 a bahsettlltmlz esas; pren-
,_.nmea ı-- aa · v.. meleri Kanununun 438 inci mad-bu lmklna da mültefit fır gözle sip itibarile İsviçrede ve 

desinin 3 üncü fıkrasındAld hiilr,.... bakın k k bil deX.ı'ldl.. AJ...;,. .. --.. ,:ı,. ,..,..;,:ı;., 'R;nııpn11lo"'h 
a a "' ... ti.ltrlmizde yalnız değiliz. Nitekim göre Temyiz olunan karar esu iti-p eki ne 7•,J?mak IAzımdurt ln,Uteret!e Temyiz Mahkemesi hA- ~la ~~ .,.BÜ olup adealr 

Temyiz Mahkemesi fcabin- diseJ'i .. en fait et en drolt" yani hA tatbikatı kanunJyede hata .ınmtı 
da hAdfseyi yeniden mi tetkik et- disenin hem esasım, ve hem de te- veya kanuna muhalif görülen hu-
sin, phitleri bizzat mı dinleain? ferrüatını tetkik ve halleder; dijer ıua hakkında tekrar tahkikat ve 
Böyle bir hal Temyiz Mahkemesi- bir söyleyiş ile yukanda derpif et- muhakemat icrasına Temyiz mah-
nin i•lerinin uzamasına &mil olmaz tilimiz noksanlan da bizzat ken- kemesince lüzum görülmemiş olur 
mı? Dolayısile de temyiz teşkilAb disf tamamlar. Bu izahatımıza IU· sa bundan dolayı Temyiz Mahke-
nın özünü kaybetmesi ve bu tef]d- nu da katalım ki: Gerek İsviçrede mesi, temyiz olunan karan nak-
litm büyümesi neticesini de tevlit zetmeyip bu ciheti tadil ve tashih ve gerekle Almanyada Temyiz Dai etmez mi?. k I 

olayor. 

Sekiz sene devam eden ha uyku. 
Gaa uyaaıp SÖ2lerbü uiufturuyor, 

l>ir .. ~ ~~- pa maha~e 78· 
..... ~~la yapılıDıt .. Ka 
nana aykırı hareket edenlere kaqı 
kanana tanıtmak elbette ki, beledi7e-
nln vazifesidir. Hemen k•leme sarılı
yor, hane sahiplerine teblii seçiyor: 

rei Husuaiyelerinin verdilt karar- etme suretlle tudfk eder. şte 
Temas ettllimfz prensip 

0 
kadar tar nihaidir, yani kat't hükümdür. bir esas ki temyiz mahkemesine ve-

azizdir ki mahkemelerimizin bitik- Umumt Heyet bir dairenin diğer rilen hüküm üzerinde tadilAt ve ve yollar kanananan 13 neU madde.ı 
lill mefhumu uğuruna tekmil bu bir hususi dairenin vermiş olduğu tashlhat yapmak h•kkını bah§et- maelblnee, belecli7eee kalclınlarak, 

"Beykosda Ortaçepnede bili rah
sat ıapı, ve yollar k:uıanana a.ykın 
olarak Y•Pllllf oldajunm bhwun W. 
hafta sarfında tarafınızdan kaldml. 
masa, kaldırmadJium takdirde yapa 

maJızu,rlan ve külfetleri bile göze bir karara muhalif karar vermesi mektedir. mauafuwa 1atdaeak enkamı We-
alabiliriz. Fakat bu fedakArhJda. halinde ve onun tarafından vAJd Unden, fiyat etmedifl t•kdirde tah-
ra da hacet yoktur. Külfetsiz ve !itele binaendir ki, içtima eder ve u zerinde işlemeye ~alıftığı- sili emval kanununa tevfikan tahsil 
zahmetsiz ve hatta itlerin daha ça- karar vefu. Bu suretle muhalif mız kanaatlere dayanan m,Y' edileeefl ihtar olunur.,, 
buk görülmesine bile 1mJWı vere- nokta! nazar izhar etmeyi dilfilnea wu bahis prensip! lsviçrede .. Ba ... Dil olu ev ııahlplerl dona. 
cek bir tekilde mettelenin halll ka- dairei huauaiye diğer daire kara- Almanyada olduğu gibi kabul et- kabyorlar, Ba binalar yapllırken be-

blldlr. ŞiiJ:le ki: Umumi heyet ka- rına lra1'fl .. 7ıııh ve •:vnl zoman- metle TeşlriLib Esul)'enin 54 iln- 1..U:re ırelmlf, l6rmflt. nizama aylan 
ranm bizzat wrlr .. bu brar da da Temyiz Mahkemesi camluuun cll modcleoiadeki esuı koruyacak "- ..._..... .... bsmlt; ,...,.. 
infaz olunur. Şayet bu heyet ka- mukarreratındati insicam namına ve bu suretle de inkıtap rejimimi-

ek i in bı- •• ı.ı..ıı- d '"----- h--'- 1 1 zln herhangi bir fikir üzüntüsüv- senet vermlf. Bilk4met ad takını~ rannı verm ç ,. .,......... p a ........ ~eı q emlf o ur. , maliye ._ı ı..smı,. her l"Y beledi. 
hadetine veya bir vaziyetin yerin Bu babaettiiimfz sistem sayesin le karşılaşmamasını temin etmif o-Balbakl lstanbalan plslffl hlr clar

-..... haline plmlye ltqlanutbr. 
~- slrl10na ve her tarafta halb 
~ten tifo apaı 7apayona. Aca
.. laer .. 7den önce ba 1ekeklan 71· 
~nuyq? 

de tetkikine kant oluna sadece bu de hem mahkeme usulleri buitlet- Jacajız. yenin cidl inilnde ptmifken, al 

--------------------------------------- kfinii eline, )'lk evbü kamandası• 
...._......, n m ,., -. .. , a - ......... __..SW!Wls .. Rs'7emıs .... .., ...... -.ıs elbette ki, boyan etm~nıişler._ Bl-

30 1111dw cfünynın 1aet' _.. 
/Irada adı 1c4h nvgi, k4h nttpcı.. 
ti tıe ataılan bir aclcam tHIT'dır: 

~Yllkatlara, Reı111f Dal,.. Pf'of•• l'rud. Bt&gtl" tam so 
terde lı Takibi Hakkı 11Gflncla '*'l&fttna1ctadı'" ıo ,,.. 
.. 1 flnda iken Loaclrado ıc-.. tara-••rfl111eıln• llr tfra fında" tanınmıva" bir talebe Mil 

'-ıltaınutaycla yeni bir avukatlar ka- Yavaı JIGVClf meıhur oldu" 
11 ınilzakere edilmektedir. 1905 te nlt1alann meftfei adlı 

ıs:u kanunun avukatlara tahala et- na.ıarit/eıini i14n ederek bir 
haklar ve imtiyazlar arasında '°lclcmnı ut11cu u~ 1c:cw-~ dairelerdeki münazaalı ifleri kacak hale getirdi. Kndfıri Pri-

--.p etmek te vardır. koanaıtz'in babandw. ViJlana ~ mÜfavirler ve muakJdpler ce U1c zamanlarda kencfiıme ma,._ '9 bu noktayı kendi faaliyet sa- mcık iıtememif, fakat Zürih 
tatil eder yolda bulmUf ve ha- mektebi muhcıfazcık4r ruhiflat-

Ye bastırdığı bir IAyilıayı ~ °""" na.ıarit/elerini kabul 
r-., .. ..;;:_~, diğer alAkuı olan edmce Vivt.ma da ifita farkına 

a ve gazetelere ıönaermı,.. vamıı,ıı. 

' Frud bütün hayatını tfe Nr-
'6nderilen IW"etf okuduk ve mif bir acfamclır. Seulerce gün-

~11k. Pl'emlp bakımından haklı ıı. 10-11 .aı çal'f"Uf" ge-
.A--:- eeJ.rW Ü l/CUI vamaJcla ge-

s.-.ı&atlık, fertle hot6met ara- çirmiftir. Ba.ıan Jc40d ta °"""'' 
~ ~ lnfinaaehetıert koJaylqtırmaJı; Goetlae'nm aerlerini okumaJc-
~uıı ve usulleri bilmiyen vatan- tan zevk du11ar. s;, lronımak ihtiyacından dol- Frued fimdi Londracia Mr 
~- · Malı kanunlarunuı bu hu- mültecidir. 

~ '-tıı bqına bir lhtuu sahuı h!!!!!!l!iill!ili!miii------· [Aram: SQfa .. llltaD • •ı 

~ sia hakkı mükteleblmlz var, diye, a 
yak cıyak ltafınyorlar. Nasıl bQır
•MJ11l.r. ıoeo ldtl sokakta kalıynr. 

llllla........,.o o na......,._ .. .._._.. • .....-. un u u-.nununu .. n u ....... ....._ Kim hllir hayatlannda ne kadar e-

G ö N OL iŞLERi 
Evlenmede Muvaffak Olmanın Şartlan 

Evlenme muvaffakıyetli oluna, 
dün7anuı en meeut, en makul, en 
sevimli işidir. Evlenmenin muvaf. 
fak olması için de birtakım mühim 
noktalarm varlıjı I.Azımdır. 

* Her evlenmede sevgi bulunma11 
§Uttır. Sevgiyi 7qataıı ve devam 
ettiren Jle insanların aellın hiale-
ric:Ur. • 

* Muvaffak olmut bdlvaç ne,e 
derler?. KaA•ın araclJlı koca)'I, ve 
erkeltn aradığı kadını bulm• de
mektir. Si& bunJaıdua b1rl mtalnts? 
Bu n.aU badi bncltnıw IOl'UDU. 

Qer Mmbnl aurette "net" df7e
bWyonanıa muvaffak olmupunm 
demektir. Eler muvafık cnap ve
remiyorsanız, belkl de &falıdaki fi 
kirler a1ze yardım edebilir: 

* Kocanızın ftJa kannmn bot 

mmnlannda ubdata ft mkmta
h zamanlarmcla dert Ol'talı olabl
llJ'OI' muunm?. 

* Kim kime hllkmedecek? B111l11 
mOuka .. etm.t bile lhımsamur. 
Meaut bir mllvaçta Jaa7atı beraber 
yap'Nk prtbr. 

* Ne .a,u,....,ntzl ve ne Yaklt 
IÖJ~ biliniz. Herk• ö
nflade blrlbUintzln flldrlerine ve 
....._ clatma taraftar ve mflza.. 
lalrolmms. 

* An1ı ... mavaffakı)'9ttn anahta 
ndll. Zeoldehie benRJ1f anJapnı 
,. koleylqtınr, fakat klft veya 
pıt delildir. Sempati farttır. Hele.. 
bir tarafın sevgisine karp1ık ver
mek ilk ;arttır. 

* Karphkh euD;e olmadıkça w-

Jenmemek daha lytdtr. eun.,t 
bJbetmemek için vücutçe, bfa
ca, veya hareketçe hiç bir aman 
babayani olmayınız. 

Karplıkb aevgi, •Yll deNClll
lll buluna çok daha iyi olur. 

* KarpbJW itimat ta mOhhndlr. 
Fakat bulunma11 en gilç olan §art-
tır. İtimat olmabı:an leVll Jafa· 
yabllir, fakat ev yapyamu. 

* Her m...ı.,t " w mevauu a-
~ koııUfllllm. Bt ..... JUa. 
ahllk, çocuk mnsJeı.rtnı .. bllt 
çe mOnakap edtnts ~ ~ 
ZWlllU ft lizll anı ... .,..,'J.ek JW 
mum. 

* Daha birçok şeyler arasında bil-
hassa twı1an yapmamaya dikkat• 
elin. "Karım zaten demlftf", Jahut 

[Arba: SQfa .. lbm 1 •l 

mek ve kudret sarfeMr.k kurduktan 
blnalan kıymadan, c8zleri Yllfarma
dan ..... )'lkarı.r. 

Yıkmamak olur mu, sen yılunasan 
ı.en plir oeai'ına incir diker, evini 
hatana yıkar, enkazını haraç meaat 
satar, ba da yetmezse malına da ko-

narım ha •. diyor. Hem de elini kanu
na ltuarak haylunyor. 

Kanun ... Bak ve adaleti ölçmek i
çin sal&hiyettarlann eline verllPn bu 
kantar, hilekar, esnafın l:ullandıklan 
hlleU terazi midir? Deniz Uzerine ev 
7•Pdmaaı memaa iken Kalamışta df!
ahd kaealma abmt •tr ev :rflkselir, 
baa teruW tam tartar, BeykMda 
it 7tls taae ey belediyenin ciztt a.. 
ntlnde yapdır, seneler ceçer. nndan 
sonra kantann yanlJ4 çektili anla~
hr. Bu ne biçim kantar, ne biçim ni
sanı, ne ltiçim kanun ... 

Ba acaba belediyenin aybdan .. 
yamp mı, yoksa hastahtın 7em bir 
hhnmmımr 
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Dünya Kupası Maçları 
ltalya - Fransa, lsveç - Macaristan, 1 

Maçlarının Tafsilatı 
Evvelki hafta Fransada baıhyan ·dünya futbol 

kupası !."~çları bütün hara~etile devam ediyor. 
Pazar gunu Fransanın muhtehf ıehirlerinde yapılan 
maçların neticelerini telgraf havadisi olarak dün· 
kü nüshamızda bildirmiıtik. Bugün gelen maçların 
tafsilatını da sırasile veriyoruz. 

ftalya - Fransa Brezilya_ Çekoıtovakya 

Futbol dünya kupasının dömi fi. 
nalındaki dört karşılaşmada Kolomb 
stadında İtalya milli takımı ile, Fran 
sa milli takımı arasında yapılan maç 
bugüne kadar yapılan mçlardan en 
büyük alakayı üzerine toplamıştır. 

65 bin seyirci önünde yapılan bıı 
karşılaşmada, bilhassa ikinci hafta. 
yımda Fransızlara üstün bir oyun 
çıkaran İtalyanlar birinci hafta
yunı 1-1 beraberlikle bitirdikten son 
ra 3-1 galip gelmişlerdir. 

İtalyanlar maça başlarken, rüzgl
nn arkalannda olması gibi bir avan· 
tajlan vardı. Büyük bir ihtimamla 
hareket eden Belçikalı hakem Baeri
nin idaresi altında her iki takım da 
çok sert tempo ile ma~a giriştiler. 
Bundan dolayı bir çok favuller olu
yor, ıslık konserleri biribiri arkasın
dan geliyordu. 

Brezilya ile Çekoslovakya milli ta
kımlıtn arasındaki maç spor kaide
lerine pekaz riayet edilmiş olan ka
ba bir mücadele halinde geçmiştir. 
Her iki takım da temdide rağmen ka
ti neticeyi almıya muvaffak olama
mış ve bu suretle maç 1-1 beraber
likle neticelenmiştir. Maçın salı gtl
nü tekrarlanmasına karar verilmiş

tir. 
Büyük bir alaka ile beklendiği i-

çin, daha mac başlamadan evvel sta
da büyük bir kalabalık toplanmış bu. 

lunuyorcA.ı. 
Oyuncular arasındaki ilk heyecan 

anlan geçtikten sonra, cenubi Ame

rikalılar kendilerine has olan seri bir 

tempo tutturmuşlardır. Yarım saat 

süren bu tempodan sonra kale önün

de Martinden aldığı bir pasla Leoni

das Brezilyanın ilk sayısını yapmış· 

Güneş Şilt Maçını 

Oynamıyacak 
Geçen pazar günü Şeref stadında 

Beşiktaş takımı ile yaptığı şild ma
çında oyunculannın anormal ve sert 
oyun yüzünden yaralanması ve bir 
kısım sporculann oyundan sonra ö
nüne geçilemiyecek hasmane hare
ketlerde bulunarak Güneşli oyuncu
lara çirkin muamelelerde bulunma
lan yüzünden Güneş takımının bu 
hafta tekrarlanması icap eden şilt 

müsabakasını,, mezkur statta intiza
mın temin edilememesi ve ayni nahoş 
hadiselerin tekerrürü endişesile yap
mıyacağını haber aldık. 

Fenerbahçe Yıldönümünü 
Bu Pazar Kutluyor 

Memleketimizin en eski ve kıymet 
li klüplerinden olan Fenerbahçenin 
her sene haziran içinde yapılmakta 
olan senei devriye merasiminin bu 
pazar günü Kadıköy stadında kutla
nacağını haber aldık. Sarı - lacivert 
takım bu münasebetle Yunanistanın 
en kuvvetli klüplerinden olan Enosis 
ile Panatinaikos klüplerinin muhte-

lit takımını şehrimize davet etmiş bu 
lunmaktadır. 

Her sene büyük merasimle kutla· 

nan senei devriyede bu vesile ile Yu

nanistanın iki mühim klübünü muh

telit halinde göreceğiz. Cuma günü, 
Henüz maçın sekizinci dakı1ı:ası idi 

ki, İtalyanlar ilk sayıyı kaydettiler. 
Sol açık Polaussi topu bir şandelle 
kaleye doğru havale etti. Fransız ha
valeyi yumrukla defederken, topu 
kendi kalesine soktu. 

tır. 
Bu golden sonra oyun gayet sert ve Rumanya vapurile şehrimize gelecek 

kırcı bir cereyan almış ve bu kasır- olan iki klüp muhtelitinde halen Yu
nan milli takımında oynıyan 8 oyun-

ga esnasında haftayımın son dakika
Ancak, top ortaya geldikten sonra lannda sağ muavin Jose yaralanarak 

düdük çalması ve Fransızların rakip sahadan çıkmak zorunda kalmıştır. 
kalesine inip derhal gol yapmaları Tedaviden sonra tekrar oyuna iştirak 
bir oldu. Veinan~ İtalyan müdafii eden Brezilya sağ muavini, hıncını 
Foniyi atlattı, Nikolaya pas verdi. Fa çıkarmak için Çek oyunculan ile dö
kat Nikola ıska geçti. Bu sırada yıl- vüşmlye kalkmış ve Macar hakem, 
dırım gibi yetişen Hayserer topu sı- Hertzka tarafından .sahadan çıkanl
kı bir gut.la İtcı.l:r .. n h .. lcool.-• -ı..- _,,.. .. 

İkinci haftayım başladığı zaman, Oyun ikinci haffayımda daha zorlu 
kombine bir oyun tatbik eden İtal- ve daha kırcı bir şekil almıştır. Ni
yanlar, yine 8 inci dakikadan itiba- tekim 20 inci dakikada Nejedli, end
ren tekrar üstünlüğü ellerine aldılar. bolden çektiği penaltıdan beraberliği 
Meazza, topu bir şa.ndelle Fransız ce- temin edince, her iki tarafın da sport 
za sahasına gönderdi ve Piola ile ka- menliğe yakışmıyan tavrı hareketleri 
leci Dilorto arasında geçen kısa bir o dereceyi bulmuştur ki, hakem Çek
mücadeleden sonra, top Fransız ka- lerin sağ açığı Riba ile Brezilya mu
lesine girdi, Kupa şampiyonu 27 inci avini Ofnso'yu da sahadan çıkar
dakikada, galibiyeti garanti altına mak zaruretinde kalmıştır. 
aldı. Piola ile Polaossi Arasında bir İkinci haftayım da bu suretle blr 

cu bulunmaktadır. 

Bu takımda kaleci, iki müdafi. 

santrhaf, santrfor, açıklar ve sağ iç 

Yunan milli takımının Peştede Ma

car milli takımı ile geçenlerde yap

tığı maçta oynamışlardır. 

Son zamanlarda mütemadi çalış-
nıa-ıoa. ......... _......, ••• _ ..... -··· ---- O' 

diği şüphesiz olan san - licivert ta-

kımı bu vesile ile tekrar sahada gö

receğiz. 

Yunan milll takımından sekiz o

yuncuyu kadrosunda bulunduran sok 

kuvvetli bir takım karşısında ne ne

tice alabileceklerini hararetle bek

lediğimiz Fenerbahçelilere muvaf
fakıyetler dileriz. 

iki paslaşmadan sonra, İtalya hücum bire beraberlikle bitmiştir. 
hattını idare eden Piola üçüncü sayı- Bundan sonraki 15 er dakikalık l· 
yı yaptı ve bu suretle İtalyanlar 3-1 ki devre baştan aşağı ceza vuruşlan 
Fransız milli takımım mağlfıp etti- ile nihayetlendiğinden vaziyet üze-

Atletizm Hakemlerini 
Davet 

Vata~c_l~ı~ln 
M i_itrıı<.a t 

20 Metrelik Kısa 
Bir Cadde Parke 
Döıenemez mi ? 
Okuyuculanmızdan Ş. Çokus 

anlahyor: 
"Biz Laleli Kemalpaşa mahal

lesi Gençtürk caddesinde otu· 
ranlar, kışın çamur, yı.zın toz 
deryası içinde yüzüyoruz. 

Bu ciheti bir çok defalar, ge
rek yazı ile, gerek şifahen İstan
bul belediyesine anlattık. Yine 
bir çok defalar gu:eteniz sütun
larında şikayetlerde bulunduk. 
Müracaat ve şikayetlerimize 

müsbet, menfi hiç bir cevap ve
ren olmadı. 

15 - 6 - 938 
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-----------
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Caddemiz şalnız 20 metrelik· 

tir. Bizim dileğimiz, burasının 

parke kaldırım olarak döşenme
sidir. Bn da o kadar uzun boylu 
bir masrafa ihtiyaç göstermiye
cektir. 

Diğer taraftan huradn J.:anali· 
zasyon tertihatı da yapılmamt~· 
tır. Bu yiizden bu bozuk udde
den geçen kamyonlar Jiiğım çu
kurlarını çökertmekte ve ev sa· 
hiplerinin hiç yoktan zararları· 
na sebep olmaktadır. 

i N SAN 
------------Ha!ikarnas Bahkçısı 2' -- Yazan: 
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Halbuki caddemize çaprast ge
len Fethi Bey raddesi her cihet
çe mühimdir.Vatandaşlar ı>rasın· 
da gözetilen bu ayrılık bizi çok 
müteessir ediyor. 

Dileğimizin mesut makamlara 
ulaştırılmasını dileriz . ., 

Bir Okuyucumuzun Dileiji 
İmza ve ndresl mahfuz okuyul"Ularunız_ 

dan N. E. yazıyor: 
"20-11-36 tarlhinde KQltür Bnkanlığına 
bir dilekçede vermiştim. 
Dlleğım, 3-12 ·36 tarihinde 163 sayıya 

kaydolunarak Vek!ıletin özel bürosunra, 
5-12-36 tarihile enspertörlük katına veril
miş ve Veklıletimlz. enspektörlük katınca 

da 3-3 numara ile 14-5-37 tarihinde İstan
bul vllllyetine gönderildiği blldi:'ilmlştir. 

Fakat but dileğim, hCıIA istanbula gelme
miş bulunuyor. 

Bir türla..Jlnlıyamııdıi?.ım v~~anlıımıık f.,_ 
bu gösterilen numara ile nu ve nereye 
gönderllmlş olduğudur? 

Dileğimin alAkadar ve mesul makamla
ra ulaştırılmasını dilerim." 

* Dumlup1nar Okulunu Bitirenler 

Aldığımız: bir mektupta deniliyor ki: 

Sokakta yürürken sizde bir hü
zün uyandıran bir yüz görürsünüz. 
Fakat hemen başka bir yüze rastge 
lirsiniz, görülen ikinci yüz birinci
sinin tesirini siler, Yavaşoğlunun 
bakışı ise yılların bile akıl ve hayali 
nizden silemediği bir bakıştı. Upu
zun devam edip giden bir insan ba 
kışı! Ak saçları ve sakalı, ilerliyen 

kayı~ının provasının iki taraflı apak 
köpürüşü gibi yüzünün iki tarafın
dan akardı. Kafeste kapanmış ba
zı kuşların yahut hapsedilmiş bazı 
mahlukların u7.ak bir bakışı vardır. 
Size bakarken sanki siz şeffaf o
luvermişsiniz de sizin içinizden, 
çok ötenizde bir yere dalakalmış
lardır. İşte balıkçı Yavaşoğlunun 

gözünde de o hazin hal vardı. Söz
leri kıttı, yavaş yavaş konuşurken 
sözü söz olsun diy<> değil, fakat bir 
şeyi anlatmak için konuşurdu. Ha
rekatı ise ancak bir çocuğa veya 
bir ahmağa yakıştığı iddia edilirdi. 
~ -oır uçurumun -... .. ...,..,....,. ~'"--

"Dumlupınar yatı okulunu bu yıl, biti· 
ren talebeye derhal mektebi terketmeleti 
lüzumu bildirilmiştir. Bunların içlerind.;ı 
gidebilecek yerleri olanlar mektepten ııv

nlmışlardır. Fakat, Mustafa, Muzaffer, Ö
mer ve Sabahattin isimlerindeki dört b
lebc kimseleri bulunmadığı için müşkül va 
ziyette kalmışlardır. 

tık, sanki bir nur ümmanının kı
yısındaydık. Önümüzde yalnız gü
neş hüzmesile biçilmiş berrak hava 
ve berrak deniz, ta ufuklara kadar 
yayılıyordu. Güneş burada bayağı, 
varlığın bağrına işliyordu. İnsanın 
gönlü güzellik içinde eriyordu. Ya
vaşoğlu zaten Bukalemun gibi idi. 
Durduğu zeminin rengile renkle
nir, onu ihata eden güzellikle he
men güzelleşir. Güzelliği yalnız gör 
mekle, duymakla kalmaz, onu haz 
meder, imtisas eder, etinin eti, ili-
ğinin iliği, gönlünün özü e-
derdi. Bakışı birden deniz 

Kayığına ayak basarken, görme 
diği, bilmediği meçhul diyann 
manzarasını görüyor gibi, iklimini 
soluyor gibi oluyordu da ondan se 
fere çıkıyor ve meçhule denizde 
randevu veriyordu. Gidiyor, uzak
laşıyor, dolaşıyor, dönüyordu, meç 
hul diyara varamıyordu. Çünkü a
radığı meçhul diyarın, duyuş itiba 
rile ta kendisi olduğuna şuuru ve 
zekası daha tamamen erişmiş bu
lunmuyordu. 

Yavaşoğlu Geremeden, Koyun
burnuna gidecekti. Süngerci Ali bi 
ri on yedi, biri de yedi yaşında iki 
oğluyla karşıya atlamak üzere ka 
yığa binmişlerdi. 

Müsait rüzgarla yol alan Yavaş 
oğlu kıranların altına gelmişti. 

Buradaki dağlar, sanki büyük bir 
fırtınalar kıyametleri koparırken 

birden bire felce uğrnmışlar, taş ke 
silmişler ve dağ olmuşlardı. Yavaş 

~~!~-~~n~~ Jt2l.1.la-E!~ı:!:, !eıı,~~~!:..W 
yorlardı. Göklere meydan okuyan 
koca bir tepe öteki dağlann sövüp 
sayışlanna kafası kızdı ki, kalkıp 
altındakileri bir şimşekle cayır ca 
yır yaktı. 

Fakat bu iarada YavaşoğlunlID dı 

ler. rinde bir değişiklik olmamıştır. 

l•veç-Kuba 

İsveç - Kuba milU talomlan arasm
da futbol dünya kupası için yapılan 
maç 8-d İsveçlilerin galibiyeti ile ne
ticelenmiştir. İsveçliler her bakım
dan rakiplerine üstün idiler. 

Yeni Denizcilik Reisi 
Uzun müddettenberi münhal olan 

Türk spor kurumu denizcilik federas 
yonu reisliğine, atletizm işlerindeki 
çalı§tnalan maltim olan Atletizm fe
derasyonu reisi Vildan Aşirln vekalet 
suretile tayin edildiğini haber aldık. 

T. S. K. İstanbul bölgesi atletizm ajan
lığından: 

19-6-938 pazar gQnQ saat 13.45 te Tak
sim stadyomunda yapılacak olan (Gül ku
pası) aUeUzm mQsabakalanna aşağıda ad
lan yazılı hakemlerimWn teşri!leri rica o.. 

lunur: 
Adil Giray, Semih, Ali Besim. Suat. İh

san; Nuri; Nazmi, Muzaffer, Ahmet: Ali Rı
za Söz:elalp, Cemil, Hüseyin, Musa, Natta; 
Ziya; Paraskos; Perldls; Çerasi; Sakalak; A 
gopyan; Garbis; Kangelldis. 

Bu c:ocukların vazifelerine tayin edilin
clye kadar mektepte alıkonulmaları IÜP. 
hesiz ki, ı;ok isabetli olur. Mektep idare
sinin bu hususta tayin edllen mühleti tı-
zabnasını rica ederiz:." 

Güneı • Galatasaray 
Güreı Karıılaımaları 

gibi derinledi ve kapkara iki 
cennet oldu. Uçurumun dibinde de 
mirli iki kayığı ufacık iki beyaz 
nokta idi, Yavaşoğlu bana döndü, 
deryaya böyle yüksekten bakınca.. 
bu derya üstünde bunca yıl gidip 
geldiğimiz derya değil de. gidip ge 
lerek varmak istediğimiz meçhul 
bir yer, açık bir yer, aşağıdan baka 
rak göremediğimiz bir yeı: oluyor. 
Bunun neden böyle olduğunu anlı
yamadım, dedi, başı bir yana düş
tü, ve bakışı yine uzadı. Ben g\ıya 
şöyle böyle okumuş, o ise cahil bir 
adamdı. O anda yapmaklığım la
zımgelen bir hareket varsa, hemen 

kayığını devirm~ti.Safra taşlarınm 

başaltina yiğilmasi üzerine kayık 
kurşun gibi dibe gitti. Yavaşoğlu 
nasılsa denizin yüzünde kalmış ve 
fars tahtalarının birisine yapışabll 

mişti. Ali ile büyük oğlu ellerinde 

birer kürek, altmış metre uzakta 
yüzüyorlardı. Yedi yaşındaki çocu

ğun eline birşcy geçmemişti. Batıl 

çıkıyor, "baba! baba!" diye bağırı

yordu. Fakat ne babası, ne de kar 

deşi dönüp gakmıyorlar, kendi eaıı 

!arını kurtarmaya uğraşıyorlardı

Yavaşoğlunun elindeki fars iki ki
şiyi kurtarmaya yetmiyecekti. thti 
yar adam çocuğa doğru yüzdti. 

Fars tahtasını çocuğa vererek "al
lama oğlum! korkma, sen kıyıya 

doğru yüz." dedi. Çocuktan ayrıl
dı. Döndü, çocuk yüzüyor mu diye 

baktı ve sonra batıp boğuldu. 

lwiçre - MacaıUtan 

Birinci turdaki iki maçı ne yorgun 
bir halde bulunan İsviçre milli tala
mı ile 18 bin seyirci önünde karşıla
şan Macar milli takımı rakibine 2-0 
galip gelmiştir. 

İsviçreliler Almanya milli takımı
na galip gelmiş olan ekipte iki oyun
cuyu değiştirmiye mecbur olmuşlar
dır. 

Bunlardan biri ta,kımda Adeta bir 
set gibi duran ve Almanya ile yapı
lan karşılaşmada Pesserin ayağında 
top olmadığı halde kasten vurduğu 

tekme ile dizinden sakatlanan mü
dafi Minelli, diğeri de sol açık Aebi
dir. Minellinin yerine Ştelzer, Aebi
nin yerine de Grassl geçirilmiştir. 

Birinci haftayım, baştan aşağı Ma
carların hakimiyeti altında geçmiş

tir. Macarların sürekli bir şekilde de
vam eden akınları, evvela İsviçre mü 
dnfileri önünde, saniyen büyük bir 
fedakarlık göstermiş olan kalecinin 
kurtarışları sayesinde verimsiz kal
mış_tır. Ancak, yine bu hücumlar ve 
baskı arasında 41 inci dakikada Ma
carlara merkez muhacimi Dr. Şaroşi
nin ayağile ilk sayılarını yapmışlar
dır. Maçın tatsız bir cereyan almış ol 
duğu son dakikalarında sağ iç Sen
geler, Macarların ikinci sayılanın 
yapmıştır. 

Cel61 Boyar Tenis Kortunun Yıldönümü: 

Büyük Mustafa tarafından Çoban 

Mehmede ağır sıklet sınıfına geçmek 

için teklif edilen karşılaşma şimdiye 

kadar klüplerimiz arasında yalnız fut 

bole inhisar eden karşılaşmaların mih 

ı
verini değiştirmiştir. 

Böylece ya~nız futbol maclarında 

karşı karşıya gördüğümüz klüp ta

.1 kımlannı bu sefer de güreş müsaba

kalarında seyretmek imkanının elde 

etmiş bulunuyoruz. 
Büyük Mustafa - Çoban Mehmet 

karşılaşmasının teferruatını tesbit et 
mek için dün akşam Güneş klübünde 

\toplanan klüp murahhasları. bu kar
[ şılaşmanın yalnız Mustafa - Çoban 
\güreşine inhisar etmemesini ve di~er 
j sıkletlerde de karşılaşma yapılmasJ· 

1 na karar vermişlerdir. 
: Yapılan anlacımıya göre becı ~ıklet-
' . te karşılaşma yapılacak ve !)6 kıloda 
Kenan ile kiiçiik Hiisevin. 61 kiloda 
Ahmet He Yasar, 72 kiloda Faik He 
Saim, 79 kiloda Adnan ile Mersinli 
Ahmet, ağır da Çoban~le Mustafa gü 
recıeceklerdir. 

Evvelce temmuzda yapılması ta
karrur eden bu güreşlerin ayni tarih
te serbest güreş birincileri ile mmi 
takım elemanları arasında federasyon 
tarafından tertip edilen müsabakala
ra tesadüf etmesi üzerine Galatasa-

Ankarada Celil Bayar tenis kortunun U inci yıldönmü kutlanmıştır. 
Ba münasebetle müsabakalar yapıl mıt ve Bayan Celil Bayar davetlile- · 
rine bir çay ziyafeti vermiştir. Belim ha sahneleri tesbit etmektedir. 

ray-Güneş gilreş karşılasmasımn ta
rihi 24 temmuz pazar gününe tehir 
edilmiştir. 

dört ayak üzerine düşerek bu insan 

kafası müvacehesinde, ben köpe

ğim diye kuyruk sallamaktı. 

Yavaşoğlu, kendi tabirince "meç 

bul bir yer, hiç görmediğimiz bir 

yer" dediği meçhul bir diyarın yol 

cusu idi. Dünyada kendi semavi 

arz ve tul derecesinin sakini olan 

vatanda~larından haberi bile yoktu. 

Tekamül yolundaki kafası, görülen 

den daha öte realiteyi sezmeye baş 

lıyan ve insan şuurunda görüş 

menzili uzayan bir bakıştı. Onun 

s~zişlerine mali hiilya derlerdi. 

Mesafeyi uzaklıklarından soyup 

çırçıplak hakikati görmek hulya 

mı olabilirdi?. 

İşte meçhul diyarı özlüyordu. 
Gözleri ufuklarla doluyordu. Bir
çok denizcileri ve dağda yaradılış
la başbaşa kalan çobanlan başka in 
sanlardan farklı kılan bu hal on
da göze batacak kadar vazıhtı. 

Çocuğun babası kimdi, Yavaşol
lu babası mı?. Yavaşoğlunu düşü
nür dururdum. Yaradılış bugÜJl• 
güneşile, maddesile bu aqamı ya
ratabild ikten sonra, yann varabi
leceği merhale hakkında ne kadar 
aşırı ihtimaller derpiş edilse. hayal 
belki hakikate kıyas pek zavallı "'e 
güdük kalacak gibi. 

Bu adam muhitinin güzelliğiyle 
nasıl güzellenmisse. muhitine de 
bu adamın güzelliği aksetmişti. ve 
nizler, adalar. uçurumlar ona ,.er
diklerj birşey mukabilinde ond::ırı 
birşey almışlardı. Bütün ufuk b~r 
resme yapılan zemin gibi idı. fi ı.ı
rü kaybolan zemin pek eksik bir r,e 
sim olarak kalıvor .ı ruhu kn~·..," 
muş bir muhit oluvor hJıtt;ı nııılı ~4 
onu özlüyordu galiba. çünkü her 
zaman gece denizde.bir uçururrıı.ırı 
eteğine varır da yıldızlara baıtııt1 
k k k 1 

.. .. 0rıl8' 
ap ara aya an gorursern. .1 

rın sessiz sadasız bakışlarında bl 
c:ı· 

mcm neden Yavaşoğlunun baki:; 

nı görür gibi olurtlum. 
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\ Şu Garip Dünyada : 

Bir Amerikalı 
Çocuğunu 
Arıyor 

Amerikada 
son zamanlar • 
da çocuk hır -
sızlıklan gene 
alıp yürümüş -
tür. 

Sinanın ilk muazzam eseri olan Şehzade medreseslt bugihı i§te böyle bir harabe halindedir. 

Marey Zevin is 
minde zengin bir avukatın kü~ük oğ
lu, iki ay evvel Nevyorkta 111"..Sızın 

ortadan kaybolmuştur. Avukat, o gün 
den başlıyarak gazetelere devamlı 

ilanlar vermiş, çocuğunun sağ bu -
lunduğunu delillerle isbat edet'e'k o
lana 3 milyon frank, ölü olduğu ha
berini getirene de 500 bin !rank ve
receğini nan etmiştir. 

Şehzade Camii Vakfiyesi 
Vaktile Kanuninin Çok Zengin iratlar Vak
fettiği Bu Cami Bugün Perişan Bir Halifedir . 

Fakat, bugüne kadar çocuk hak
kında hiçbir haber alınamamıştır. 

Zengin avukat, şimdi ne yapacağını 
şaşırmış vaziyette imiş. 

V akfiyeler en kuvvetll ve en 
güvenilir tarih vesikaları

dır. Bunlar taranılırsa hazırlanmak 
ta olan dil kamusumw:a epeyce ma 
teryal verilmiş olur. Milli tarihimiz 
tedvin edilirken de bunlardan isti
fade etmek JJ.zundır. Bu ana kay
naklar §imdiye kadar ihmal edil
mi§, hiç bir Alimim.izin, tarihçimi
zin nazarına çarpmamıştır. 

Ömrü dört asrı aşan Şehzade 
manzumesinin vakfiyesi irfan, içti
mai yardım, eski köylerin adlan, 
İstanbulun ve muhtelif yurt parça
lannın topoğrafik tarihi bakımın
dan fevkalade kıymetli bir eserdir. 

Kanuni sevdiği şehzadesi için 
üstad Sinana yaptırdığı cami, tür
be, medrese, imarethane ve tabha
nelerde her gün 327 insana muhte
lif vazifeler vermiş ve gelirleri bu 
manzumenin idare ve idamesine 
sarfedilmek üzere de Rumeli tara
fında bir aşhane, 3 hamam, 4 de
ğirmen, l saray, 2 bostan, 3 mez
raa, 7 çiftlik, 1 çayır, 60 köy, ada-
1:\ri!D ~o :1rnv. A.T\.ıınn111 .tıı,;•:11fınf!a_ 24 
koy, 3 çiftUKt bır çeltikll.K vakfet-
miştir. 

M anzumenin bugünkü feci du-
rumunu tetkik etmeden ev

vel zengin gelirlerini gözden geçir
mek, tenkitlerimizde yerden göğe 
kadar haklı olduğumuzu göstere
•cektir. Bu manzumenin evkafından 
Nevrekopta kalan üç köyden başkası 
hata yurdumuzun sınırlan içihde
dir. Şimdi bunları görelim. Ka
nuni Rumeli tarafında şunları vak
fetmiştir: 

Eyüp hC%3lık kadılığına bağlı Ka
•ımpaşada çifte ve Küçükçekmcce 
de tek hamam, K<iğıthanede Elci.
göz değirmeni, Biiyükderede iki 
göz değirmen ve lbrahimpa~a sa
rayı adiyle meşhur muhteşem bir 
•aray ve civannda iki bostan, Bü
t/ii.kdere köyünün tamamı, Sarıali, 
Ormanlı, Uğurlu, Bostancılı köyle 
ri, Silivride Tahir Fakih, Sogaz, 
Arnavutlar, Gölba§ı (diğer adiyle 
Belgradlu), Depeviranı, Macaran, 
1lırvatlar, Dilku, Celeblcr, Kilçük 
kılıçlı (diğer adıyle Inviranı), E
trı.inhanlı, Hisarbcyli köyleri, Ta
hir Fakih köyünde bir göz değir
men, Çorlu kazasında Jengerli, 
l>ınarbeyli, Köpekli, Isa.cı, Sarı
lar, Tatarveli, Aslanlar, Muratlı 
lcöylerile Tatarveli ve Denberek 
'1ıezraalan, Pınarhisar kazasın
da Bedir, Kurcalı ve Vize kazasın
da A§ıklUmusa, Çavu§lu, Büyükkur 
ltılmtq, Küçük Kurtulmu§, Mezid
li, Gökdepe köylcrile Yeniçeri Mu 
'°<ıdlu mezraası, lpsala kazasında 
Scıragı, Bıyıklı köyleri, Çirmen k4 
tcl.nnda Hcı.sbeylu, Salurlar, Sarı
llar, Yenicet Oğuzhanlıt Köse Ev
hcıdlu, Deli Ilyaslü, Koyunlu, Ta
l<ır Ahmetlu (diğer adıyle Mihail), 
6tıldut Alemdarlü, Onluk Hacısı, 
i"undalanı, Hayreddinli, Sırt Oba
tı k0yleri ve 1500 dönüm miktan 
~lcıçayır, Nevrekop kazasında Viz-
1tıe N~tene, Baratin köyleri. 
Cltyakfiye, gelirleri tesçil eden 

l!lci kısmını adalara tahsis et
tl'ıi.ttir. Bunları da aşağıya sıralı· 
)ol'U!n: 

Af cırmara adasında Burgos, Gali 
bıt, Gamyanda, Malatya, Tatrago
~ Af ton, Ravaytic, K ılazak, Pra.a
.:}f 0 adlı dokuz köyüt Tav~cınlıadaaı 

?ıde bulunan Gori, Midilhl, Bul-

YAZAN: 
lbrahimHakkı 

Konyalı 

Şehzade camii içinde Mimar Sinanın 
eserlerinden Sadrazam Rüstem Paşa 
türbesinin revakları yıkılmış ve di-

rekleri sırıtmıştır. 

gar, ıstoma, Holye adlı beş koyu ı
le, Arapadası Foşa ve Arap adlı iki 
köyü ile; Mir Ali - Imrali içindeki 
Midillu, Arnavut, Hızır, Ilyas adlı 
üç köyii ile; Kabalı ceziresi kendi 
adındaki köyü ile; Kapıdağı şibihcı 
ziresi üstündeki Diragonda, Mirek, 
Vati, Rodye, Şireme, Kastil, Şahin 
Bercos, adlı on üç köyü ile; Kınalı
ada kendi ismindeki köyü ile; Kı.
zılada üstündeki Romiyan, Sırft
yan t.•e Karye adlı üç köyü ile; 
Burgazada~ı kr.ndi ismindeki tek 
köyü ile, Heybeli tek köyü ile. 

K anuni üçüncü kıs1mda Ana
doludaki vakıflannı say

maktadır. Onlar da şunlardır: 
Gebze kazasında Maltepe ve Ak

kilise köyleri, Aydın livasının Sart 
kazasında Ah:netbeyli, bu kazanın 
Susındığı adlı nehri üzerinde bulu 
nan bir çeltiklik, Berki kazasının 
Gülşen nahiyesinde Kılavuz 
çiftliği ve Aya Sifoz, Bal-
çıkhav lı, Akçapınar, Gergi 
(diğer adıyle Çatma) Sandi 

köyleri, Çeşme kazasında Ürkmez 
köyü, Bolvada Yenişehir kasabası, 
Kestel kazasında Talıca, Megirgen 
deresi köyleri, Güzelhisar kazasın
da Tavliye köyünün sınırları için
deki Mescithi, Menteşcbayın, Kızıl 
ca, Yaşköprü, Kökçekiriş, Kızıl

yer, Bakla, Hayrettin, Uzundere, 
Köklücedere, adlı on köy ve 
Kürkçü mezraası; Ayasluğ kazasın 
da Demircili, Çanlı, Hortina adlı 
üç köy ile Kemal çiftliği şöhretli 
üç çiftlik, ve Ayasluğda Tut lima
nı ve Sazlıdere köyleri, Mihaliçte 
Yenice köyü, Bigada Akkerman ve 
Sırfiyan adlı iki köy. 

Vakfiyenin 89 uncu yapra
ğından itibaren Kanuninin Filda
mı mahallesindeki sübyan mekte
binin ve 95 inci yaprağından iti
baren de Şehzade medresesine vak 
fettiği kitapların tesçilleri vardır. 

• 

Bunlar ayn ayn ve zeyil birer 
vakfiye halindedirler. 

Ş hndl camii gezelim. Mabe
din Şehzadebaşı tramvay 

caddesine açılan avlu kapısından 
giriyoruz. Solumuzda narin mer
mer sütunların yükseldiği mini 
nini bir ravakın altında harap bir 
kapı görüyoruz. üstünde şair Ha
şiminin on iki mısralık bir tarih 
kitabesi var. Şu: 
Dedi ey Haşimi tarihi f evtin hatifi 

kudsi 
İlahi eylesin mesken cenanı Mus

tafa .Paşa 

1020 (l) 
Mısralarından burasının 1020 

H. tarihinde öldürülen Destari 
Mustafa Paşanın · türbesi olduğu
nu öğreniyoruz. Kapısında küçük 
bir kilit var. Kayyum Ziya; için
de geceleri iki genç yatıyor, diyor. 
Gözümü pencere aralığına uydu
rarak baktım. Duvarlarından en 
güzel çinilerin renk ve çiçek ihti
şamı fışkırdığını gördüm. Türbe 
kapısının iki tarafındaki duvar
lar da vaktile en iyi çinilerle kap
lı idi. Jzleri de hala duruyor. Fa
kat hırsız ve insafsız eller bir ta
nesini bile bırakmamış. Ahmet 1. 
devrinin en iyi çini örneklerini 
saklıyan :türbeyi bekar pansiyo
nu yapmak kalan çinilerin de a
şırılmasına yol açmak demek de
ğil midir? 
Şimdi Sainin Tezkiretülbünyan

da yaratıcısı koca Sinanın ağzın
dan; 

" ... kuhablan deryayı leta
fetin kubabları gibi baş getür
dü. v~ mülevven kemerleri kav 
sikuzah gibi asümana pİ\'este ol
du. 

Dikilmiş sanmanız mermer direk· 
lerdir hariminde 

Tema~a etmiye durinuş nice servi
semen sima (2) 

• ... fki minaresi guya bir pi
ri ri'ı~n zamir önünde kıyama 
gelmiş iki kıyamet kad Civani 

ziba gibi makamı hizmette ber
pa idi.,, 

* Babannı öldüren çocuk .erbest · 
Se,Ylan adası- . 

nın Kolombo 
~ehrinde 70 lik 
bir ihtiyar 100 
yaşındaki baba 
sını öldürmüş -
tür. Polisin tah 

' kikatı, asırlık maktulün, kadınlart.. 

karşı fazla za!ı olduğunu, aile şere

fini lekelediği için de oğlu tardın -
dan öldürüldüğünü ortaya koymuş
tur. 

İşin daha garip tarafı şudur: 
Mahalli mahkeme, baba katılinin 

muhakemesini yapmış ve mahkumi
yetini icap ettirecek hiçbL- sebep 
görmediği için beraet karan ver
miş. Babasını öldürerek a;lcnın na
musunu kurtaran oğlu, şimdi ser -
bestçe geziyormuş. 

* 
LonJraJaki tele/on aboneleri 

Londra tele -
fon merkezin· 
de 600.0UO a -
bonenin adresi 
vardır. t.ıunlar

dan beş bin ta
nesin in a:le j:ı;. 

mi Smittir. Bundan başka Londra te-
lefon merkezinde 1000 abonPnin is
mi Cons, 700 ünün aile ismi H~is ve 
300 kiŞinin de aile isimleri Kuktur. 

* Hayvanların kırdıktan 
•Ürat rekorlan 

. }lavada, de . 
nizde, deniz al-

tında ve yerde ~ 
mÜtf'madiyen 
sürat rekorları 

kırılmaktadır, fa 
kat hayvanla -

nn kendi kuvvetierile katt!ttikleri 
mesafe, tetkik ·edilecek olursa, in
sanların kırdıkları rekorlara hayret 
etmemek lazımdır. 

Şeklinde tasvir ettiği mabedin 
sağ kapısının ve minaresinin önün
deyiz. Evliya Çelebimiz de bu ma 
bedi tasvir ederken: 

Balıklar saatte 50-60 kilometre me 
safe katediyorlar. Karaca gilıi hay -
vanlar saatte 90 kilometreden 112 
kilometreye kadar yol alıyorlr.r Kar 
tallann sürati 289 kilometredir. Si
nekler saatte 1,315 kilometre mesa
feye kadar uçuyorlar 

* "Orta kubhci alisi eflake ka
dar ser çekmiş bir kasei nilgun 

kubbci 'rninadır.... Bu c:amiin 
yemnü yesarındaki ikişer şere

feli iki minarenin 1slambul, 

Bursa ve Edirgede misilleri bün 

yat olunmamıştır. Öyle münak
kaş ve ibretnümiın minareler

dir ki koca mimar bu minare
lerde ve camide yedi tuliyı mi
marisini ayan etmiştir. Her mi

nare on sekiz hane ki.işe tarho
lunmuı?tur. (3),, 

s inanın göklerin kavsi kuzah 
renk ve şekillerini kemer

lerinde yarattığı mabedin bugün
kü hali yürekler acısıdır. Renkleri 
uçmuş, kemerlerinde de yıkılma 

tehlikeleri başgöstermiştir. Sat
hında hendesenin en zor şekilleri
ni yaşatan minarenin temel taşla

n patlamış. Avlunun yan maksu
resinin süveterine sakın elinizle 
dokunmayınız yıkılacak ve düşe
cek taş enkazı altında k"lırsınız. 

Her gün yabancı seyyahların ta-

Zil sesinden kt>rkran astan 
Hajrabi'de 

memur olan 
Frank Hiltan, 
merkezi Afrı -
kada sık orm:m 
!arda bır seya

-------...ı.· hate çıkmıştır. 
Ormanda ansızın önüne bir aslan 

· çıkmıştır. Vahşi hayvan ÜZ('r!ne atı 1-
mak üzere iken Frank, hiç kuvvei 
maneviyesini bozmamışhr. Cesur sev 
yah, bisikletinin zilini çalmıya ba~ 
layınca aslan zilin sesinden korkur 
kaçmıştır. 
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vaf ettikleri bu mabedin daha ka
pısından girmeden gözümüze çar
pan bu perişanlık bir yüz karası
dır. Ilgilileri derhal vazifeye ça
ğınyonim. Vaktimiz kalmadı. Baş 
ka bir yazımda mabedi gezmeye 
devam ederiz. 

(1) Hadlkatfilcevamf, dlt: 1, U!"fa: 13 
(2) Tezkeretülbilnyan, sayfa: 26 • 
(3) Evliya Çelebi seyahatnamesi, cilt: 

1, sayfa: lM • 
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icra Dairesinde 
Bir Muamele Nasll 

Takip Edilir ? 
Bundan bir müddet evvel Leyman iıimli lıviçreli methur 

bir mütehauıı icra itlerimiz üzerinde tetkikat yapmıt 
ve icra muamelelerinin en iyi bizde yürütüldüğünü ve bu iti
barla mevcut tekil üzerinde tadilat yapmanın lüzumsuz oldu
ğunu ıöylemifti. 

Mütehua11 M. Leyman' dan sonra bu İf İt bir mütehaaa11 gö
züyle değilt alelade bir it aahibi ııf ati le bir de biz tetkik etmek 
iıtedik. Bu ite memur ettiğimiz muharririmiz tetkiklerini fÖY
le anlatıyor: 
İstanbulun en kalabalık iş yeri Ô

lan icra dairelerinde günlerce ter 
döktükten sonra vardığım net\~e 

şu oldu ki, birkaç sene avukatlık 
etmiyen bir adam, hatta hukuk me 
zunu dahi olsa, icradat yanılmadan 
şaşırmadan bir iş takip edemez. Mu 
amele o kadar uzun, çapraşık ve i
çinden çıkılmaz bir haldedir. 

İcraya işi düşen bir adam ne ya
par, muamele kaç safhadan geçer 
ve nasıl tamamlanır? Yazıyı oku
mıya devam edenler bµ sua!lerin 
cevaplarını bulacaklar ve bu su -
retle bir de icra rehberi edinmiş o
lacaklardır. 

Farzediniz ki, birisinden 200 li
ra alacağ1nız vardır. Borçlu pRrayı 
vermiyor ve icraya müracaata mec 
buriycti hasıl oluyor. 

Evvela icra dairesine hibben bir 
takip talebi ve borçluya hitRben 
de bir ödeme emri doldurmak la
zımdır. Bunların ikisi de mltbu • 
dur ve yüzer paraya satılır. Takip 
talebine 16, ödeme emrine 10 ku
ruşluk pul yapıştırılır. Bunlardan 
başka, eğer borç bir kira nıuknvele
sinden veya buna benzer bir muka
veleden doğmuş ise aynca bu kun 

turatın da bir sureti çıkarılarr.k ö
deme emri ile borçluya gönderil
mek üzere evraka raptedilir. Bu su 
ret te 30 kuruşluk pula tab!dir. 

Hazırlanan bu kağıtlar icra rei
sine götürülür ve reis tarafından 
icra dairelerinden birine havale e
dilir. 

B uraya kadar işte sıkıntılı bir 
taraf yoktur. Fakat işinizin 

havale edildiği daireye gelince. kar 
şılaştığınız kalabalık derhal açık 
gözlük tarafmızı harekete getirir. 
Eğer usul ve nizama riayet etmek 
isterseniz, bir gün, iki günt niha

yet bir hafta da bekleseniz, icra mc 

murunun yüzünü göremE'zsiniz. E

linde ewakı ile bekliyen vatandaş

lar o kadar çoktur ve hepsi de çok 

haklı olarak başkalarının sıra hak

kını yemek için en küçük fJrsat -

tan istifade etmekte gecikmezler. 

İcra memuru, evrakınızın her bi 

ri için 20 şer kuruş kayıt ücreti a

lınmak üzere sizi muhasebeye gön 
derir. Muhasebeye parayı yatırır 
tekrar memura gelirsiniz ve evra
kmız kaydedilerek numara veri
lir. Ayrıca icra memuru bu İ§ için 
bir de zabıt açar ve bu zaptın har
cı alınmak üzere işi tekrar mııha -
sebeye havale eder. Yüzde yaım he 
sabile 100 kuruşluk harcı yatırdık
tan sonra icra memuru huzurunda 
zabıt im7.a edilir. 

Bundan sonra ödeme emrinin gön 

derilcbilmesi için tebligat müdürlü 

ğüne müracaat etmek ve but:ıda da 

asgari 20 kuruş (mübaşiriyye) pa

rası vermek lizımdır. Eğer borçlu 

uzak bir yerde oturuyorsa bu pa

ra hazan yüz kuruşu da geçebilir. 

Mübaşir, ödeme emrini borçlu

ya verir. Maazallah borçlu adresi-

ni değiştirmiş ise ikinci bir müba

şiriyye daha vermek lazımgc!ir. Teb 

ligat yapıldıktan sonra itiraz mÜdde 

ti olarak on gün geçer.Borç!u itiraz 

ederse bu itirazı reddetmek için 

16 kuruş pullu bir istida verilır ve 

bu istida için de alelUsul 20 Jturuş 

kaydiye alınır. Bundan sonra icra 

mercii dosyayı alır ve mürafaa ka
ran verir. Borçluya mürafaa jt{in ve 
saatinin tebliği için yeniden tebli
gat müdürlüğüne gidilir ve yeni -
den mübaşiriyye verilir. Borçluya 
gönderilecek davetnameye de on 
kuruşluk pul yapıştınlır. 

fcrR Mütehassısı Leyman 

Müraf aa yapılır ve hakim itirazı 
reddederse icraya devam olunur 
ve tahsiline karar verilen mıktann 
binde ikisi nisbetinde damga pulu 
ve karar suretinin borçluya fobliği 
icap ettiği, yani borçlu mür:afaaya 
gelmediği takdirde de 30 kuruşluk 
damga pulu ve 50 kuruşluk har~ pu 
lu alınır ve aynca mübaşiriyye v• 
rilir. 

N ihayet haciz içln bir mem11r 
ve gün tayin olunur. Muay 

yen günde haczi yapacak memur -
la beraber haciz edilecek eşyanın 
bulunduğu yere gidilir ve eşyanın 
bir listesi çıkanlır. Burada, haciz 
memuruna kanunen tayin olunan 
bir miktar tazminat parası verme
yi de unutmamak lazımdır. 

En sonunda satı§ günü gelir . 
Burada satışa nezaret eden memu
ra da, listeyi Ç!karan memur için 
olduğu gibi bir miktar para verilir. 

Mal satılır. 
Artık paranızı cebinize koyacak 

sınız. Fakat yine acele etmemek la 
zımdır. Satış bedeli evvela lcra ka 
sasına girecektir. Para ancak icra 
kasasından ve muayyen günlerde 
alınabilir. Bunun da formalitesi var 
dır. Tediye günü muhasebeye müra 
caat edilir, beş kunııluk pul verile
rek bir çek alınır ve bu çek muha
sebeci tarafından imza edilir. Niha 
yet çeki vezneye götürüp parayı 
alırsını. Fakat elinize geçen para, 
matlCıbunuz olan miktarın tahsil 
resmi olan yüzde yedisi çıkarıldık 
tan sonra kalan paradır. 

İşte, dünyanın en kolay ve basit 
icra işi, şu gördüğünüz şekilde İs
tanbul adliyesinde yapılmak~adır. 

1 ADAP AZARINDA : 

Araba Fabrikası 
iyi Çahııyor 

Adapazarı (TAN) - Umumi Harp 

te ordumuzun araba ihtiyacını temin 

etmek için kurulan ve halen Türk 

Ticaret Bankasının malı olan araba 

fabrikasında günde binlerce amele 

çalışmaktadır. Fabrika, senede alt

mış bin araba imal edebilecek kabili 
yettedir. 

. 
Tamamen teknik surette çalışan 

bu fabrikanın en büyük yeniliği. bir 
"Fen muhasebesi.. nin bulunması
dır. Maliyet fiyatlarını fenni şekilde 
tesbit eden fabrika, daimi masrafla
rını büyük işlerden amorti etmekte, 
perakende siparişleri rekabet kabul 
etmiyecek derecede ucuz yapmakta
dır. 
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NIKSARDA ıı 

MERSiNDE: 

- Bunlar için, zafer için bu kadar fedaklrhk ya· 

panlann mallflblyetine bDkb verirlerse, bütün dün-
1• mtibar etmlf olacaktır. De4l. 

İhtiyar gençle münakapdın YU aeçtı, huta ara
basına bindirilmek Ozen Jenl ptlrilen bir ıedyenln 
Janm& gitti· 15,5 luk toplar vmlıdıJarak ıeçiyor, dam 
1arm, kalababk tolrakllınn Oııerinde patlıyordu. Fa • 
kat takviye kıtalan liiltheUe 10l1anna devam ediyor 
)ardı. Hepli sanki au1b am•nmda llnema1a lldiyor
lar ıtbiydi. Baıolanmn ellerinde nlerlndeu ptirdik 
leri battAniyeler vardı. Bir bomba dilterken, millaler 
duvarlann kenarına kaçıyor, .onra tekrar sü.kdnetle 
yollanna dev.am ediyorlardı. Aralannclaki on dört 
on bet yıılanndaki çocuk1an muhafaıaya ~hPJOl'
lardı. On !:ekiz yapnda oldulunu IÖyliyerek .. len 
kü~ük çocuktan zabitler sıradan çıkanmya çahftılı 
zaman, yaşlarım itiraf ediyorlar, hemen de alhya
rak: 

- Bls asker kaçalı olamayız. Elbette Jd biz de harp 
edebiliriz. Diyorlardı. 

Fakat çocukları aradan ayırdıJar. Mllisler bunlann 
başlannı okşuyor, gururla: 

- Bunlar bizim ıenç ark•daşlardır, yannın yol
daştan .. diyorlardı. 

Rololos 10kağı llt' Moncloa arasında b6yük bir bi-
na vardı ki, o günlerde burada gönüllijleri topluyor, 
hücum taburlan hazırlıyorduk. Bu binamn önündeki 
qaçlara çarpan bombalar, meydanlığa düşüp patlı
yorlardı. İşçiler, sendikalarına imzalattıklan kağıt-
lar ellerinde buraya ıeliyor, millaler taburlar haline 
.akuluyor, diğer cephelere ..vkediliyorlardı. Bom
balar bqlarmda patladığı halde manevlyetleri mü
kemmeldi. Yirmi dört saatte muntazam taburlar tet 
idi ediyorlardı. Binanm önündeki meydanlıkta top
lanıJOl'lar, ili'& bekliyorlardı. İkide bir erkbı harbl-
19 dainUne telefon ediyorlardı: "Slllh var mı?" da
lma •:mi cevabı ahyorlardı: "bekleyinla". Dalma bu 
auaU IOl'Uyorlardı: "Kaç kifblniz?" "600". "İ)'i ela. 

T m=& !AR 

(B"f' 5 Wicıe) 
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l ir tek tüp sizin 
bu neticeyi alma· 

nma kafi geDr 

l uti• ilk it olarall 

RADYOLİN 
alınız ve bitinceye kadar günde 
Uç defa kullanınız. Bu müdde
tin IOllunda dişleriniz evvel
kinden çok daha parlak, çok 
daha beyaz ve çok daha temiz 
oldufunu göreceksiniz. 

RADYOLİN 
"kocam olsa bunu yapmazdı." gibt 
hakikate uygun olmıyan IÖzleri 
tekrar etmeyin. 

ile muhakkak ıabah, 
akıam ve her yemek· 
hn ıonra, dlılerlnlzl 
muntazaman flrçala· 

yınız. * lstanbulda A. D. rumuzlu oku-

-H-
ten mi?" "net". •totek kuTianmannı bilir misiniz?" Bu sesleri duyan tecrübesiz milisler d~m .~a~~ 
"evet, lçlmlzde otuz kifl var, bize ölrettiler." "Bun- ride girdilfnl sanıyordu. Sübaylar onlara gunduz gu 
lar dinamit kullenmaaını bilirler mi?" "hayır" "•be riUtOsil ile gece gürilltOsü arasmdakl fark~. an~-
fimdl bir mmtüa tayin edecelfz. Bunları iyice tamif tıyorlardı. Telefon çaldılt zaman saat on bırdı, bızl 
ed1niz, .n&h bekleyiniz. n anyorlardı : 

Her l81en bir kahramandı, buna lsbat için fınat - SlWıh otuz adamımz var mı? 
bekll10rdu. Snba7lar bunlara uınuml nuihatler ve- .- Bvet. • 
r!Jor, aahadan ~ ı.tf!ade edecelderiııl, çaprut, a- _ Bunlan mO..lWı olarak, bir sübaym kuman-
tefin kıymetini, elbombalannuı nuıl kullanılacaiı- dasuıda RioB ROIOS demiryolundakl metroya gönde-
m ~lardı. "K~ tüfekten, her •teften. rinlz, buradan Anton Martin'e gitsinler, oradan emir 
korkmaJUUL Atefln ıaztı kördür. s1z1n kendlnlzl on . alacaklar. 
1ardaıı korumak fırsatlanmz vardır. Toprak 91z1n en - Bu ıece geri dönecekler mi, orada mı kalacak-
ıüzel •lperinizdir. Bilt6n bunlara kup koymak için lar? 
1&llam lhıirleriniz olmab. ynz metre uzaktan ge- - Geriye gelecekler. Iki saat sonr aonları gönde-
len bir tankın tehUkesl yoktur. Yeglne tehlike bu- recelfz. 
nun altına dilpnektir. Bundan kurtulmak için en tyt Anton Martin, Toledo köprüsünün sol tarafında, 
çare, bunun altına bir el bomban atmaktır. Bu bom sevkülceyp kıymeti olan bir yer oldulu için, hepai 
balar onları felce utrabr." Biltibı bu verdllüerl eten- cephe hattına gideceklerini zannettiler. Bunlann te-
leri bir iki saat içinde tatbik ettiriyorlardı. mayüllerinl anlamak için biz de bu zanlannı tekzip 

Bütün bu derslerin sonunda mllı.lerin IOrdulu etmedik. Otuz kiti istedik, yüz kiti ortaya çıktı. Bun 
sual: 1ann içinden seçmeye mecburduk, barakalarda ka-

- Bize ne zaman tüfek ftl'tıee'blnlldl, 1cU. 1an1ar büyük bir hayal bozgununa uğradılar. tnti· 
Karanlık bam, fakat alllhlar .. lmecll. AMer- haptan 90Dra bunlar mraya aeçince, yirmi bet yqla-

ler yatmaya hazırlanıyorlardı ki telefon çaldı. Gece rinda bir pnç, ıözleri atlamaktan ılfmit bir halde 
çok karanlıkh. Ayıpğı dahi yoktu. GutUe 90luju yanıma geldi: 
pencere aralannı buz tuttumıu,tu. İJdcle bir 90kak - Beni niçin aöndermlyorsunuz? dedt 
kÖfe)eriDI ~ korkarak yaktıkları cep fenerle Bu sence. 7alnız otuz kifl istediklerini, onu da ilk 
rinin ıplı &örilliiJoıdu. 'Onivenite 19hrl, ve dller IO fırsatta a&ıderecelimbl izaha çahıtım. Tecavüze ıe-
bklarda pathyan bombalann lnfiWd duyuluycda. ~ bir llAnJa protesto etti: 

(Asker> Mecmuası 

Gönül Dolııorrı 

- Fakat bu ikinci defadır bana bu muameleyi ya 
pıyonunuz. 

Bunu bir lueti nefis meselesi yapmıttı. Bu ayrılıf
tan o kadar müteeasirdi ki, bu otuz adamın cepheye 
gitmiyecelfni 9Öylemiye mecbur oldum. Onu ancak 
bu izahatla teskin edeblldim. Ben de bu otuz kiti ile 
beraber gittim. Ayni 10kakta evlerin kapılan önün
de birikmif kalabalıklar gördüm. Bunların fransız· 
ca, almanca, italyanca konuftuklannı duyuyordwn 
Bazı milialer "kırmızı bayrak" prkısım okumaya 
baflachlar. İtalyan Anti Faşistler hemen iftirak etti• 
ler. Almanlar yumruklarını sıktılar ve "Rot cephesi· 
ne" bağırdılar. Gözlerimiz karanlıia alıştıktan son
ra deri ceketlerini, tüfeklerini, tam teçhizatlaruU 
gördük, hatıl artlarında battaniyeleri ve 1&llan da 
vardı. Evlerin önünde duran bu kalabalık sıraland1, 
yürümeye batJadılar. Bizim milisler yumruklanDI 
sıktılar, Rot cephesine diye haykırdılar. 

Bu raatladıjımız taburlar beynelmilel amele tesa· 
nüdünün phane bir misali olarak İspanyol taburları 
ni tamamladllar. Bunlar Untversite şehrine doğı'U 
gidiyorlardı. Arkac:lqlarımın sivil heyecanı bunla
rın çizmelerinin sesini duyunca sükunet buldu. Hep 
ai memnuniyetle bunlarla beraber gidebilirlerdi, heP 
ıl bunlarla cephe arkadaşı olmak istiyorlardı. Bu bi· 
zim ıayemizin ne kadar llelllfiimul olduğunun bir de 
U1i idi. Bu delil bizi gururlandırdı, bizim gayretleri
mize daha kuvvetli bir teref ve nefes üfiedi. 

Ben tekrar barakalara döndüm. Birinci taburuJS 
yüzbapaı, erkim harbiyenin odasında idi. Yanm fi
.. iyi Brandy'ıl. ild liliüm kahve ve ıütü, bol bOl 
fekeri vardı. Mükemmel bir ziyafet ... Geç vakit ya
taklarımın llttimb zaman, ümitsizlikle bekliyor'• 
konuıuyorduk. 

Dıpnda toplar patbyor, barablann üzerine fi" 
rapneller düfiiyordu. Karanlıkta, kapılan örtülü ~ 
lerde lilll•lerin ehemınlyetl artıyor, gündüzleri a
laçlardan bafka biqey görmlyen bu evler, top sal'" 
1ıntılarUe titriyorlardı. (Devamı tXJr) 
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Murat ve Abdülhamidin 
Çocuklukları Nasıl Geçti 
Ramit Efendinin çocukluk haya

tt ınarazi bir sükunet içinde. hat
la Pek kasvetli bir surette geçmiş
ti. Dudaklarında, günlerce tebes -
8İiınden eser bile görünmezdi . . Hal 
bllki yaşı, on beşi aştıktan sonra, 
~enctisine birdenbire bir neşe ve ce1 
\'aliyet gelmişti 

Murat Efendi ise, çocukluk 
zamanında çok güler yüzlü, 

"e sokulgan denilecek der~cede sa
l'ııinıi idi. Babası Sultan Mecit gibi, 
Çok ve uzun söylemeyi severdi. Fa 
~at ; takriben on üç yaşlarında hüm 
lılalı bir hastalık geçirmişti. Haya -
tı, adeta tehlikeye girmişti. Sara
~ doktorlarından (Kız Mehmet 
~ey), Sultan Azizin sevgili şehzade 
8
llli, pek güçlükle ölümün eJinden 
~~rtarabilmişti. İşte, bu h:ıstalık
~ sonra, Murat, Efendiye bir dur 
~llluk gelmiş .. İiruızası da büsbü
liın zayiflamıştı. 
Aı-a sıra neşeleniyordu. Muhitin

~ekilerle, tatlı tatlı konuşmıya baş
b~Ordu. Fakat biraz sonra, birden
~ 1re duruveriyor; neşesinin biran -
a sönüp gittiği görülüyordu. 

l3u hal ekseriya, piyanonun ba
~tıa geçtiği zamanda vaki olu
~Ordu. Büyük bir arzu ile, piyano
)a Yaklaşıyor .. lezzetle, bir parça 
~!tlın1ya hazırlanıyordu. 

takat parmaklarını tuşlat üzerin 
~e gezdirir gezdirmez; derhal si -
tıa".lf, rl@i!i~iv,..,. Vii7İİniin 1'~tl ,. .., 
-rı ıyor .. Gözleri bir noktaya da-
lı-ak, dimağı, meçhul bi.r liayale 
ğru sürüklenip gidiyordu. 

Son derecede zeki, hassas ve bil 
ttssa oğluna karşı müfrit bir mu
~hbetıe merbut olan (Şevkefza 
~a.~ın) , şehzadesinin bu durgun va 
ıtısrnum halJerini gözden kaçırmı 

Qr 
~ · · ?n~ oyalamak ve avutmak 
~ lrı turlu vasıtalara müracaat edi
Qrdu. 

ı ~urat Efendi, kadınlara karşı ba 
:sı gibi düşkünlük göstermiyor -

1şte tam böyle bir zamanda, vali 
de sultana koşup gelmişler: 

(İlk gözdelik şerefini, (Leman) 
ismindeki kızın kazandığını tebşir] 
etmişlerdi. (1) ) 

Murat Efendi, hayatın en leziz 
zevk şarabını, bu kızın elinden tat 
mıştı. 

Artık etrafında pervane gibi dö
nen, dolaşan kızlann ateşli' gözle
rindeki mananın derinliğini anla
mıştı. 

O zamana kadar, garip bir hicap 
ile bir türlü sokulganlık göstere
mediği - küçüklük arkadaşı - Elaru 
günün birinde Murat Efendinin ağ
zından ŞU, sö~leri işitmişti: 

- Seni, pek çok seviyordum. 
Fakat hissiyatımı söylemeye cesa
ret edemiyordum. 

Ve arası çok geçmeden, ayni söz 
leri, (Reftarıdil) ismindeki saraylı 
ya da tekrar etmişti. 

Murat Efendinin mahremi esra
n olan (Dilberengiz) kalfa, bu na-
gihani inkişafın bütün safhalannı, 
günü gününe, saati saatine Şevkef
za Kadına bildiriyordu. 

Sultan Mecidin bu sevgili kadını, 
artık sevincinden kabına sığamıyor 
du. 

mak üzere, diğerleri derhal taht ve 

taç sahibi olan yeni hükümdarın 

etrafmda toplanıverirlerdi. Taht ve 
saltanat uğrunda, baba evlada .. 

kardeşi, kardeşe .. Evlat, babaya da 

ima rakip, daima düşman ve da}. 

ma ihanet hislerile mütehassisti. 

Çok tabiidi; ki saltanat haneda
nı arasında cari olan bu ezeli adet, 
(taht) etrafına toplanmış olan sa
ray bendeganı ile hükumet erkanı 
arasında da mevcut idi. Nitekim, 
şimdi Sultan Mecidin ölümünden -
birçok hususi sebeplerle - mütees
sir olan serasker Rıza Paşa, ma
beyn dairesinde da.h ala ®z:yas
ları dökerken; Sadrazam Kıbrıslı 
Emin Paşa ile kaptanı derya - ve, 
Damadı şehriyari - Mehmet Ali Pa 
şada, veliaht Abdülaziz Efendinin 
huzuruna çıkarak 

(Devamı ııar) 

1 E 
tc PİY ASALl\R: 

Nebati Yağ 
Fiyatları Birer 
Kuruş Arttı 

K o N o M i 1 a 

•••••••••••••••••••••••••••• 
· GÜNLÜK : 

PiYASA ' ' 
' 
' 
' 

SANAYİ: 

Bir Kısım Küçük 
Fabrikaların 
Vergisi iniyor 

Mevsim itibariyle fazla istilılik e
dilmiye başlanmış olan nebati yağla 
nn ekserisinde fiyatlar kilo başına 
birer kuruş kadar yükselmiştir. Yal · 
ruz ekstra zeytinyağları 43, birinci 
yemeklik zeytinyağlan 40 kuruşa 

düştüğü halde sabunluk yağlar 34 
kuruşa çıkmıştır. Tasfiyeli ayçiçeği 
yağı 45 - 46, haşhaş yağı 37 - 39, 
pamuk yağı 35, pişmiş bezir yağı 
51 - 53 kuruştan satılmıştır. 

Ziraat Bankası ,.umusak buğday- : 
lardan altı partide ceman 236 bin ki- · 
!oluk buğday satmış ve kilosunu çav
dar nisbetleri 4-12 olduğu halde 5.28 
kurusa vermiştir. Bu buğdaylar için- ' 

: de doksan üç bin kilosu Kütahyarun . 
Silnter cinsi ile Ilgın ve Kütahyanın 
kızılca bu~daylan bulunmaktadır. 

* Mersinin yeni mahsul sert buğday-
larından elli bin kiloluk bir parti İs
tanbul teslimi olarak 5,05 kuruştan 

ve Ziraat Bankasının Samsun malla
rından yüz elli bin kiloluk bir parti 
sert buğday kilosu 5,30 kuruştan sa
tılmıııtır. 

İki haftadanberi Ankarada bulun
makta olan Sanayi Birliği Umumi 
Katibi Halit Güleryüz, şehrimize 

dönmfüştür. Halit Güleryüz, İktısat 
ve Maliye Vekalet1erile temaslarda 
bulunarak sanayiin bazı şubelerine 

ait muamele ve istihlak vergileri 
hakkında istenilen izahatı vermiş
tir. İktısat Vekaletince hazırlanan 
ve Maliye Vekaletince de kabul edil
miş bulunan kanun projeleri Millet 
Meclisine gönderilmiştir. Bu kanun
ların bu içtima devresinde çıkarıla
cağı ümit edilmektedir. 

. 
istanbul Arpası Piyasaya 

Getirildi 
İstanbul mıntakasının ilk mahsul 

arpası piyasamıza getirilmiş ve sa
tılmıştır. Getirilen ilk parti 500 ki
lodur. Dökme olarak satılan bu ar
panın kilosu 4,30 kuruştan verilmiş 
tir. 

Haftanın Fındık Satııı 
Son günlere kadar satış fiyatlan 

yükselen iç tombul fındıklarımız Gi 

resun Trabzon piyasalarında 54 ku

ruşa ve şehrimiz piyasasında 52 -

53 kuruşa kadar satılmaktadır. Bu 
hafta iç fındık ihracatı artmış ola
caktır. Sivri kabuklu fındıklar 19 -
21 kuruş arasındadır. 

Halde Dünkü Satışlar 
Bamya kilosu 40 - 45. Sakız kaba 

ğı 5 - 6. Yer fasulyesi 7 - 8. Çalı 
fasulyesi 10 - 13. Ayşekadın fasul
ye 12 - 13. Kır domatesi 15 - 17. 
Bakla 1 - 1,50. Araka 3.50 - 4. Be
zelye 5 - 6. Semizotu 1 - 1,50. Dol 
malık biber. 30 - 35. Sivri biber 
22 - 26. Yaprak 9 - 12. Sarınısak 
3.50 - 4. 

Enginar tanesi 2 - 5. Patlıcan or
ta boy. 10 - 11. HJyar 1.25 - 3. 
Marul 1 - 1.50. 

Pancar demeti 2.50 - 3.50. Soğan 
1.25 - 1.50. Maydanoz 50 - 75. D e
ı:eotu 50 - 75 Nan" 50 - 75. 

Kiraz kilosu 10 - 25. Can eriği 
8 - 12. Türbe eriği 10 - 16. Çilek 
yerli 30 - 40. Çilek ereğli 15 - 20. 
Kayısı 15 - 35. Şeftali 25 - 50. 

Karpuz tanesi 60 - 65. Ecnebi 
limon 100 adedi 300 - 400. 

* Anadolu arpası 4,25 kuruştan, sa
n mısırlar 4,30 ve beyaz mısırlar 4.15 
kuruştan, beyaz peynirler tam yağ
lı olarak 30.22 - 33.13 kuruştan, 
tiftik malı cinsi 109 kuruştan satıl-
m~tır. Kabuklu cevizlerin 
on kuruş verilmiştir. 

* 
kilosuna 

Dün şehrimiz piyasasına 30500 kj. 

t lo tiftik, 19 bin kilo beyaz peynir, ?.2 
t bin 500 kilo kuru fasulye, 22 bin ki-

lo ~uş yemi, 34 bin kilo pirina yağı, 

1 
Yedı bin kilo kaşer gelmiş, henüz sa
tılmamışhr. 

............................. 
ODADA: 

Esnaf Dispanseri için 
Yeni Tesisat 

Esnaf birliklerinin verdiği tahsi
satla açılan yeni dispanser için 1500 
liraya elektrikli bir ameliyat masa

Anlaşıldığına göre, bazı fabrikala
rın bir kısım vergileri indirilecek, 
küçük ve beş beygirden az kuvvetle 
çalışan deri imalathaneleri vergi ile 
mükellef tutulacaklardır. Kauçuk
tan yapılan her nevi eşya ve mamu
latı hazırlıyan fabrika ve imalatha
nelerin, çukulatadan yapılan muhte
lif mamulat ve bakırdan yapılan her 
nevi eşya imalathanelerile senede is 
tihlak vergisi yekunu 10 - 15 bin li
ra tutan imalathane ve fabrikaların 
ve sanayide muharrik kuvvet olarak 
sarfolunan elektrikten alınan istih
lak: vergisinin kaldırılması kararlaş
tırılmıştır. 

Fabrikatörler, Anliaraya 
Bir Heyet Gönderiyorlar 

Yerli nebati maddelerden yağ çı-

sı ve diğer muhtelif aletler alınmış- karan fabrikatörler bu hafta içinde 
tır. Masa ve aletler bu ayın sonunda An.karaya bir heyet göndenniye ka
yerlerine konulmuş olacaktır. rar vermişlerdir. Heyet Maliye ve * Ticaret Odası Umumi Meclisi İktısat Vekaletlerile temas ederek 
bugün toplanacaktır. Meclis büdceye yağ tasfiyehanelerinden alınmakta 
ait bazı isler ve bazı taamül mesele- olan muamele vergisinin kaldınl
leri etrafında konuşmalar yapacak- masıru istiyecektir. Teşviki Sanayi 

tır. kanununa göre, nebati maddelerden 
İstanbul k ambiyo müdürü B. Sa- yağ istihsal eden tasirhaneler mua-

lih, Maliye Vekaletince Ankaraya mele vergisinden istisna edilmiştir. 
çağrılmıştır. B. Salih , şehrimiz kam-
biyo muameleleri hakkında Vekalete Halbuki ayni kanunda tasfiyeh8.lle
izahat verecek ve döviz işleri hakkın ler hakkında hiçbir kayıt olmadığl 

da yeni talimat alacııktır. için vergi daireleri bu müesseseler-----o----
1ZM1RDE: den muamele vergisi almaktadır. 

İşçiler Miting 
Yapacaklar 

~· ?ününün birçok saatlerini, 
l'rliier) ve (Dilberengiz) isminde 
l'aşlıca kalfalarla geçiriyordu. 

l\ilçüktenberi beraber büyüdü -

Murat Efendinin hususi dairesi, 
birdenbire şenlenivermişti. Hatta a 
radan kısa bir zaman geçer geç
mez, bu neşeli hayata bir de çocuk 
sesi karışıvermişti. Bu da, Reftan 

Hapisaneden Gelen Mektup 

İzmir, (TAN) - Şehrimiz işçi ve 
esnaf kurumlarına mensup kırk bin 
kişi , İş Kanununun tatbikine başla
nılması yıl dönümü olan 15 Haziran 
da Cümhnriyet meydanında bir mi
ting yapacaklardır. 

Fabrikacıhk işlerini yakından takip 

edenlere göre, nebati yağ istihsal e

den fabrikaların işlediği maddeler 

tasirhanelerden geçtikten sonra tas

fiye edilir. Tasfiye işi tasfiyehaneler 

de yapılır. Bu iş yapılmazsa elde e
dilecek yağ istenildiği safiyette ola 

maz. Kanun yapılırken her nasılsa 
bu nokta gözden kaçmış ve maddeye 
girmemiştir. Fabrikatörler bu mese
leyi bütün vüzuhu ile alakadarlara 
anlatacaklar ve muamele vergisinin 
tasirbanelerde olduğu gibi tasfiyeha 
nelerden de kaldırılmasını diliyecek 
lerdir. 

~ ~laru) ismindeki genç saraylı, 
t~lt. tamamile sehhar bir güzellik 
~ap ettiği halde, Murat Efendi 
\ ~ karşı bile muhabbet ve te -
3'uı izhar edemiyordu. 

~ Cenç Şehzadenin bu hali, Sultan 
~~it 

lq sarayının kadınlarına pek 

~:ı:ı geliyordu Çünkü, o tarihte sa 

i~ ltadınlannın hemen hepsi zevk 

~~eyi! ehli idi. Şehrin, serbest ,, 

\ı 'lllarını gölgede bırakacak dere 

e gezip eğlenmekte ; bu yüzden 

\~itçok dedikodulara sebebiyet 

ektelerdi. Bunların arasında 
~:>'en Murat Efendinin, o ka • 

genç ve bilhassa güzel olması
l'ağ 

~i tnen kadınlara karşı göster-

~~i~.kingenlik, inanılır şeylerden 
l. 

l ~e"k 
"l41.ı efza Kadın Efendi de, oğ-
~fl tı hu halinden derin bir endişe \{e .• 
~4 }ı· ldı. Nihayet, sevgili evladı-
~ !Sleı-ine inkişaf vermek için 
~e a- ·· - B ~;ı uşunmuş.. andırmaya, 
ilca 

~811 Ya, Adapazarına sureti 
ırt:!s·sada adamlar göndererek, 

ıne Y . k .. l ı11?lı. eru ve orpe cariye er 
~ l§ti. 

~~ . <ır 

'"'ı<fe:Yın israf ve sefahati yü
~bı~lid halk isyana hazırlanıyor .. 
~"tıar e tneclisler, komisyonlar 
tı lıla alt, dillere destan olan dedi 
' ra l'l'h 
1 ttıy0r 1 ayet verecek çareler 
itti!~. d~. Hatta, bu meclislerin 
~ ~tıa.t hızzat Sultan Mecit bile 
~~ete lllt, Yüzüne karşı söylenen 

il g~ ı . oz en yaşarıyordu. 

dil ismindeki gözdenin doğurduğu 
Salahattin Efendi idi. 

Salahattin Efendinin dünyaya .. 
gelmesi, hem Sultan Mecide, ve 
hem de Şevkefza Kadına, çılgınca 

bir sevinç vermişti. Fakat ne çare 

ki, bu sevinç çok uzun sürmemiş; 

Hünkar artık kan kusmaya başlı
yarak verem döşeğine serilmişti. 
İztırap ile geçen birkaç aylık ha
yattan sonra da, - naklettiğimiz şe 
kilde - ölüp gitmişti 

Cüluı topları atılırken ... 

1 şte, yirmi senelik hayatı, bun 
dan ibaret olan Şehzade Mu 

' rat Efendi ile biraderi Hamit E
fendi başbaşa vererek; artık yağı 
tükenmiş bir kandil gibi sönmeye 
mahkum olan hayatlarına gözyaş
ları dökerlerken; veliaht dairesın 
dekiler de, büyük bir sevinç ve sü 
rur içindelerdi. 

Zaten Osmanlı saraylarının men 
fur adetlerinden biri de bu idi. Her 
saltanat tebeddülünde, bir taraf 
kan ağlarken, diğer taraf ikbal ve 
saadet neşesile gülerdi. Saltanat 
hırsından başka hiç birşey düşün
miyen Osmanlı hanedanının efra
dı arasında da biribirlerine karşı 
zerre kadar şefkat, merhamet, mu
habbet, samimiyet eseri görülmez
di. Saltanat tebeddülünden menfa
atlerini kaybedenler müstesna ol-

(1) İlerde harem kadınlan ve hayatı 
hakkında mııfa~ ınalOmat vereceğiz. 

z. Ş. 

Okuyuculanmızdan, bu yazıların 
muharririne sık sık mektuplar ge
lir. En çoğu bayanlardandır. Kimi
si zayıflamak ister, kimisi şişman
lamak. Daha zi~·adesi sa~larının dö
külmesinden şikayet ederler. Er
kek okuyucularımız arasında da 
sağlığa meraklı, türlü şeyler soran
lar vardır. Bazısı da bi1emcdiğim 
şeyleri sorar: Birisi , kom~unun sa
n saçlı ve mavi gözlü güzel kızına 
sevgisini haber verebilmek için 
benden akıl danışı;vordu. 

Ancak, şimdiye kadar hiçbir ha
pishaneden mektup gelmemi~ti. O
nun için, geçen hafta aldığım mek
tuplar arasında, bir de İstanbula u
zak bir yerde bir hapishanede ya
tan ve genç olduğunu bildiren bir 
okuyucudan mektup çıkması ilkin 
beni şaşırttı. Fakat okuduktan son
ra, bu mektup beni iki kat sevin
dirdi. 

Bir kere, hu genç okuyucunun 
her ne sebepten olursa olsun mah
kfim olarak hapse girince yeis ge
tirip, sağlığını unutmaması, ken
dini - hapishanedckilerden baııla
rının yaptıkları gibi • hırakıver
memesi memnun edecek bir şeydir. 
O hapishanede iken sağlığını kay. 
betınemek için nasıl beslenmesi, 
nasıl hareket etmesi lazım olduğu
nu sonra genç, cemiyete faydalı bir 
adam olmaktan umudunu kesme
miş enteresan bir insan demektir. 
Bundan dolayı mektubuna cevap 
yazmayı bir va7.ife saydım. Bu ya
zı okuyucularımızdan pek azına a
laka verirse de, bir günü hiç te baya 
ğı bir mahkiını olmıyan bu gence 
tahsis ettiğim için mazur görürsü
nüz. 

Bu genç okuyucunun kendisin • 
den ziyade onun, faydalı bir adam 
almaktan umudunu kestirmiyen ha 
pishane idaresini tebrik etmek la
zımdır. Herhangi bir adamı hapis
haneye koymaktan, onun serbest ha 
reketine müsaade etmemekten mak 

sat, şüphesiz, onu daha iyi insan 
yapmıya çalışmaktır. Nerede oldu
ğunu yazmıya, okuyucumuzun ba
na salahiyet vermediği bu hapisha
ne idaresi o maksadı temin eyledi
ğinden dolayı yürekten tebrik edil
mi:ve değer. Zaten o miiessese ne
rede olursa olsun memlekette el
bette tek deği1dir. Ayni cinsten 
müesseselerden birinin iyiliği, hep
si bir yere bağlı bulununt'a, öteki
lerin de iyiliğine delalet eder. Bir 
memlekette hapishanelerin iyiliği 
de o memlekette medeniyetin iler
lemiş olduğunu gösterir. Bundan 
dolayı da iftihar ederiz .. 

Genç okuyucu nasıl beslenmesi 
lazım olduğunu sorduğuna göre, 
bulunduğu ~·erde yemeğini kendi
si istediği gibi temin ediyor demek
tir. O halde yemek bakımından, 
kendisinin orada veya ıfo~arda yaşa
masının farkı ancak kalorilerin ınik 
tarmdadır, yemeklerin cinsinde 
değil. 

İnseana liizumlu olan kalorilerin 
en çoğu vücudiindeki uzuvların iş
lemesi içindir. Bu bakımdan ken
disi İçin fark pek azdır. Daha e 
hemmiyetli fark bulunduğu yerde 
çalışıp çalışmadığına göre olur. Ça
~ıyorsa, serbest olarak ayni isi gö
renlerden hicbir farkı olamaz. Ken
disini bu kadar iyi tutan miiesse· 
se de kabiliyetine 

0

göre, çalı~madan 
atıl halde kaldığı da hiç tahmin e
dilemez. 

Yemekle beraber, dikkat edile
cek şey temizliktir. Kapalı kalmak 
insanı temizlikte ihmal etmiye gö
türür. Ha1buki öyle yerde sağlığa 
en ziyade zarar verecek şey vücu
dün daima temiz olmamasıdır. 

Onun için, herkes .P,bi, türlü tür
lü, et, yağ. sebze, şeker, yemiş ye
mek ve sık sık yıkanmak, mümkün 
ise, her gün su dökiinmek tavsi
yesi. Ondan sonra da, hayırlisile ya-
kında serbest hayata kavuşması te
mennisi. 
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BORSA ' 1 

13-6-938 

ÇEKLER 

.ı\cılıt 

14- 6- 938 
Londra 6.25 

Nevyork 125.8425 
Faris 3.5050 
Milano 6.6225 
Cenevre 28.8225 1 Am~terd. 68.775 

f Berlin 50.71 
( Brüksel 21.36 
1 Atina 1.1425 
S~fya 1.5425 
Prag 4.3775 
Madrid 7.6225 
Varşova 23.70 

, Budapeşte 25.-
1 Bükreş 0.94 

Belgrad 2.87 
Yokohama 36.41 

Stokholm 32.225 
Moskova 23.745 

~ARALAR 

Franıt 

Dolar 

Liret 

Belcika 

Drahmi 

Fr. 

Ahi 

~ 
"" "E 
~ 

E -;:: Tsviçre Fr. 

1 

~ 
I> 

Leva .. 
«! 

Florin f 
ıtroı:ı Cek «l 

ı:ı. 

Marlı: c 
Zloti tO 

'O 
«! 

1 
Pengo co ... 
Ley o 

a:ı 
Dinar 
Kron fnec 

~ 

Karı an~ 

6.23 
126.-

3.4925 
6.6025 

28.73 
69.55 
50.5475 
31.2923 
1.14 
1.5375 
4.365 
7.5975 
23625 

24.92 
0.9375 
2.86 

36.2925 

32.1225 
23.67 

Satq 

1 

Sö~OTTE: 

Bir Kadını 
Balta ile 
öldürdüler 

' 
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Derbent Ci1Jayetinin 
Sırrı Hili ÇOziil.medi 

lı Kanununun 
Senei Devriyesi 

(Bap 1 incide) 

tçfft ihtarda bulunman gibi mü
him Utifadeln tmım edilmiftir. 

Hatay işi Yine 
Çıkmaza 
Giriyor 

Kantarcılar 
Cinayet· nin 
Faili Anlatıyor 

(BQ.fı 1 incide) Kantarcılarda Sabunhane sokağıll' 
lteyetl ile müzalrereye baf• da 15 numaralı Ahmet Nurullah1' 
laması üzerine büyüle ümit· sabun fabrikasında bekçilik. ed~n Gi
lere dü en eflrSrı umumi e, rttu 60 yaşlannda Şevki ısm~.de 

CBa.ıı 1 incide} mlrliğinden İstanbul müddeiumumı-
çok daha güzel oldutunu söylüyor- lijine gelen telgrafta, günlerdenbe
lar. Sevim, bütün Eskişehirlilerin ta- ri aranan sarışın kadının, yani Sevı
nıdığı bir kadındır. Evlidir. Kocası min Eskişehirde bulunduğu ve yaka
devlet demiryollarında müstahdem- !andığı bildirilmiştir. Bunun üzerinP 
dir. Fakat, halen Almanyada bulun- tahkikatı idare eden müddeiumumi 
maktadır. Sekiz yaşında bir çocuğu, muavini Hakkı Şükrü, Sultanahmet 
anası, babası vardır. Sevim ile koca- sulh birinci ceza mahkemesine müra
sı arasında bir boşanma davası mev- caat ederek, sarışın kadın Sevim h:ık
cuttur. Bu davaya dün burada ba- kında bir tevkif karan almış ve SRat 
kılmıştır. Sarışın kadın İstanbuldan 17 de bu karan telgrafla Eskişehir 
buraya, mahkemesi için geldiğini söy müddeiumumiliğine bildirmiştir. 
lemekte ve haziranın 9 unda Eskişe- Ancak, şimdi ortada bir mesele 
bire geldiğini iddia etmektedır. Se- var. Ali Rıza, İpsalada Muhiddini öl
vlınin, burada ~erberlik yapan bir dürdükten sonra, Sevim, tpsalada gO
de e~kek. karde~ı vardır. ~ rünmüştür. Acaba, genç kadın, İpsa-
M.uddeıumumı Ragıp, saatlerce Se- ladan :Eskişehire nasıl gitti? Bu, şu 

vimın ~o.rgu~unu .yaptı. Genç kadın. dakikada anlaşılmış değildir. Harlise 
berşeyı ınkar edıyor. FaJcat, halin- nin, şimdilik sır olan bu tarafını, Se
den doğru söylemediği anlaşılmakta- vim İstanbula geldiği zaman anlata-
dır. caktır. 

Katil Ali Rızadan bahsedildiği ve Cinayetin •ebebi 
resmi gösterildiği zaman Sevim kC'ıı- Cinayetin sebebine geline, di:ne 
disini derhal tanımış ve demiştir ki: kadar elde edebildiğimiz malumah 

Ali Rıza mı, Mehmet mi? göre, katil Ali Rıza, Mehmet Lutfıy., 
- Bu adamla münasebetim var- otomobilini ele geçirmek ve bu ara

dır. Dört, beş gün beraber yaşadık. ba ile İpsalaya gitmek için öldürmüş
Fakat, isminin Ali Rıza değil, Mch- tür. Bu cinayeti işledikten sonra, Se
met olduğunu biliyorum. Beni Kar vlıni de yanına alarak İpsalaya gıt
talda kız kardeşinin evine götürdü. miştir. İpsaladaki Muhiddini öldt.ir
Orada kaldık. Bir gün otomobille mesinln sebebi ise, kadın meselesı
Boğaziçinde, Maslakta gezdik. Ci- dir. Yan{, sarışın kadın unvanını ka
nayetlerden haberdar değilim. Meh zanan Sevimden dolayı çıkan bir kıı; 
met (Ali Rıza) benim yanımda hiç kançlıktır. Sevimin, daha evvel Mu
bir cinayet işlememiştir. Mehmet hiddinin metresi olduğu anlaşılmış
Llitfiyi hiç tanımıyorum. tır. Muhittin öldükten sonra, cebinde, 
Sevim, pasaportsuz oiarak Halebe Sevimin bir fotoğrafı çıkmıştır. 

ve İpsalaya gittiğini de inkar etmek- Mulaittinin fala•iyeti 
te, Muhiddini hiç tanımadığını söy- Soyadı Güç olan Muhittin, heniiz 
lemektedir. Muhiddinle beraber çe- 33 yaşlarında kadar ve bekardır. 937 
kilmiş resimleri olduğu kendisıne senesi temmuzunda İpsala meteoro
söylendiği vakit, böyle bir resim o- loji memurluğuna tayin edilmiştir. 
lamıyacağını iddia etmiştir. İpsala se Daha evvel Adanada ayni vazife ile 
yahatini külliyen inklr etmektedir çalışıyordu. Katil Ali Rıza, Muhid· 
Fakat, ifadesinde görülen bir çok te- dinle Adanada tanışmış, bu sırada, 
zatlar, bir çok yeni ipuçlarının bulun müştereken bir kadını sevmiye haş
masına hizmet etmiş, mühlın nokta- lamışlardır. Muhiddin bir sene karfar 
lar aydınlanmıştır. evvel İpsalaya yeni vazifesine gelmiş 

Sevimf9tiiJ"ial~ tir. Ali Rıza da, öted,nberi yapmak-
Sevtmm...;/lltelfirti9 bmıa.a ._.~-......,.ı..,.~!iıMMilıWı•ıtNı.~'!IY' .. _. 

him olan nokta şudur: için cenup vilayetlerine gitmiş ve h6 
Mehmet, (Ali Rıza), Sevimi tanı- diseden on beş güh evvel İstanbula 

dıktan sonra, kadına evlenmek tek gelmiştir. Bu sırada, Tepebaşında, 
lif etmiş, sanşın kadın ba teklifi eski Venedik ve Yeni Yeniçeri soka
reddetmiştir. Sevimin. Ali Rıudan gında 4 numarada Eleninin pansiyo
hotlanmadığı, ona bırakarak Mu- nunda oturan Sevimle tanışmıştır. 

hiddine ıitmek istediii, Ali Kıra- Sevim, bundan dört ay evvel. Anafar 
nın da buna kızarak, Muhiddini ta vapurile İzmirden İstanbula gel
ortadan kaldınnıya karar verdiği miş ve şimdi Anadoluda bulunan bir 
sannedllmektedlr. zatla bir buçuk ay metres hayatı ya
Bugün gece yarısından sonraya ka- pmıştu'. Sarışın kadın, zengin olma-

dar, Eskişehir çarşı komiserliği po- sına rağmen, biraz ihtiyarca olan bu 
lis mevkiinde, müddeiumumi Ragıbın yeni aşığına hıyanet etmiş ve onu bt 
yaptığı sorgu ancak bu noktalan av- rakmıştır. İşte, böylece açıkta kalan 
dınlatmıştır. Sevim her şeyi inklr Sevim, o zamandanberi Eleninin Te
etmektedir. Çarşı karakolunun önü pebaşındaki pansiyonunda yaşamak
kalabalık bir meraklı kütleslle d ı tadır. 
"d" s o u ı ı. evim trene bindirilirken, istas-
yon da hayli kalabalıktı. 

Sevim, 'Ali Rızayı 

l•tanbulcla yaptırdıfunq Eleniye tanıtıyor 
talalrilıat Katil Ali Rıza ile tanışıncıya ka· 

Hacıosman bayırında ba 1ı dar yalnız yaşamış, pansiyona yerleş 
ş yan ve tikt .. b · k 

İpsalada da iki kişinin ölümile b"t en ongun sonra, ır R şam, yanın 
kanlı cinayetin üstündeki esrar ~: da Ali Rıza olduğu halde eve gelmiş, 
desi nihayet dün akşam tamamen Madam Eleniye: 
kaldırılmıştır. - İşte koc::am .. Artık banştık. 

Tahkikata el koyan müddeiumumi Bundan sonra beraber oturacağız, 
muavinlerinden Hakkı Şükrü entcll demittir. Pansiyoncu Eleni, Sevi-

' mln bu sözlerine lna il asıl suçluları ortaklannı ve suç ff- nmış, Ç gece, 
' yeni ban .. il ba t ·ı 1~ beplerini tayin ettikten sonra, btıl eldi meau çı te e .. en 

caat etmiı ve İstanbuldan bir kadın 
yolcu getirdiğini söyliyerek haltiki 
maksadını gizlemiştir. Sonra owmo
bilde saklı bulunan silahını alarak 
şehri dolaşmış ve bir kahvede oturan 
Muhiddini görünce yanına yaklaşa
rak tabancasını ateşlemiştir. Bu va
ziyet, katille maktulün arasında es
ki bir tanışıklık ve husumet olduğu
nu göstermektedir. 

Muhittinin, Ali Rızayı karpsında 
ilk gördüğü zaman, korkması, tanış
dıklan halde yanına gitmemesi, bila 
kis, uzaklaşarak, biraz dışarıda do
laşması ve hemen arkadaşlarından 

birine koşarak: : ' 

- Sana bir sır tevdi edeceğim, de 
mesi çok manalı görünmekte ve bü
tün bunlar. Muhittinle, Ali Rıza ara
sında geçmiş bazı ihtilaCların izi ola 
rak telakki edilmektedir. 

HaJuenin çözülmiyen 
en mühim nrrı 

Ancak kanuft, hmü.z birinci 
ge-Ael emrift pmulü haricinde 
kalan w Ofağı yukan nı mü
him iş yeTlerini alakadar eden 
müesseseler hakkında tatbik 
olunamamqtır. Bunlann bazıla
n için ymi kanunlann, bazılan 
için de nizamname ve genel e-

1 mirlerin çıkanlman beklen-

.. 1. • • Y ihtiyarı. sabun kazanına atarak o~d 
j bugun bırdenbıre yıne der in ren Mansur, dün, Sultanahmet bıriO 

ı ı bir sulrufu hayale uğramlf• ci sulh ceza hakimi Reşit tarafında' 

1 

fır. sorgusu yapılarak tevkif edilmişt~ 
Halayın muhtelif yerlerinde Mannır vakaya ncuıl anlatıyor• 

yıne tahrikat yapıldığı ve bu tah Mansur dün saat 19,5 ta hakim :N' 

! mektedir. Ezcümle, bütün mü- j 
nakalat işleri, büyük mağaza- 1 
lar gibi iş yerleri için ve bu a-

1 
rada tramvay, vapur, otobüs iş- ı 

' rikit sebebile birtakım hadise- şidin huzuruna çıkarılmıştı. Hik~ 
)er vuku bulmakta olduiu An- Reşit ilk suali sordu: 
takyaya muhtelif yerlerden ge- - Oğlum adın ne? Babanın, aO'° 
len haberlerden anla,ılmaktadır. nın adları ne? Nerelisin? 

çileri için kanunun mesai .saati Bu hadiseleri tahrik edenler, 
hakkındaki en mühim hükmü daha ziyade Hatay meselesini 
heftü.z tatbik olunmamaktadır. halle memur edilen Milletler Ce-

1 

Iı ihtilciflcınnın geçen bir ae- 11 d. 
ne içinde yüzde 95 kadan İf da- miyeti müme11i eri ır. Adeta 

,, ired marifetile hatıolunmtqtur. burada bir Türk ve hıriıtiyanlık 

1 

Fakat mühim ihtildflann halli davası yaratmıya ve hıriıtiyan 
için henüz mahkemeye müracaat unsurları Türkler aleyhine tahri-

l etmek ve bunu borçlar kanunu ke memur edilmitler gibi iki ta-
: hükümlerine göre halletmek za- rafın anlatma yoluna girdiği bir 
il rureti vardır. lfçinin uzun müd- rada dahi hadiseler çıkararak 

Suçlu cevap verdi: 
- Adım Mansurdur Elaaizin Nt 

zimiye kazasının Keşkevar köyünde' 
nim. 1334 doğumluyum. Babamın r 
dı Mustafadır. Anamın adı Hacerdlt 

- Anlat bakalım, bu hadise n~ 
oldu? 

Mansur, cinayet faciasını pervas:t' 
ca anlattı: 

1 det aürecek bir davayı takibine 11 

Ali Rıza, Sevimi, Muhittlnden imkdn olmadığı na.zan dikkate bu anlatmanın önüne geçmiye 
kıskandığı için. bu ikinci cinaye- alınarak, İf bafmüfettişlerinin ' çalıflllaktawrlar. Artık Milletler 

- Ben Ahmet Nurullahın fabrY 
kasında ötedenberi çalışıyorum. Cd' 
martesi günü fabrika tatil yaptık~ 
sonra, dışarıya çıktım. Saat beşe y'ıt 
mi vardı. Fabrikaya geldim. Kapı1' 
çaldım. Bekçi Şevki açtı. Bana biri' 
sabun verecekti. Evde çamaşır yıJc" 
yacaktık. Kendisinden sabun istediJll' 
Bana: 

ti yapmış olabilir. Fakat, İpsalaya Ankar.ada yaptıklnn son top- Cemiyetinin bu· i .. müdahaleıin-
gitmek ve bir otomobil temin et-

1 

lantı4a münferit if ihtildflcın- de hayır ummak mümkün olnıı-
mek için, Ali Rıza, Mehmet Liltfi- nın, htıawi iş mahkemeleri ta- yacağı anla.tılmıtbr. Antakyada 
yi neden öldürmüştiir?. Anha, 1..-~- ı.. •• _ k hallol 

I ,, ra, .nuun çauuÇa unmaşı iki heyet aras.mda cereyan eJen 
Mehmet Lutfi, yalnız bir otomobil i · b" kl"f l ile 

: çın ır te ı yapı mq ve - üzakerelerin de iyi gitmedigwini 
uğruna mı kurhıtn ıitmiştir?. Bu • tısat Vekôleti teklifi tetkik e- ı • m - Veremem şimdi, Bay Ahmet 1'11 

rullah gelecek, dedi. Benim kendi' 
sinden yedi lira alacağım vardı. 

nokta da henü:ıı lAyıkıyle aydınla- d k Adi" v k·ı ·1 öğrendim. Bu müzakerelerin ne-ere ıye a rı etı e tem.ısa 
1 

• 
mış değildir. Bunu da, bugün İs- t cesi hakkında acele ümitlere 

1 

başlaml§tır. iş mahkemelerinin 1 ı 
tanbula ıelecek olan sarışm kadın kurulması çok faydalı neticeler 1 kapılmamak lazım geldiii anla-
Sevim aydınlatacaktır. 1 verebilecek mahiyette olması fılmaktadır. 
Diğer taraftan. hadisede rolü o- b k d l "k d la k 

- O halde, dedim, bugün haftab" 
şı, para aldın.. Yedi lira alacağıo>' 
mahsuben bana biraz para ver. 

ı a ımın an a. a a ar rca ço Antakyada Cereyan Eden 
}anlardan ve katil Ali Rızanın oto- 1 lüzumlu görülmektedir. 

1 
mobilinde Uzunköprüde görülen bir 11 kanunu mucibince bugün- ! Kanh Hcidiseler 

Dedim. 

adamın da hüviyeti tetkik edilmiştir. ! den itibaren bilfiil tatbike ko- , Antakya, 14 (A.A.) - Anadolu •-
Hüseyin oğlu Ali isminde olan bu nulması icap eden •devlet içti- 1 jansının hususi muhabiri bildiriyor: 

o bana hakaret etti. Sonra, orr 
da tutuştuk. Çıkardım. kazana ,ı
tım. 

genç adamın ih~n hakkında, tel- mai rigortalan teşkilatı, kanu· Hatay garajında şoför muavini 
grafla alakadarlara emir verilmiştir. ! cik · .. - d · o b aat 10 30 da Rum 

Bekçiyi lıamna naaıl atmıı1 
Hakim sordu: 

1 

nun ge mesı yuzun en gerı sman u gece s , 
Müdd,,.iumumi muavını Hakkı kalmı:,~tr. Bu İı7 ancak gelecek ortodoks mahallehinde dar bir so-

Şükrü, dün geç vakit, İpsalada bulu- ! ıeneden itibaren tatbik oluna- kakta öldürUlmüştür. - Diri, diri mi attın? 

nan otomobilin de İstanbula gönde- 1 bilecektir. ) Bu hadise üzerine hükumet bir 
rilmesini telgrafla İpsala müddeiu- ' . taraftan mahallede araştırmalara 
mumiliğine bildirmiştir. Bugün Ali- başlamış, diğer taraftan da ittihadı 

- Hayır, ben belime bir tulurıı-' 
mıştım. Altında da ip vardı, e;,.,eıt 
ipi boğazına attım, sıktım. Atzınd• 
köpükler boşaneı. Sonra- yuk nin ve otomobilin İs~~ gelm~ 'J Kr al J;aruk vatani ve Usbe cemiyetlerinin bazı 

mıı:;;;:.!......mnm ,,.,......,. .~ Hamidiye Süva• :"!;::;::::":::~:!~: ~ -: ~'-:_-~-:-:~·:-:d_:_r-:e-:ı?:ımüştü. F• 
İstanbul Cümhuriyet müddeiumu • • • K b I E • ku" met daı'resı'nı' çeviren Aleviler isi d 

H · hala vücudünde sıcaklık var ı. 
misi Hikmet Onat; hadise hakkında rlSln l G U 1 cebir şekline sokmuşlar ve bahçe ka u'll 
d.. b " h · · · d · r k" - Cesedi sürükliyerek mi, Y un ır mu arrı:ımıze emış ır ı: (Başı 1 lncıde) pısını kırarak evvelki gün Süveydiyc 

k d . . · ta n çıkardın? 
- Hadisede ismi geçen sarışın a- Mahruse kumandanı bu ziyareti de olduğu gibi hükumet aıresını - k d1' - Hayır, evvela çuvala oy ,... 

dın Sevim Eskişehirde tevkif edil- iade ctmic ve merasimle kaı·şılan - şa tutmuşlardır. d" y 
y sonra sırtıma aldım. Götür um, . ..a. 

miştir. Buraya getirilecektir. Gelin- m•• ve u,.,••lanmı..+ır. Hamidiye ku - Mutaarrızlar hükumet dairesine p· 
...,. 5 .... y• zanın içine attım. Kazan çok sıc 

ce, hadise aydınlanacaktır. mandam dün gece belediyenin Iran gitmeden önce turizm oteline uğrı -
b .. ··k t 1 be 1 Sonra çıkıp gittim. I 

ta/yanın On 
İki Adadaki 
Tahkimatı 

[BQ.fı 1 inclde7 

En son İtalyan istatistikleri Leros 
hakkında dikkate değer malumat 
vermektedir. Bu malumata göre 
1933 denberi adanın nüfusu yüksel
miş ve 6429 dan 13,657 ye varmıştır 
Bunların 1550 si İtalyandır. 

heyeti terefine verdiği uyu z ya - yarak büyük hamileri o an yne - _ Peki.. 12 teneke zeytin yal1 
fet ve suvarede hazır bulunmuş ve milel komisyonun reis ve azalarını i ~ 

yokmuş. Onlan hırsızlık çeşnis 
bugün de kral tarafından kabul olıın beraber götürmeyi unutmamışlardır. mek için mi caldın? 
mu-+ur. Alınan malumattan hulasa olarak a- d,)} 

y• - Bay hakim, ben o yağlan 
lakenderiyede halk ve Türkler lınan netice şudur: 

bahriyeUlerimizi her tarnfh candan içeride mahsur olanlar Türk jan- evvel almıştım, 0 gün almadırn· f1 
ık - Demek sen hırsızsın öyle dl , 

tezahürlerle karıılamakta ve a 1ş • darmaları teşkil ediyor. Muhasara ~ 
lamaktadır. edilenler arasında kadın ve çoluk ço - Hırsız değilim .. Fakat, fabrct' 

Gazeteler Hamidiyenin ziyaretin - cuk arkasına gizlenen silahlı Usbe - da bir ay çalışır, iki ay boş kalı tf. 
den hararetle bahsetmekt.? ve bah- ciler bulunuyordu. Onun için parasız kalınca bu işi IJI 

Pardım. Sen bu on iki tenekeyi riyelllerimizin resimlerini neşret - Halk arasına giren komlı-yon 
mektedir. reisi Raymersin hakkın Alevilf'rde hafta içinde aşırdım. ııl' 

yan deniz üssünün inşaatı hitam bul 
duğtı c;ırada yapmıstır. 

ltalyan gautelerintleki 
•on #tava 

Deyli Telegrafın Roma muhabiri 
bildiriyor: 

d x... - Peki, senin evinin abdestJı• _.. 
ve diğer ekalliyetlerde ol u.,..ınu bWY 

ı d k sinde, fabrikanın bir anahtan bildiren sözleri ve jan arma u-
mandanının da içerde mahsur ka- muş, onu nereden aldın? ~ 
lan jandarmaya halk arasında ha- - Ben, eskiden bekarken, ~ 
ğırarak ateş etmeyiniz emrini \•er- kada yatardım. Fabrikanın ÜÇ l .... 

tan vardı. Birisi sahibinde, biriS .JI. mesi mütecavizlerin cüretini artır- d tcY 
tipte, birisi de fabrika bekçisin e .1ı. 

mış ve bunlar müthiş küfürler, na- ıc•Y 

1935 te Leros 33,300 İngiliz lirası 
kıymetinde mermer, bal ve tütün ih
raç etmişti Ertesi yıl bu ticaret nü
fusun iki misline yükselmiş olması
na rağmen 2500 İngiliz lirasına düş
müş, fakat on iki adanın diğerleri "İspanya harbinin uzaması yüzün 

ralar ve doğrudan doğruya penc.-e- Katip ölünce, anahtar bende .; 
Ahmet Nurullah istemedi, ben d• relere sıkılan siliıh se~leri arasında 

Ali Rıza ile birlikte metres hayatı ~"rd~ k.~d~~ ikram yapmıştır. 
0 uncu gunü Madam Eleni d ·· 

yaşıyan sarışın kadın ismile t<jhret ıünınü• ıa .. nmı ' li k ' u-
b l Se · · d ik' · · t+ 1 Y y• f, po se aydettirmek u an vımın e, ıncı cınaye .C;n üzere, Sevimin ve Ali R . 

ticaretlerini 128,000 sterlinden den İngiliz - İtalyan anlaşma~ının 
144,500 sterline çıkarmıştır. tatbiki işinin gecikmesi ihtimali, İ-

Bu rakamlardan çıkanlacak neti- talyan mehafilinin İngilteredeki si
ce, Lerosun son iki üç sene zarfında yasl vaziyeti dikkatle takip etmele
tam bir kale olduğu ve askeri ihti- rine saik olmaktadır. Hemen bütün 
yaçlann mahalli sanayii yuttuğudur. İtalyan gazeteleri Mister Chamber-

ilerlemiye, içerdekiler için hakiki m~~;~ bitmişti. Hikim Reşit. ;1 
bir ehlike teşkil etmiye başlamış- 1 
lardır. olaııak Mansura dedi ki: ti 

O zaman içerdekiler her şeyf' rağ - Sende hiç vicdan, Allah ıc~, 
sonra İpsalada göründüğünü teshil kağıtlarını istemiye k ızanın nuf~s 

t . h"d' d b" "k l'" arar vermiştır. e mış ve a ıse e en uyu ro u oy- Eleninin bu teklüi Ali Rı 
b k d . . d .. .. . • zanın key-

n.~yan u a ının ızın e yurunmuş- ı fini kaçırmıştır: 
tur. Y b h ··r • - arın sa a nu us kağıtlannı 
Hacıosman bayırında Mehmet Lut . · d" k d b d 

Bunun en kati delili, yine ltalyan laln'e muhalefet edenlere karşı en 
yıllık istatistiklerinden anlaşılmakta şiddetli dili kullanıyorlar.,, 
dır. Bu istatistiklere göre 1935 - ıstampa gazetesi de diyor ki: fi ve İpsalada Muhiddinin öldürülme' verırımşt, ıyere ma amı aşın an 

·ı . savmı ır. 
~ı .~ ve nıhayet katil Ali Rızanın da Ertesi sabah olunca, yani cinayet-
olu olarak bulunmasile neticeleren "k" .. lk" b .. ·· b f · d . . ten ı ı gun evve ı çarşam a gunu 

u acıa a gızlı kalan ,nokta, bu sa- b hı Ali Rıza pansiyonu terketmiş 
k d . . afi d D" sa a ' rışın a ın ve onun ıtır arı ır. ı- t " p mbe günü sabahı da Sevim _ fl ~ ır. erşe 

ger tara ar, aşagı yukan aydınlan- k gı'tmı'ş ikisi de bir daha dön-
t 

çı mış. , , 
mış ır. · 1 d' 

Sevim r.cuıl bulunJu? memış er ır. • • 
Katil Muhittını ncuıl Ali Rızanın, metresi Sevimle bera

ber Beyoğlunda Yeniçeri sokağır.da 
6 numaralı pansiyonda oturduktan 
anlaşılınca, buraya gelen mektupla
rın tetkikine lüzum görülmüştür. Ni
haye4 Sevimden gelen son bir mek
tupta, genç ve sarışın kadının evınin 
Eskişehir civarında olduğu anlaşıl

mış ve mesele, derhal Eskişehir po
lisine telgrafla sorulmuştur. 

Dün sabah, Eskişehir emniyet A-

öltlürılü? 
Katil Ali Rıza, geçen cuma günü 

aktamı §Oför Mehmet Lıitfiyi öldür
dükten ve otomobili ele geçirdikten 
sonra, Kırklareli yoluyla İpsalaya git 
miştir. Katilin İpsalaya gitmesindeki 
maksadın, orada bulund•ığunu haber 
aldığı Muhiddini öldürmek olduğu 
muhakkaktır. İpsalaya gidince, doğ
ruca jandarma komutanlığına müra-

• 

1936 da Leros'a yapılan ithalat bul 
133,000 sterlinden 500,000 sterline "Faşist düşmanlarının müsait 
yükselmiştir. Lerostaki baıkuman- dukları bir saha İspanyadır. Maksat 
danlık tarafından yapılan maden ve lan, İspanya topraklarında İngiliz
madeni mahsulat siparişlerinin bede ltalyan anlaşmasını yı~u;.aktır. Bu 
li 83,000 sterlinden 266,600 sterline manevralara karşı en mükemmel ça
varmış bulunuyor. Fakat İtalya Har re, bunlara mukavemet ederek te
biye ve Bahriye ve Hava Nezaretle-
ri tarafından gönderil~n top ve mü- şebbüslerini akamete uğratmaktan 
himmat bedeli buna dahil delildir ziyade, İn,WZ - İtalyan anlaşması-

Bundan başka İtalyanın petrol ~i- nı tatbike ıeçerek bunlara tutuna
yasaamdan mütemadiyen ve pnlf cak ytr bırakmamaktır. Anlqma 16 
mikyasta mal aldıtı anlaphyor. t- Nlsancta imzalanmıf ve her bakun
talya, senenin ilk üç ayında 338,989 dan riayet glSrmüştür. Niçin bunun 
ton mazot ithal etmiştir. Halbuki ge 
çen sene ayni müddet zarfındaki it
halatı ll0,067 tondan ibaretti. Bu da 
ithalatın yüme iki yüz arttığını gös

tatbikini çabuklqtırmıyoruz? O za
man bütün hiyanet ,ebekesi yıkılır 
ve banf davası kati bir adım atmıı 

terir. İtalya bu slpariılerl, tam İtal- olur.,. 

su yok mu? Adamı nRsıl bOF" r 
men siliıh istimaline mecbur kal- kaynar kazana attın? Jandard'' 
mışlardır. Mütecavizler öne çocuk-
larla kadınlan sürdükleri için iki bunu, mevkuftur. dil 
kadın ve bir çocuk yaralanmış ve İki jandarma, Ma'nsur Gürı;.JP' 

ellerine kelepçe vurdular, te\' 
kalabahk dağılmıştır. HUkamet 
bahçesi küçük, büyük binlerce taı neye götürdüler. ..,~ 
larla doludur. Vasiyet yeniden . <!' 

lerhıden gönderilen bir heyetı 
lerıinletmiştir. Et' Ü k led'1 

J ıt r grupunu kabul ey il" 

Frannz heyetile müzakereler Halkevlerine giden yol baştı" ~ 
baflatlı şa halılar ve çiçeklerle <ıüslerıoı; 

Antakya, 14 (A.A.) - Anadolu A- yolun başına güzel bir tak kut&ı 
jansının hususi muhabiri bildiriyor: tu. · •ııl,; 

Orgeneral Asım Gündüzün başkan Yol üzerine ve yolun ~ki tatıf 
bğındaki Türk heyetile orgeneral ki evlerin pencerelerine yığıl~ 
Huntsingerin başkanlığındakiFransız kaç bin kişi orgenerali çok caıı 
askeri heyeti arasındaki müzakerele- kıtlamıştır. • ;4 
re bugün saat 10 da baılanmııtır. Antalıyalılann bir ccrnd'ol" 

Türk heyeti saat on beşte halk par Antakya, 14 (A.A.ı - ı\ll•d 
tisini ziyaret etmiş ve orgeneral A· jansının hususi muhabıri bi~di ~f 
sım Gündüz, Antakya, İskenderun, Ampir sineması adını dejiŞtırdl 
Kırıkhan, Reyhaniye Ordu ve Şeyh .orgeneral Asım Gündüzün 1~ 
köy halkevlerinin hususi heyetlerile hatırası olarak Gündüz isıniJli 
ıençlik mümessillerini ve Arap köy tır. 



ı· 
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Tasfiye Halinde Türkiye Milli Si
gorta Şirketi Tasfiye Heyetinden: 

Türkiye Milli Sigorta Şirketi nezdinde sigortalı olanlara; kayıt ve ka
bul edilmiş olan alacaklarının yüzde onu nisbetinde tevziat icrası hakkın
da tasfiye heyeti umumiy~since ittihaz olunan karara tevfikan TEVZİA
TA BAŞLANMIŞ ve sigortalıların adreslerine gönderilen ihbarnamelerle 
kayıt ve kabul edilen alacakları miktarı ve tevziattan hisselerine düşen 
meblağ bildirilmiş ve İstanbulda oturmıyan sigortalıların hisselerini ne 
suretle tahsil edecekleri hakkında izahat verilmiştir. 

AlBkadarların her gün, öğle tatili hariç, saat 10 dan 17 ye kadar Ga1a
tada Türkiye Milli Hanında bulunan tasfiye memurlarına müracaat ede-
bilecekleri iliın olunur. Tasfiye halinde 

Türkiye l\filli Sigorta Şirketi 
Tasfiye Memurları 

Merzifon'da inşaat 
1 - Merzifonda Tayyare Meydanında Türk Hava Kurumu tarafından 

yaptırılacak 

A - "34.777,, lira 35 Kr. Bedeli keşifli Etüv ve Çamaşırhane. 
B - "3.692,, lira 96 Kuruş keşifli Yağdeposu. 
C - "8.485,, lira 16 Kuruş keşüli Cephanelik. 
Ç - "13.327,, lira 74 Kuruş keşifli Umumi Mutfak, 
D - "10.727,, lira 50 Kuruş 50 tonluk Su deposu. 
E - "33.446,, Lira 28 Kuruş keşifli erat pavyonu, 
F - "2.341,, Lira 86 Kuruş keşifli Kanalizasyon, 

' 
G - "17 .468,, lira keşifli harici kablolarla harici tenvirat. 
H - "7.400,, Lira 53 Kuruş keşifli Elektrik Santralı binası. 
1 - 32.872 lira 50 Kuruş keşifli Yolun tutan olan 164.539 lira 88 Ku

ruş Yüz Altmış Dört Bin Beş Yüz Otuz Dokuz lira Seksen Sekiz kuruşluk 
İnşaat kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Teminat 9.477 liradır. 
3 - Keşif evrakiyle Proje ve şartnameler 823 kuruş mukabilinde An

.s:ara Türk Hava Kurumu tarafından verilecektir. 
4 - Eksiltme 5/ 7 / 938 Salı günü saat 15 de Ankara Türk Hava Kurumu 

Başkanlığı binasında satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 

3 ncü maddelerinde yazılı belgelerle ve müteahhitlik vesikalariyle birlik
te teklif mektuolarını eksiltme saatinden bir saat evveline kadar Ankara 

• Türk Hava Ku~mu Başkanlığı binasında teşekkül eden Satınalma Komis
yonu Reisliğine vermelidirler. "3570,, 

Altı Benzin Tankı Y aptırllacak 
1 - Merzifonda Tayyare Meydanında Türk Hava Kurumu tarafından 

yaptırılacak 25 er tonluk 6 tane Benzin Tankının İnşası kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 57.540 "Elli Yedi Bin Beş Yüz Kırk,, lira 97 "Doksan 
Yedi,, Kuruştur. 

3 - İlk teminat 4.127,05 Dört Bin Yüz Yirmi Yedi,, lira Beş kuruştur. 
4 - Keşif evrakiyle Proje ve şartnameler 288 kuruş mukabilinde An

kara Türk Hava Kurumundan verilecektir. 
5 - Eksiltme 4/ 7/ 938 Pazartesi günü saat 15 de Ankara Türk Hava Ku

rumu Başkanlığı binasında Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 
6 - Eksiltmeye girecekler Kanuni teminat ve 2490 .sayılı kanunun 2 ve 

3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle ve müteahhitlik vesikalarile birlik
te teklif mektu,p,la.rını eks.iltme saatinden bir saat evveline kadar Ankara-
.,,_P'l'\:,_.___ y:r_ 'V·--·-·· n-•'---1.~ 1..:--• • .,...,1""' "'-s-1.1.::.1 a.1-- C-.4.._.ı...... le.• 
misyonu Reisliğ_W,e vermelidirler. "3571,. 

lıtanbul, Ankara caddesi TAN EVl 

İstanbul ikinci icra dairesinden: 
Ve,J.a KAtipçelebi sokak 62 numarada i

ken halen ikametgAhı meçhul İbrahlme: 
Fatih üçüncü sulh hukuk mahkemesJnin 

037-679 numara ve 20-12-937 tarihli ila
rnııe davacı Asiyeyi bir hane tutup yanına 
davet edlnclye kadar tedbiri ihtiyatı ol
mak Uzere 22-5-937 den itibaren davacı i
le ilç çocuğu için oturacağı meskene ayda 
'l buçuk lira ve davacıya ayda 12 ve büyük 
~ocuğu SilheylAya O ve ortanca çocuğa 7 ve 
k<ıçuğüne 6 lira ki ceman kırk buçuk lira 
llafakanın beş yüz otuz dört kuruş masa-
tifi muhakeme ile tahsiline dair sadir o
ları ilAm üzerine namınıza gönderilen ic
ra emrinin ikamctgAhınızın meçhuUyeti 
haseblle merci hAkimliğinin 5-5-938 t:ı- 1 
rUıu kararile keyfiyeti tebliğin bir ay m{id 
deue. il.Anen tebliğine karar verilmiştir. ı 

Köy Sandık Makbuzları 
İstanbul Vilayeti tarahndao 

köy sandıkları için makbuz bas· 
hrılmıştır. Elli çift varaklı, tel 
dikişli bir cildi 25 kuruştur. 
Taşraya postaparası ile (30) im· 
ruştur. 

TAN Mathansında ~atılmaktadır . 

Satıhk Makine 
Transmisyonları 

Kullanılmıs 6 santim kalınlı · 
~nda makine transmisyon. şaft. 
'<asnak ve vataklan ucm fiyatla 
atıhktır. TAN matbaasına mil

.,.,,ı>•t "'""'.,.· 

Y'ukarda yazılı borcunuzu işbu UAnın ta. 
?'lhJ neşrinden itibaren bir ay içinde öde- ı 
bıenız llwndır. Bu mQddet içinde işbu 
borcu ödemez veya tetkik merciinden veyn 
llit bulunduğunuz mahkemeden icranın • ••••••••••••• • 
~ri bırakılmasına dair bir karar getirme
<! kçc cebri fcrn yapılı:ıcağı ve yine bu milel 1 

1 et içinde mnl beyanında bulunmanız ve bu 1 

"1.ınınaz.snnız hapis ile tazyik olunacağınız 
e hakikate muhalif beyanda bulununıa. 
~ hapis ile cezalandırılacağınız icra emri 
8kımuna kaim olmak üzere llAn olun•.11', 

KAYIP: Kasımpaşa ortaokulun -
dan aldığım 27 numaralı tasdikna -

ll\eYi kaybettim. Yenisini alacatun

~ hükmü yoktur. No. 289 Mustafa 
ellıal UnsaL ............__ _______________________ _ 

d İstanbul ikinci i.flis memurluğun.;n: Müflis Balık Avcılığı Türk Li
l 

1
ted Şirketi masasına gelen alacak 

~ haıınenin istediği 1184 lira 27 ku
h § hakkındaki vesika kayıt ve ka -
lıle kati görülmediğinden kayıt ta-

Zührevi ve cilt hastalıkJan 

Dr. Hayri Ömer 
>ğleden sonra Beyoğlu Ağaca.mı 

'uırsn:ımna 1'10 13..1 "J'pJpfnn :43~R· 

Dr. HAFIZ CEMAL 
Dahlllye Mütehassısı 

Pazardan !"aada saat (14,30 dan 
18) e kadar. Salı, Cumartesi (9,30 
dan 12) ye kadar fıkaraya meeeanen 
Dlvanyola No. 104 

Telefon: 21044 • 22398 

lehinin reddine iflas idaresince ka -
rar verilmiş olduğu ilan olunur. 

(8403) 

TAN 
Beyoğlu üçüncü sulh hukuk ha -

kimliğinden: 

Mahkemenin 938/881 sayılı dosya
sile Beyoğlunda Anadolu sokağında 

11 N. lı .apartımanın 2 N. lı dairesin
de oturan İzabel Ekserci vekili Avu
kat Ahilya Moshos tarafından Sakız
ağacı caddesinde Mil apartımanının 
1 N. lı dairesinde mukim iken halen 
nerede bulunduğu bilinmiyen Fran -
sua aleyhine açılan Galatada Kara -
mustafapaşa mahalle ve sokağında kl 
in Bosfor namile maruf hanın izalei 
şüyu davasının duruşmasında ehli 
vukuf marifetile 4-7-938 onaltıbuçuk 
ta mahallen keşfine ve gelmiyen dava 
edilen Fransua hakkında da muame -
leli gıyap kararı ilanen tebliğine ka
rar verilmiş olduğundan itirazla iş -
bu gün mahalli keşifte bulunması ve 
muhakemesi olan 16-7-938 saat 
9.30 da mahkemede isbatı vücut ey
lemesine dair muameleli gıyap kara
n tebliğ makamına kaim olmak ü
zere ilan olunur. (8404) 

Konya icra hakimliğinden: Ala
caklılarına karşı konkurdato tekli 
finde bulunan eczacı Asaf Haydar 
oğlu hakkında Konya icra hi.kimli
ğince verilen iki ay mehlin hitamı 
müddeti bulunan 12-6-938 tari
hinden itibaren kırk gün daha tem
didine ve alacaklarını defteri mah
susuna henüz kaydettirmemiş olan 
alacaklıların alacaklarını 20-6--
938 tarihine kadar kaydettirecekle -
rine ve alacaklı toplantısının 30-6 
-938 perşembe günü saat 9 da ko
miser avukat Ali Haydar Eralpın 
Konyada Başara!! otelindeki y~ıhl_l
nesinde yapılacagına karar verılmış 
olduğundan alacağını kaydettirme -
miş olanların uzatılan mezkur müd
det zarfında komiserliğe müracaatla 
alacaklannı kaydettirmeleri ve tek
lif olunan konkurdato müzakeresin
de bulunmak üzere alacaklıların biz 
zat ve bilvekale sözü geçen muay
yen gün ve saatte hazır bulunmala
rı davetiye makamına kaim olmak 
üzere ilan olunur. 

Fatih Sulh 3 üncü Hukuk hakim
liğinden: Fatihte haraççı Muhittin 
Yemeniciler mahallesi Tetümme so
kak 9 numaralı hanede oturan Zeb
ranın muhtacı hacir olduğu anlaşıl
dığından mumaileyhanm baC'rile 
kendisine ayni hanede oturan } ar • 
deşi Alinin 13---6-938 tarihinden 
itibaren vasi tayin edildiği ilan o-
1 unur. 

Kültür Bakanhğından: l 
licı.ı:~'tnk"ll4\.nrıııı;;ın vnun\,;u yıldöuüıuü clo1llyui1c Kültür Dakan11ğı tara

fından Ankarada açılması; kararlaşan "On Yıllık Türk Neşriyat Sergisi" 
ve bu sergide açılacak müşterek satış mağazası hakkında görüşülmek üze 
re her türlü neşir müesseselerimizin birer salahiyetli mümessillerini 16 
Haziran 1938 Perşembe günü saat on beşte Basına Yazı· v_e Resmileri 
Derleme Direktörlüğünde bulundurmaları rica olunur. (1776) (3506) 

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

binasında malzeme eksiltme komisyonu odasında ceman 3375 lira mu
hammen bedelli Haydarpaşada Sif teslim şartile 25 ton lama demirinin 
açık eksiltmesi yapılacaktır. 

Muvakkat teminatı 253.131iradır. 
Eksiltme şartnamesi ve teferruatı Ankarada Nafıs Vekaleti malzeme 

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

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

Gaziantep Nafıa Müdürlüğünden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş :' Geçen sene ih:tle olunan İslahiye gümrük 

memur evlerinden bu seneye bırakılan 48231 lira 89 kuruş bedeli keşifli 
altı memur evi inşaatıdır. 

2 - Mezkur inşaat 10/ 6/ 938 tarihinden itibaren 21 giin müddetle mü
nakasaya konularak eksiltmesi 1 Temmuz 938 tarihine rastlıyan Cuma gü
nü saat 16 da Gaziantep nafıa müdürlüğünde müteşekkil; eksiltme komis 
yonunca kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık ge
nel şartnamesi, fenni şartname ve projeyi nafıa müdürlüğüne müracaatla 
görebilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 3617 lira 40 kuruşluk mu
vakkat teminat vermesi ve elinde Nafıa Vekaletince verilmiş yapı işleri 
müteahhitlik vesikası bulunması şarttır. 

5 - İstekliler 2490 sayılı kanunun ikinci ve üçüncü maddelerinde ya
zılı vesikalar ve muvakkat teminat makbuzu veya Banka kefalet mek
tuplarile birlikte kanunun tarifat ve şartnamedeki şeraite tamamen uy
gun ve noksansız olarak teklif mektuplarını havi kapalı zarfları ihale saa
tinden bir saat evvel komisyon reisliğine vermeleri ilan olunur. (3543) 

Haydarpaıa Lisesi Satınalma Kurumundan : 
Haydarpaşa lisesi pansiyon talebesinin Mayıs 939 gayesine kadar 

188,000 parça çamaşırının yıkattınlması kapalı zarf usulile eksiltmeye 
konulmuştur. Eksiltme 30/ 6/938 Perşembe günü saat 11 de İstanbul Kül
tür direktörlüğü binası içinde liseler muhasebeciliğinde toplanacak olan 
komisyonda yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 6970 ve ilk teminat 523 liradır. 
İstekliler şartnameyi okulda görebilirler. 

İsteklilerin cari sene Ticaret Odası vesikasından maada çamaşır yıka
yıcı ve çamapr makineleri ve teferruatının yevmiye 6000 parça çamaşır 
yıkayabilecek ve kurutabilecek kudrette olduğuna dair ayrıca Ticaret O
dası vesikası ibraz etmeleri mecburidir. Bu vesikaların teminat makbuz 
veya banka mektubile birlikte 2490 sayılı kanunda yazılı tarifat daire
sinde hazırlanacak teklif mektuplarının dış zarfına konularak eksiltme
den bir saat evveline kadar komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde 
verilmesi lazımdır. Postada vaki olan gecikmeler kabul edilmez. (3552) 

11 

Devlet Demiryo\ları ve Limanları işletme U. idaresi ilanları 

Muhammen bedelleri ile miktar ve vasıflan aşağıda yazılı 8 grup mal· 
zeme ve eşya her grup ayrı ayrı ihale edilmek üzere hizalarında yazılı 

tarihlerde açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin her grup hizasında yazılı muvakkat temi

nat v~ kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine ka
dar komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler ~omisyondan parasız olarak dağıtılmaktad1r. 

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

hammen bedeli 2365 lira muvakkat teminatı 177 lira 38 kuruş olup açık 
eksiltmesi 20- 6--1938 pazartesi günü saat 10,30 da yapılacaktır. 

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

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

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

3 - 25 ndet iki ve üç gözlü demir den bilet dolabı muhammen bedeli 
2325 lira ve muvakkat teminatı l'i4 lira 38 kuruş olup açık eksiltmesi , 
22-6--1938 çarşamba günü saat on buçukta yapılacaktır. 

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

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

açık eksiltmesi 22-6--1938 çarşamb- günü saat on buçukta yapılacaktır. 
5 - 600 adet marangoz keseri ile 500 adet odun baltası muhammen 

bedeli 895 lira ve muvakkat teminatı 67 lira 13 kuruş olup açık eksilt
mesi 22-6-1938 çarşamba günü saat on buçukta yapılacaktır. 

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

men bedeli 975 lira ve muvakkat teminatı 73 lira 13 kuruş olqp açık ek

siltmesi 24---6-1938 Cuma günü saat on buçukta yapılacaktır. 
7 - 1000 adet ahşap kar ve hububat küreği muhammen bedeli 1300 ll· 

ra ve muvakkat teminatı 97 lira 50 kuruş olup açık eksiltme 24--6--
1938 Cuma günü saat 10,30 da yapılacaktır. 

8 - 280 adet 50 kiloluk dökme demirden dirhem muhammen bedeli 

4200 lira ve muvakkat teminatı 315lira olup açık eksiltmesi 24-6-1938 
cuma günü saat 10,30 da yapılacaktır. (3249) 

. 

Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

Semti Mahallesi Sokağı No. su Cinsi Aylık kirası 

L. K. 
Boğaziçi Anndolukavağı Kavaklıya~ 40 2 oda 3 50 

" Kanlıca Çubuklu 40 7 No. taj dükkan 1 50 
Üsküdar Altunizade Koşu yolu 26 

" 1 00 

" Karadavutpaşa Hakimi- 168 Arsa 5 00 
yeti Milliye 

Kadıköy Tuğlacı İstasyon 21 38 dükkln ve oda 3 00 
Üsküdar İhsaniye ' Bostan 8 10 ev 4 00 
Üsküdar Beylerbeyi Çamlıca 60 ev 3 00 

" Çengelköy Taşocakları 4 oda 2 00 
Boğaziçi Kandilli Derman 4 ev 10 00 

Yukarıda cins ve mevkileri yazılı emlak 13 Haziran 938 gününden iti. 
haren bir ay pazarlıkla kiraya verilecektir. İsteklilerin Kadıköy Vakıflar 
Müdürlüğüne gelmeleri (3541) 
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kutulara Adi gazı. boyalı su ile karıştırara~ yalancı ve ecnebi markalı 
dolduruyorlar ve . fıçılarda ve tenekelerde açıkt.an FAYDA yerine satı· 
yorlar. Tahta kurusu, sinek, pire, ve bütün haşeratı öldüren· yegane marka 
FAYDA. dır. ismine ve mc3rkasına-!dikkat. Aldanmayımz FAYDA da gaz 
yoktur. 

1/8, 20 • 174. 30 • 112. tıs • 1 Dfre 70 ; 5 Rfr• 3c;c; liaruı. Topfancılarci fenıllat. 

.. 
Bir Cltıl slvrislneli, milsald bir yerde tı ayCla 20 
milyar sivrisinek meydana getirir. (Jozef Tiyers, 

Paskal Zukkarelll) 
Vatandaı. gıdası kan olan ba bela tufanından liorun! 

Hiç kıymet verilmiyen bu mel'un düpııan iğnesiyle kana 

arazifierlni qılar. Bu paraztt1er de malan gibi mütemadiyen kanımız
da çiftleşerek hesap kaidelerinin tophyamıyacağı bir nisbette çoğalırlar. 

u korkunç üreme neticesi kanın en hayati kısmı olan kırmızı yuvarla
mahv ve harap olur ve sıtma meydan ahr. 

BIOGENIN 
Sıtmadan liorunmali ve liurtulmall için 

en birinci devadır. 
kanı temizleyip çoğaltır, kırmızı kürecikleri artırır, adale ve sinirleri kuv
vetlendirir, i§tihayı açar, dermansızlığı giderir. Sıtma parazitlerini öldü
rür, tali olarak belgevşekllği ve ademi i{tidarda büyük faideler temin eder. 
Sıtmanın bütün şekillerinde fifa temin eden bu yüksek tesirli ilaç her ec
zanede bulunur. Fiatı 90 kuru§tur. 

lstanbul Telefon Müdürlüğünden: 

Sarıyerde vapur iskelesi yanında methur 

CANLI BALIK 
LOKANTA ve GAZiNOSU 

BUGÜN büyük bir GALA MÜSAMERESi ile açıhyor. 
Bu ıeneniıı yenilikleri: Denize uzanmış geni~ rıhtım, büyükı dana yeri 

PEŞTEDEN getirilmlı husust 
12 BAYANDAN MÜREKKEP 

LADANYI Yüksek Müzik Heyeti 
Yemekler nefiı, aerviı muntazam, fiyatlar mutedil. 

Bojaıiçinin en taıe ve en nefis bahkları ve ıstakoz· 
• ları her zaman mevcuttur. Telefon: 32 • 90 ~ 

lstanbul Dördüncü icra Memurluğundan : 

\ 

MEYVA TUZU 
En lioı ve taze meyvaların usarelerinden istihsal 

edilmiı tabit bir meyva tuzudur. 
Eınaalıiz bir fen harikaH olduğundan tamamen taklit edilemez 

1NGILIZ KANZUK ECZANESi 
Beyoğlu - lstanbul 

"BERNARD .. 
MOTOPOMPLARI 

Kuraklığa karşı en müessir çaredir. Ziraat 
inşaat ve yangın işlerinde amansız çalışan 
on iktısadi ve garantilidir. 

Türkiye Umum Acentası ve deposu: 

Tilrk - Avrupa Ltd. Şti. İstanbul Galata, Perşembcpazarı No. 61 

ADEMi iKTiDAR 
ve BEL GEV$EKLIGINE KAR$1 

HORMOBIN 
Tabletleri. Her eczanede arayınız. 

(Poıta kutusu 1255 Hormobin) Galata, Is tan bul 

İdaremtzln Seııtl aBıer Se: •Su' •• .-'· I' =u- iizara ~ Okulu ıı:ı.ır.. 
trik kısmı mezunlanna ihtiyaç vardır. 

İateklllerin ellerindeki diploma ve diğer vesaikile Zat İşleri Amirliğine 
müracaatlan. (3533) 

938/3082 Paraya çevrilmesine karar verilen iki halı, ayna, garderop 
20/6/938 Pazartesi saat 11,30 dan 12 ye kadar bitinci ve kıymetini bul
madıiiı takdirde...27 /6/938 P,..azar.teai " •. nl . \~i . acık aıi-tırına 
suretile Büyükadada Ankara Palas~n~e brmuzay~ satılacagından 
istiyenler muayyen olan gün ve saatte mahallinde hazır buluncak memu

riyete müracaatları ilim olunur. "3540,, 
, DENİZ 

KO .DAK 
VERi KROM 
filmi ile 
Daha iyi çekilir. 

''VERi KROM •• 
Çift f mülsiyonlu 

filmdir. 
B •• ırı: 

RENKLERE HASSAS 
Öteki: 

DETAYLARI ALIR 
"YELOX .. kSıjıdına basllan iopyalarda bütün detaylar çll(ar. 

Resimler uzun müddet sararmadan saklanır. 
KODAK satıcılarından arayınız veya ıu adrese müracaat ediniz : 

KODAK ( Ecipt J A. $. lstanbul 

VIROZA 

J İstanbul Asliye mahkemesi altıncı 
hukuk dairesinden: Burhan Soneren 
tarafından İstanbul Gedikpaşa Bah
çeli Kahve hokağında 66 No. lu a -
partımanın 5 No. lu dairesinde iken 
halen ikametgahı meçhul bulunan 

1 Melek Şadiye aleyhine 938 / 622 D.No. 
ile ikame olunan nezi velayet dava
sında tahkikat günü 14-7-938 per-
şembe saat 10 olarak tayin edilmiş 
ve davetiyenin 15 gün müddetle yev 
mi bir gazete ile ilfınen tebliğine ka
rar verilerek davetiyenin bir nüsh:ı-

1 
sı mahkeme divanhanesine talik edil
miş olduğundan muayyen gün ve sa
atte müddealeyhin mahkemede ha -
zır bulunması ilanen tebliğ olunur. 

(8411) 

EN GÜZEL 
Hıfzıssıhha noktaı nazann
dan her htLcrusta iyi imal 
edilmi§ ÇOCUK ARABA
LARI, en iyi şerait ve e"l 
ucuz fiuotlo .. ~ yalnız. 

Baker Maia.zalarında 
11atılmak+,,dır. 

1 Istanbul ikinci iflas memurluğun
! 
dan: Müflis Yovan Murat oğlunun 

1 

1 
işleri hakkında alacaklılara izahat 
verilmek ve mevcudu ile teklif olu-

nan sulh ve saire için alacaklılarca 

l&zım gelen kararlar ittihaz olunmak 

' üzere alacaklıların 1 G-S:-938 per

şembe günü saat 13.30 da dairede ha 

ı zır bulunmaları idare kararile ilan 

I olunur. (8408) 

Kadınlar için 

1 
Sahibt ,,.... umumi neşriyatı ıdare 

eden: Ahmet Emin YALMAN. Gaze. 
1 tecilik ve N9"'1yat Türk Limltet Şir· 
1 ıcett. BanldılJ ver TAN Matbaan. 

DENIZYOLLARI iŞLETMESi MODORLOGONDEN : 

17 Haziran Mersin Postası 
17 Ht.ziran 938 de Mersin Postasını yaı>an (Sadık Zad~) 

v:!.puru yalnız bu aef ere mahsus olmak üzere Cuma günü aaat 
15 de Galab Rıhtımından hareket edecek ve Çanakkalede bi
raz fazla tevakkuf ederek pazar günü lzmirde bulunacaktır. 

Maliye Vekaletinden: . w 

Ankara, İzmır ve Bursa vilayetlerinde istihdam edılmck uzere im
tihanla yedi he~p mütehassısı alınacaktır. İmtihan 1 ve 2 temmuz 938 
tarihlerinde İstanbul ve Ankarada yapılacaktır. 

İmtihanı kazananlar muvaffakıyet derecelerine göre 150 ve 200 lira 
ücretle tayin olunacaktır. 

ı - İmtihana gireceklerin memurin kanununun beşinci maddesin
de yazılı şartlan haiz olduktan maada devlet ve müessesatı muhasebe
lerinde, bankalarda ve mümasili mühim ~rket ve mali müessesat muha· 
sebelerinde liıakal şef veya şef muavini derecesinde en az beş yıl mu· 
vaffakıyetle çalışmış ve yüksek tahsilini ikmal etmiş olmaları lazımdır. 

Ahlak ve seciyeleri hakkında yapılacak tahkikat neticesine göre, ta
liplerin imtihana kabul edilip edilmiycceğı kati olarak Vekaletçe tayiıı 

edilir. 
2 - İmtihan programı. 

A - Kazanç muamele ve istihlak vergilerinin tarh ve tahakkuk ve 
tahsiline miiteallik kununi hükümler. 

B - Ticaret kanunu hükiimlerı. 
C -Ticari usulü defteri 
D - Hesap. 

İmtihana girmek istiyenlerin 20 haziran 938 tarihine kadar ~akı 
müsbitelerine raptedecekleri bir istida ile Ankarada Maliye Vekaleti 
varidat umum müdürlüğüne ve İstanbulda defterdarlığa müracaat •eı. 
meleri. (1690l f3342) 

TAN MATBAASI 
Kitap, gazete, mecmua, her türlü tabı, cilt ve klişe itleri 

acele ve iyi olarak yapılır.ı 

Telefon numarası : 2431 O 

Yüksek MühenClis Mektebi Arttırma ve Eksiltme 
Komisyonundan : 

938 Mali senesi zarfında mektep talebe ve pansiyonuna ait (1000001 par; 
ça çamaşırın yıkanması açık eksiltmeye konulmuştur Eksiltmesi 4/7 /93 

1 
tarihine tesadüf eden Pazartesi günü saat (14) de mektep binası içindel< 
komisyonda yapılacaktır. . 

Beher parçanın muhammen bedeli (4,5} kuruş ve ilk teminatı (375.lOI 
liradır. İsteklilerin şartnamesini görmek üzere mektep idaresine müracB· 
atlan. (3539) 


