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Müşteri Bulmak San·at.' 
Dr. Gasson diyor ki: 

5 KURU$ BAŞMUHARRiRi: AHMET EMiN YALMAN 

"Her tacir bu kitaptaki usullerle kısa bir za
man içinde müşterilerini artırabilir. Ben bu 
kitabımda size bu sanati öğretiyorum.,, TAN 
Matbaasında Fiyat1 50 kunı~ .. 

Hatay Davasında Hal Af Kanunu Etrafında 
Edilmiyen Tek Nokta Mebuslarımız Arasında 
Hatagda Vazife Alacak Türk ve 
Fransız Askerlerinin Miktarıdır 

Cılız Bir 
Başlangıç 

1 Fransız Askeri Heyeti Reisi Talimat 

Almak Üzere Beyruta Gitti 
Paris, 27 (A.A.) - Havasa

jansı bildiriyor: 

Münakaşalar Yapılıyor 
Ekseriyetin Fikri, Kötü Günlere Ait 
Hatıraların 150 likler Hakkında Yeni 
Keşfedilmiş Bir Delil Sayıla mıyacağıdır 

J\hmet Emin YALMAN 

T ürkiyede otel denecek yal
nız 269 yer var. On sekiz 

milyon insa.nla hariçten gelecek 
misafirleri için bütün memleke
tin otel odası yekunu 4160 dan 
ibarettir. Bu odalardan yalnız 

352 ıinde akar ıu var. Kaplıca
larda.ki 135 banyo çıkarsa bütün 
Türkiyede otel banyolannın ye
kUnu ancak 413 tür ... 

Hariciye Nazın Bonne~ bu
gün öğleden sonra Türkiyenin 
Paris Büyük Elçisini kabul et
miştir. 

Bonne - Suat Davaz miilaka
~ Hatay üzerinde cereyan et
miştir. Bugün Paris ve Ankara 
hükumetleri arasında miizakc
re edilmekte olan meselelerin 
ekserisi bilkuvve halledilmiştir. 
Yalnız, Hatayda bulunarak 
Türk ve Fransız kuvvetlerinin 
miktarı hakkmdaki meseleler 
henüz halledHememiştir. Bun
ların halli hala müşkülata ma
ruz bulunuyor. 

Ankarada bulunan Başmuharririmizdcn telefonla: 

. Af kanunu lôyihası Kamutaym Çar
ıamba günkü toplantısında müzalcere e· 
dilecektir. Mebuslar1mız araS1nda bu 
mesele etrafında hararetli münalca§a· 
lor devam -etmektedir. lstanbulda sa
bahları çıkan bir gazete, af i§i aleyhin
de §iddetli yazılar yazmı§ ve bunları ha· 
vi sayısını tayyare ile buraya göndere· 
relc mebuslar arasında dağıtmı§tır. 

duğu bir sırada kurluluı ve istikl61 hare
ketine arkadan yapılan hücumları unut
mlc gü..çfür. Fakat hükumetimiz, 150 lik· 
lerin bile affedilmeleri derecesinde ge
niJ bir tasmimi, Kemalist Türkiyede va
rılan istikrara ve olgunluğa bir ölçü 
saymııtır. Bundan baıka, bunların ara
mızda ya§ıyan ve bütün millet efradı gi· 
bi Cümhuriyetin nimetlerinden istifade 
eden evlat ve akrabalarına acımııtır. 

Bu istatistikleri İktısat V eka
leti neşrediyor ve ayni zamanda 
turizm bakımından otelciliğin in 
ki,af ı için bir anket açıyor. 

Kamutay muhitinde fikir cereyanları· 
nı §U suretle ifade etmelc mümkündür: 

Bir kısım mebuslarımız, hükumetin 
yüksek dÜ§Üncesindeki isabeti ali siya
set bakımmdan talcdir etmekle beraber 
his itibariyle af kararına alı§amıyorlar. 
Eski fena günlere ait hatıralar ve yazı
lar dillerde dola§ıyor. 

İktısat Vekaletinin ortaya koydu· 
ğu rakamlar, memlekette harici ve 
dahili turizm hareketinin ne kadar 
geri ve iptidai olduğuna açık bir öl· 
çüdür. Bunun yalnız bir te,elli vere· 
cek tarafı ''ar. O da ~udur: Bundan 
sonrası için. işe ciddi surette sarılacak 
olursak, az zamanda çok yol almıya, 
d ;. O\'~ra.;:A~,A- -"-·--··-·- 1.. - • __ .,_ 

General Huhin9er 
Beyrutta 

150 liklerin atfı i§ine hi~ kimse hi~bir 
zaman fena yola atılacak bir adım gö
züyle bakmamı§tır. 150 liklerin su~ları 
çok ağırdır. Vatan ölüm tehlikesinde ol- (Arkası: Sayfa 10, sütun 5 te) 

Fakat böyle bir inkişaf hazırlamak 
~in evvela bir takım engelleri orta
aan kaldırmak lazımdır. Bunların en 
başında memleketimizde hüküm sü
ren yanlış bir zihniyet gelir. Bu zih
niyet, maliyemizde de, iş sahiplerin
de de vardır. Maliye, son zamanlara 
ait bir çok işlerinde rasyonel bir ruh 
göstermekle beraber yüksek teşebbüs 
sayesinde çok irat alınacağı zannın. 
dan kendini tamamile kurtaramamış
tır. İş adamlanmız da yüksek ücret 
sayesinde çok kar temin edileceğini 
ve ellerine bir fırsat düşünce bunun 
son hadde kadar suyunu çıkarmanın 
karlı bir şey olduğunu zannediyor
lar. 

Antnkya, 27 (Hususi surette 
göndcrd5ğlmiz arkadaşımızdan)

Türk ve Fransız askeri he~·etlerl 

arasında cereyan den miizakere -
ler samimi bir hll\'a i~indc devam 
etmektedir. Fransız askeri heye • 

1 .... _ .... -:.___ ı..:ı • ıA 

metin en talimat a mak üzer bu. 
gün Bcyruta gitmiştir. A\'dct et
tikten sonra anla~ma büyük me· 
rasimle imzalanacaktır. 

General Hutzin9er'in 
Anadolu Aiansına Beyanatı 

Antakya, 27 (A.A.) - Anadolu A
jansının hususi muhabri bildiriyor: 

General Hutzinger Anadolu Ajan 
sına yaptığı beyanatta askeri .müza 
kerelerin tam bir gizlilikle cereyan 

Mahut komisyonun reisi Ankcr 

ettiğini buna binaen bu müzakere
ler hakkında Suriye gazetelcriooe 
cıkan haberlerin hakiki menbalar
dan U,ığı ı, Orgeneral Asım 

Gündüz ve orta elçi Cevat Açıkalını 

daha evvel Ankaradan tanıdığını ve 
temaslann hakiki ve büyük bir sa-

mimilik içinde yapıldığını söylemi3 
tir. 

Fransız askeri heyeti, Orgeneral 
Hutzingerm başkanlığı altında, Al
bay Bourget, binbaşı Bonnot, binba-

şı Brygoo ve yüzbaşı Ducoussi Tascl 
den terekküp etmektedir. 

(Arkası: Sayfa 3, sütun 6 dn) 

TAN okuyucularının 
Kızılaga Yardımı Türkiyede hareketin ve bereketin 

artmasını bundan fazla geri 

bırakan bir amil yoktur. Pahalılığın Kırşehir Felaketzedeleri ll!in Toplanan 
temel taşı da bu menfi düşüncedir. 3' 

Ali Çetinkaya 
İstanbula Geldi 

ValırU:11 IHyncı:~+indP- &lek+r.i 
idaresi Hakkında Bir 

Toplantı Yapıldı 
Nafia Vekili Ali Çetinkaya dün 

sabahki ekspresle Ankaradan şehri
mize gelmiş ve Haydarpaşa istasyo
nunda, şehrimizde bulunan Nafia 
Vekaleti erkanı tarafından karşılan 
mıştır. 

Dün öğleden sonra saat 14 te Tak 
simdeki Nafia şirketleri başmüfet -
tişliğinde, Ali Çetinkayanın riyase -
ti altında büyük bir toplantı yapıl -
mış ve önümüzdeki cuma gününden 
itibaren çalışmağa başlıyacak olan 
Elektrik Umumi müdürlüğü işleri 

(Arkası: Sayfa 10, sütun ı dej 

Eğlence Yerlerinin 

Azami Tarifeleri 

T esbit Edildi 
Otelciliği bu bakımdan ele alırsak 2553 LiraVI Kızllaya Verdik 

şu neticelere vanrız: Otelciliğin inki- '• Celal Bayar hükumetinin esas pren 

şafı, memlekette dahili hareket u- .--------------------------... siplerinden biri olan hayatı ucuzlat-
yandıracağına ve hariçten turist ge- "'"" ma işinde belediyelere mühim vazi-
tirebileceğine göre, muayyen temiz- ......., feler düşmektedir. Bu arada yiyecek, 
lik ve bakım ölçülerine uygun otel- TÜRKiYE içecek gibi şeylerle eğlence ycrleri-
lerden her türlü vergi ve resim yük- K-1 z ILA y C EM 1yET1 nin ucuzlatılması, nakil vasıtalarında 
leri kalkmalıdır. Hazine burada.o kay a.tına. l'lteneı ıı•çtan. 0,...,kaoıııan --.ıpo11an ,, • ...,,,....,.ıııu. .,._,1119 asgari bir tarife tatbik edilmesi gibi 
bettiğini başka yollardan fazlasile a- oEPosu oıııucTOoı~ooo say1lı işler de vardır. 
lır. ...-............. - ....... co-.ı IUZUY - İstanbul belediyesi de başta et işi 

Buna mukabil otelciler de altın yu 1'ı01U, ~oıı<aı; 

OEPO·ISTANıtİİ&. Jfstanbı.t. 
olmak üzere hayatı ucuzlatmak için 

----193 {Arkası: Snyln 10, sOtun 2 de] murta veren tavuğu öldürmek zihni- T.ıeıon : ( :~;:: :::.. 
yetinden vazgeçmeli, karlarını ucuz- j 
lukta, ve !azla harekette aramalı- H-. LlruK~ hraç Mallarımızın 
dırlar. Bugün Türkiye otelleri, dün- . .ı:..S!i.tm 
Yanın en pahalı otelleri sayıl- ı 1 Standardizasyonu için 
maktadır. Memleketimizdeki bir kaç Ton-ıı;oıet.cıaı · 1darehan.a1ndiii;° Xırşonır teıiiltit%l'ie·• 1 ilk Toplantı Yapıldı 
iyi otel, memlekete seyyah celbede- ·) .. ri 1cın toolııdıklerı taneler - 1ılrllnu oıaraıc verd11tıerı 
Cek vasıtalar değildir, seyyah kaçı- lki bin beş yüz •lli uo lire. HkHD ıturuo •lııımıt "• ıcat• ı j Bazı ihraç mahsullerimizin stan -
rhacak korkuluklardır. Ücretler, ta- makbuıJ.arıa dei1ot1r1lnıek uıere 1tb\ı 11Unlckat nekbuı kendi- 1 dardı için yapılacağını haber verdi 

ammülün haricinde olduktan başka • ... " 
b terine ita ed1lnıht1r. ğimiz toplantılar dün başlamıtşır. İk 
azı oteller haltı. tutturabildiğini ko- : 

tısat Vekaleti dış işleri umum mü -
Parmak kafasile hareket ediyorlar. it.Adi,., düri.i Mümtaz Rek ticaret odasına 
En zengin bir misafiri bile bunun ka. ' 

gelmiş ve odaya davet edilen tüccar 
dar kızdıracak bir hareket tarzı ta-

lanmızla başlıyan müzakerelere ri
ıavvur edilemez. 

yaset etmiştir. Dünkü toplantıda 

Otellerin oda, yiyecek ve içecek Türkofis, Ticaret Odası, zahire bor-
~ri~kri i~~~m m~~ şekil~~--------------------------~s~e~~ı ~Vekfil~~ p~mb 
tesbit edildikten sonra her suretle i- Kırşehir zelzelesinde felaket gören idaresi, bu parayı Kızılay kurumu f s- kontrol pfi ve kontrolörlerden bazı 
l!ıı edilmesi ve otelin her odasında vatandaşlara yardım için, bir iane aç- tanbul şubesine yatırmıştır. Aldığı- lan hazır bulunmuşlardır. 
'1\utlaka birkaç lisanda yazılı olarak .mıştık. Açtığımız yardım listesi, um- mız makbuzun kilişesi yukardadır. 1,'oplantıyı açan Mümtaz Rek. dış 
Rôsterilmesi 18.zımdır. duğumuz gibi, büyük bir alfıka ile Kızılay, yardım eden het okuyu- ticaretimiz için çok kıymetli izahat 

Bir ecnebi seyyah, bir meml.ekette karşılandı. Bir çok hamiyetli yurttaş- cumuzun adına aynca bırer makbuz ta bulunmuştu. 
tle kadar para sarfedeceğini hesapla- larımızın, gazetemiz vasıtasile, fela- kesmiştir. Yardım yapan okuyucula- Bu izahat ve dünkü toplantı hak 
ttladan yola çıkmaz. Vurgun şeklin- .ket görenlere verdikleri para ycku- rımız, idarehanemize müracaat ede- kındaki yazı , 9 uncu sayfamızda-

(Arkuı: Sayfa u., 80tun (d~ nu 2553 lira 80 kuruşu buldu. "TAN,, rek makbuzlarını alabilirler. dır. 

Avukatlık Kanunu Kabul Edildi 

Kanun Görüşülürken 
Mecliste iddetli 
Münakaşalar Oldu 
Avukatlar Nasıl Tasfiye Edilecek? 

Ankara, 27 (TAN Muhabirinden} - Meclis bugün Fikret Sıla
yrn Batkanlığında toplandı. İçtimada ilk olarak yeni avukatlar ka
nunu müzakere ve kabul edildi. 
Avukatlar kanununun 22 nci mad

desi çok ateşli munakaşalara yol aç
tı. Avukatlar tarafının harareti, us
ta avukatları çoktu. Fakat muarız 

taraf ta sert ve hırçın hücumları e
sirgemiyordu. Başbca dava şu nok -
ta etrafında dönüyordu: 
Avukatlık bir amme hizmeti mi, 

değil mi? 

Kanundaki (amme hizmeti mesa -
besindedir) tabirine karşı Galip (To
kat) ilk hücumu açtı, dedi ki: 
"- Avukatlik, amme hizmeti de -

ğildir. Avukat para alır, ferdin işini 
görür. Haklı tarafın da, haksız ta -
rafın da avukatı olması şunu gösteri
yor ki, avukat adaletin tezviile de-

[Arkası: Sayln 10, sütun 8 de] 

Bir Facia ile Nihayet 
Bulan Sandal Saf ası 
İki Gen~ Nişanh Pazar Günü Fenerbahçede Sandala 
Binerek A~ıldılar. Perşembe Günü Bindikleri Sandal 
Marmara Ortasında Boı ve Alabora Olmuş Bulundu 

Marika ve Nikonun aileleri elradı ve arkadaşlan 
araaında çehilmi1 resimleri •• 

Tınaztepe torpitosu geçen perşem
be günü Marmnrada dolaşırken açık
larda bir sandal leşi görmüştür. San
dal boş ve alabora vaziyetindedir. içi 
araştırılıyor, tahtaların arasında sı

kışmış bir kadın el çantası var. San-

~.-.. 

dalın numarası da 4915. 
Torpito kaptanlığı. hadi eden zabı

tayı, ve liman id aresini derhal tebı.z
le haberdar ediyor. 

Bu sandal kime aittir? İçinde kım 

[Arkası: Sayfa 10. sütun 6 da) 



TAN 28 • 6 - 938 r .................... i ............................... , 
ı Ankaradan 
1 Telefon ve Telgrafla 
ı........ . ...... . 

No. 103 Yazan : . M. SIFIR 

Hamursuz için Çevrilen 
Dalavereli işler 

iki Asri Süt 
Fabrikası 
Yaptırılacak 

MOTEFERR1K: 

F rankocularla 
Ticari Anlaşma 
Yapılacak 

Hatay ve Suriye ile 

Telefon irtibatı 
Ankara, (Tan muhabirinden) -

Suriye, Irak ve M111rı Hatay yollle 
memleketimize bağlıyacak olan tele 
fon hattının inşaati tamamen bitiril 
rnlttlr. Suriye mandater hilkitmctin· Bir gün Esat Bey beni mer

kez kumandanlığına çağır
dı. Dedi ki: 

- Müttefikler zabıta komisyo
nu reisi miralay (Ballar) ın gülünç 
bir tebliğini gördüm. İşte gazete, 
al oku. 

Esat Beyin uzattığı gazetede ya 
zıh ve kırmızı kalemle işaretli ln 
giliz tebliği şu idi; 

- J"' ." ..... y .:ı:ı. ,~ $'-ı 
:.-·.> ,~ :ıı SL~ 0_.f.ı ..;l.ı:.~· 
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İLAN 
Eski bir adet mucibln~~ Musevi 

lerin hamursuz bayramı için yapı· 
lan (hamursuz) «>kmeğ'in ancak ken 
dilerine Hahambaşılığın uc;ulü da
iresinde miisaadt' ettiği ~ahıslar ta 
rafından ihzar olunabilect-ği ma· 
himat nıakam1nda ilan edilir. 

Bundan ba,ka hu ekmek ticare
ti, yahut Hahamha-ıı1ığın mil • 
saadesi olmadan ithalatı memnu
dur. 

Yukarıdaki talimata aykın ola
rak yapılal'~k veya ithal edilecek 
ekmekler miisadere edilecek, bu
na cesaret edenler miittefikler 7a 
batası taraCından ~iddetle takip o· 
lunacaktır. 

Müttefikin zabıta koınisyonu rehıi 
İınza : Miralay Ballar 

Tebliği okudum, gülerek Esat 
Beye baktım : 

Bu, Haringtonun emrile mi yapıl 
dı?. 

- Elbette. 
- Bu tebliğin yapılmasına se-

bep ne acaba? .. 
- Kapiten (Hazak) ı tanırsın, de 

ğil mi?. Bu adam Selanikli bir Ya 
hudi ailesindendir. Karargahta Ya 
hudilere ait işlere kumandanın em 
rJ ile bu bakar. Bu münasebetle de 
İstanbul Yahudi zengin ve kibarla 
rı~ile de diişüp kalkar. Bu tebliği 
yaptıran odur. 

- Herhalde hahamhanenin bir 
müracaatı üzerine değil mi?. 

- Hayır Hahamdan ve Haham
hanedn değil, bir Musevi zenglnin 
den müracaat olmuştur. 

- Bu adamtn maksadı ne imiş? 
- Maksad1 ne olur?. Ttcaret, 

para kazanmak ... Bu işin içyüzünü 
anlatayım: Son günlerde htımbul 
Yahudileri de iic parti oldular. Par 
tinin biri Amerika himayesinde 
bir Yahudi hüklımeti teşkili sev
dasına dHşmüş. Diğeri de bu hüklı 
meti İtalyanların himayesinde yap 
mak iddia91nda. Üçlincli parti de 
İngilizle'tin eteAine yapışmı~ ... Bu 
iş için Amerika, İtalya ve İngilte
rede bulunan büyiik Yahudi cemi
yetlerine mensup heyetler de İstan 
bula geldi. Bu partilerin arasında 
dehşetll bir rakiplik var. İtalyan
Jan taraf tutanlnrdan açıkgöz bir 
Yahudi zengini (Kampazel) adında 
bir İtalyan ihtiyat zabtH ile ortak 
laşa bayram için İtalyaya c;ok mik 
darda hamursuz ısmarlamışlar. 

Bu gelir ise tabit İstanbuldaki hıı
mursuz tüccarlarına iş ve kazanç 
kalmiyacak. bunu öğrenen İngiliz 
dostu bir Yahudi kibarı Kapiten 
Hazaka başvurmuş. O da Haring-

(Devamı var) 

Memlekette süt itinin tanzim, ıs
lah ve idaresini devlet ziraat kuru 
mu üzerine almıştır. Kurum, evvela, 
belli başlı şehirlerden başlamak üze 
re, halka mikropsuz ve halis süt içir 
mek için neler yapılması lazımgel -
diğini te+..ltike başlamıştır. 

İstanbul belediyesinin de mütale
asına mi.iriacaat edilmiştir. Kurum 
biri Kadıköyünde, diğeri Beyoğlun

da olmak üzere, iki takim fabrikası 
yapacaktır. Bu fabrikaların yapılma 
sı ve işletilmsi için icap edn serma
yenin miktarile, tedarik şekli teıbit 
edilmektedir. 

Bir Heyet Gelecek' 
Merkezi İsviçrdc bulunan beynel 

milel şehirler birliği, nüfusu 250 bin 
kişiyi aşan şehirlere alt umumi iş

lerle mesgul olmaktadır. İstanbul da 
bu birliğe dahil olduğundan, birlik, 
di.in bell'diyeye gÇinderdlği bir tez
kerede İstanbul şehri hakkında mu
fassal bazı malCımat istemiştir. :Bir· 
lik bazı tetkiklerde bulunmak, üze
re, şehrimize bir heyet gönderecek· 
tir. 

Tarihi Bir Türbe 
Gazi köprüsünün yapılmasile, Mi

mar Sinanın eseri olan Sokullu tilr· 
besinin kapanacağından endişe eden 
vakıflar müdürlüğü, hükumete mü 
racaat ederek, belediyeden şikayet
te bulunmuştur. 

Belediye, köprünün projesi yapı
lırken, bu cihetin gözönüne alındı
ğını, yeni köprünün bu tarihi eserin 
vaziyetine halel vermiyeceğini iddia 
etmiştir. 

Ortaköy, Sarıyer ve Aksarayda bir
çok biılkl~t çalan Abbas oğlu Nus
ret dUn adliyeye vorilnıi!}tir. Nusret, 
biıikletlerlle bir arada görUlUyor. 

Bir Adam 
Yediği Köfteden 
Zehirlendi 
Şehremininde Tasmacı sokağında 

12 numaralı evde oturan Yanyalı A
kif, Sllivride bil' eşçı dükklinında ye 
diği köftelerden zehirlenmiş, Gure
ba hastanesine kaldırılarak tedavi al 
tına alınmıştır. 

Düıtü Öldü 
Kartalda oturan, 45 ya',tlarında 

Muazzez isminde bir kadın, ıhlamur 
Şikayet Edil~I toplarken ağaçtan düşmüş, muhte -

Sıhhat müdürlüğü, Zeyrek ve Ak- lif yerlerinden ağır surette yaralan 
saraydaki çöp imha istasyonlarının mıştır. Muazzezı biraz sonra ölmü~ 
h::ıl'lc1n. .. .ahh.ntini t~h..:IU ... uı~ ı.ı.tJ,.j tilr

sile, bunların derhal kaldırılmasını 

İspanya Cümhuriyet hükilmeU ile den cevap ıeUt gelmez hat hemen ko 
aramızda yeni bir ticaret anlaşması nuşmıya açılacaktır. 
yapılmıştır. Franko hükumeti ile de * Nafıa Vekaleti münakalat rei
ayrıca iktısadi müzakerelere başla- 9j muavini Şerafettin, posta ve tel· 
nacaktır. ğraf umum müdilr vekilliğine tayin 

Cümhuriyet İspanyası ile aramız- edilmiştir. 
da mevcut hesaba göre, İspanyanın 
alacağına mukabil, blzim de yumur 
ta hesabından alacaklarımızın öden
mesi ve takas için görüşmeler yapıl 
ması meselesi halledilmiştir. İspan· 
yanın bundan böyle memleketimiz -
den serbest dövizle mal alacağı ve 
eski hesapların tasfiye edileceği bil
dirilmiştir . 

Dünkü Toplantı 
Beynelmilel ticaret odası türk ko 

mitesi dün saat onda ticaret odasın
da senelik toplantısını yapmıştır. 

Toplantıda Türk komitesine dahil 
olan aza hazır bulunmuştur. Toplan 
tıda, 937 senesi bütçeıd ve komitenin 
defterleri tetkik edilerek kabul olun 
muştur. Yeni bütçe için hazırlanan 
ll?yiha üzerinde görüşülerek tasvip 
edilmiştir. 

Polonya ile Anlatma 
Polonya ve İtalya ile aramızdaki 

iktısadi meselelerle anlaşmalara ait 
bazı mevzulrın görüşülmesi için 
Tlirkofü; umum reisi Bürhan Zihni 
ve Merkez Bankasından Cabir Ber
lindeki müzakerelerden sonra Polon 
ya ve İtalyaya gideceklerdir. 

Türkiye ile Macaristan arasında 

mevcut anlaşmanın bazı maddeleri
ni yenilemek üzere yapılacak müza
kerelerde Bürhan Zihninin İtalya 
seyahatinden sonra Macaristana 
gideceği haber verilmiştir. 

Kadrolar Hazırlanıyor 
Şimdiye kadar Metro hanında bu

lunan tramvay şirketi hareket mü -
_, --·- .. --- ..... ""' ..... .. _ 

da, Tünel arkasındaki blr binaya ta
şınmaktaaır. Metro hanında boşalan 
daireler, Nafıa Vekaleti, ve yeni ida 
re fen heyeti bürolarına ayrılmıştır. 

* Ziraat umum müdürlüğüne es· 
kt umuıtı müdilr Abidinin tayini ka· 
rarlaştırılmıştır. * Nafıa Veks.Ietl kamhlyo mü • 
dürü B. Atıf Eker, Bankalar yemin -
li mürakipliğine tayin edllıni~lir. * İspanya cümhuriyet hükumeti
le hükumetimiz arasında yapılan ye
ni ticaret anlaşması etrafındaki mü 
ıakereler sona ermi~tir. Anlaşma ya 
kında parafe edilecektir. * Maarlf Veklletl orta tedr!1at mü 
dtlrlüğüne Ankara Ticaret lisesi feJ 
sefe muallimi B. Akverdi tayin edil
miştir. Eski müdür Bayan Tezer An
kara erkek liıııest felsefe hocalığına 
naklolunmuştur. 

Türk ve lran Hariciye 
Naı•rları Arasında Teati 

Edilen Tel9raflar 
Ankara, 27 (A.A.) - Iran Harici 

ye Nezaretine Siı.dabat paktı tasdik· 
naınelerinin tevdii münasebetile ha
riciye vekili Tevfik Rüştü Arasla I
ran hariciye nazırı Soheyli arasın • 
da aşağıdaki telgraflar teati olunmuş 
tur: 

Ekselans Dr. Tevfik Rilştü Aras 
Hariciye Vekili 

Sadabat paktı tasdiknamelerinin 
bugün 25 haziran 1938 tarihinde sa
at 11 de paktı imza eden bütün dev
letlerin mümessilleri tarafından hü -
kıimetime tevdi edildiğini en büyiık 
sevinçle arıederiffl. • "' 

- Okudurn, dedim. Çok gülilnç 
olmakla beraber Hahamhanenin 
de patrikhaneler gibi müttefikler· 
le yarenliğe başladığını da anlatı
yor. 

~IZ ve LiMAN : 

1 Vapurların 
Yaz Tarif esi 
Başladı 

istemiştir. Çöplerin d~e dökülnii Beylerbeyinde, doktor Fazlının ya 
sine başlandığı için, belediye bu istas lısına odun boşaltmakta olan Meh -
yonlan işe yaramaz hale gelirmiye met reisin kayığı, o sırada geçen bir 
başlamıştır. vapurun yaptığı dalgalarla rıhtıma 

Diğer taraftan Balat iskelesinin ya çarpmış ve parçalanmıştır. Tayfalar 
pılması bitmiştir. İstanbul çöplerin- kurtarılmıştır. 
den bir kısmının buradan denize dö * Tarlabaşında Keresteci sokağın 

Elektrik idaresinin yeni kadroları 

mizde yeni ve mesut bir sayfa açan 
bu mesut hadiseden dolayı memnu -
niyetimi beyan eder ve şahsen bu 
eserin muvaffakiyetine yapmış oldu 
ğunuz kıymetli yardımdan dolayı 
ekselansınıza en hararetli teşekkür -

hazırlanmaktadır. Kadrolar, önümüz 
lerimi sunarım. 

deki haf ta içinde tamamlanacak ve 
Hariciye Nazırı 

Soheyli 
- Bu tebliğ, hiç şüphesiz bir 

müracaat üzerine yapılmıştır, de-
ğil mi? Geçenlerde bir Müsevi 
yurddaşı Hahamhane ile yabancı 
makamlar arasında bazı gizli mü
nasebetler olduğunu haber vermiş 
ti. Bu tebliğ o haberlerin doğrulu 
ğunu gösteriyor. Bu işle de biraz 
meşgul olmanızı isterim. Slz şim
dilik bu tebliğin kimin ve na~nl 
'bir müracaatı iizorlne yapıldığını 
öğreniniz. Alınacak malumata gö-
re size blr direktif vereceğim. Bu 
malumatı bana bu akşam getirebi 
l1r misiniz?. 

- Çalışırım efendim. 

E sat Beyin yanından çıkt1m. 
Ballar karargtıhında bulu· 

nan arkadaşlardan Mehmet Necn· 
ti Beyden şunu ö~rendim: 

Şirketi Hayriyenin yaz tarifesi -
nin tatbikine başlanmıştır. Sabah ve 
akşam postalarındaki direkt. sefer
ler arttırılmıştır. Yaz için çıkarılan 

kombine biletlerin satı~na da baş -
lanmıştır. Bu biletlerde gidip gel -
me vapur ve Tokatliynn ile Canh ba 
lık gazinosunda konsomasyon ücreti 
dahildir. 

Şirketin kendi yapt1ğı gemilerden 

76 nurnaralı vaıpurla, kiiçiik araba 

vapuru temmuzun ortalarına doğru 
seferlere haşhyncaktır. 

Gemller Yüzdürüldü 

külmesine yarın başlanacaktır. da oturan Davit isminde bir genç, ev 
Vakıf VerCJİSİ velki gece, ııaat 1 sularında Büyük· 

dere iskelesinden hareket etmekte 
olan 73 numaralı vapura atlarken 
denize düşmüştür. Davit kurtarıl -
mıştır. * Şoför İshakın idaresindeki ar
pa yüklü kamyon evvelki sabah Çek 

Eminönü meydamndaki binaların 
istimlaki işlerinde yeni bir güçlük 
başgöstermiştir. Evkaf idaresi, bina 
sahiplerine müracaat etmekte ve 20 
senelik vakıf resimlerinin birden ve 
rilmesini istemektedir. İdarenin bu 
işte istinat ettiği esas yeni vakıf _ mece civarında bir hendeğe yuvar -
lar kanunudur. lanmış, kamyonda bulunan Aron ve 

Bina sahipleri de, binalar derhal Hüseyin muhtelif yerlerinden yara
yıkılacağı için, mevcut olmıyan bir lanmışlardır. 
mülk için vakıf resmi alınmasının * Ortaköyde bir teneke fabrika -
yersiz olduğunu bildirmişler, fakat sında çalışan İsak, sağ elinin iki par 
evkaf isteğinde ısrar etmiştir. mağım makineye kaptırmıştır. * Belediye Şişli _ Abidei hürri- * Mehmet, Şaban, Recep ve Gıya 
yet caddesini yeni baştan yapmıştır. settin isminde dört kumarbaz, Be -
Şimdi Taksim _ Biiyükdere caddesi- yoğlunda, Kalyoncu caddesinde otu 
nln tamirine başlanmıştır. ran Arnavut Recebin evinde kumar * Belediye yalnız himayei hayva- oynarlarken suç üstünde yakalanmış 
nat cemiyetinin kedilerle mücadele lıirdır. * Silivrikapıda oturan Rasim, 
etmesini kafi bulmamış, sıhhat mü -

Nafıa Vekaletinin tasdikinden son -
ra temmuz ayı başından itibaren tat 
bik mevkilne konacaktır. 

·air Huzur Hakkı 
Şehirdeki bütün parm.anent maki 

nelerinin kontrole tabi tutulması ve 
bu makinelerde çalışan berberlerin 
sıkı br mthandan geçrilmesi hakkın 
daki belediye talimatnamesi henüz 
tatbik mevkiine konulamamıştır. 

Buna sebep; bu işle uğraşacak ko -
misyonda vazife alması lazımgelen 

sıhhiye murahhaıuna verilecek ile ~ 

ret meselesidir. Halbuki talimatna -
metle buna dair ne bir kayıt, ne de 
böyle" bir tahsisat vard1r. Mesele hal 
edilince komisyon çalı~malarına baş 
lıyacaktır. 

Bir Macar Profesör 
Konferans Verdi 

dürlüğünün de bu işle alakadar ol _ sarhoşlukla çıkan kavga neticesin -
de, arkadaşı Mustafayı başından ve Budapeşte Üniversitesi tıp fakül -

masını istemiştir. Sıhhat müdürlüğü k h t ı k 
yeni bir proje yapmaktadır. kolundan, araya girmek istiyen Fey tesi çocu .. as a ı ları profesörü Dr. 

EkselAnı Soheyli 
Hariciye nazırı 

Tahran 

Sldlblt paktı tasdiknamelerinin 
bu tasdiknameleri hnzalıyan bütün 
devletlerin mümessilleri tarafından 
28 haziran 1938 tarihinde İran im • 
paratorluk hükumetine tevdi edilmif 
olduğunu bana bildirmek üzere ek
selAnınnızın lUtufkAr işarını en derin 
şO.kranla aldım. 

Bu mesut htıdlsenln bizl blribiri-

mize bağhyan samimi ve dostane mü 
nasebetlerde yeni bir merhale teş -
kil ettiği hususunda ekselansınızla 
tamamile mutabık bulunuyorum ve 
tahakkuk ettirdiğimiz eserin tarsini 
yolunda da!nıa ckselansınızla teşri • 
ki mesaiye amade bulunmayı büyük 
bir sevinç telakki ettiğimi temin e
debilirm. 

H'.arciye Vekili 
Doktor Rüştü Aru 

Bu tebliğ başkumandanlık k3-
rargiıhından gelen bir emir üzeri 
ne ve komisyon kararı alınmadan 
gazetelere verilmiş. Başkumandan 
lık karargahındaki arkadaşımız 

Nomikosu öğle vakti Pangnltıdıı 

bir lokantada buldum. Nomiko· 
sun Musevileri sevmediğini bilir
dim. Latlfe ederrık: 

Üç gün evvel Boğaziçinde Umur

yeri bankında oturan Norveç bandı
ralı Torvanger \hpuru, gemi kur

tarma şirketinin Hora ve Alemdar 

gemileri tarafından dün sabah yüz
diirülmiiştiir. 

Yine ayni gi'ın Karadeniz bo~azı 

~~--------------- zullahı da bacağından yaralamıştır. Heinss dun akşam saat 18,30 da 

1 1 Giım. riı.k başmiı. diı.ru. Mustafa Nu-

1 "Türk Tıp cemiyeti,, nin Beyoğlun- 1 
BiRKAÇ SATIRLA Gümrük Müdürü Geldi daki merkez binasında çocuk hasta 

hklarına dair bir konferans ver -

'---------·-------• G miştir. Konferansta profesörler, bir 

TAKViM ve HAVA 1 
28 Haı:1ran 1 9 3 8 

S A L 1 - Çorbacım dedim. Dostlarına 
ati bir iş vtır. Seni biraz meşgul 

edece~im. 

ağzındnkl Karaburun ile Alacalı 
mevkii arasında sis yiiziinden kara

ya oturmuş olan İngt117. bandıralı 
Stanholme vapuru da evvelki ııa

bah yilzdUrülmllşti.ir. 

lıkenderly• Yolu 

- Yahudllere mi alt?. Bana bak 
ma. Çok tecrUbe ettim. Sonunda 
başıma bir. uAursuzluk çıkıyor. 

Geçen sabah ilk defa karareahtı 
yazıcılardan Alberi gördüm. Ogl\n Rumınya seyrUsefa!n idaresinin 
akşama kadar karargahın en bü- Köstence, İskenderiye hattını daha 
yüğünden en küçüğüne kadar her kısa bir zamana indirmek için yap
kesten azar itittim. Bu iş ne lso tırdığı gemilerden ilki, evvelki gün 
Vahan ile yap rica ederim. limanımızdan geçerek Köstenceye 

- Guzel... İşi senin ile görüşüp gitmiştir. Transilvania ismindeki bu 
hazırlıyalım, Vahanla yapa.hm. vapur motörle çalışmakta ve saatte 
Dinle beni: bugünkü gazetelerd~ 22,5 mil yapmaktadır. 100 kitllik 
Balların bir tebliği var gördün birinci, 80 kişilik ikinci ve 216 tilrist 

~, mu ... 
- Hamursuzlar hakkında m1? 

• yolcu kamaraları ve 100 ton hacmin 
de soğuk hava ambarlan vardır ki, 
bu ambarlarda 700 ton eşya ta§ınabi - Bravo... Bu tebliğ hakkında 

biraz malumat almak isterim. lecektir. 

U 
ri, İzmit, Derince, Mudanya ve em 

ni\:crsite Rektörü Cemil Bilsel, bu çok doktorlar hazır bulunmuştur. 
s:ıbnh Avru!)nyn ~idccektir. Bu ae- likte yaptığı tetkiklerden avdet et-

y:ıhnt bir ay sürc.>c-rktir. miştir. Bu dört gümrükte de. İstan- Mektep Kütüphaneleri 
JI.. • 1 bul günıriiğl1nde yapılan ıslahatın Azlık ve yabancı okulların kütüp 

Vali VE' belediy@ reisi Muhiddin Üs- yapılması lüzuttılu görülmüştür. İş hanelerinde mevcut eserler tetkik e
t!lncln~ y:ırın ı;:ıbnh !:n:ıt Yt>rlidP Gri sahipleri ile memurların temaslarmı dileccktir. Bunlardan talebenin isti 

Mart v:ı purlle Atınndnn şehrimize döne- kolaylaştırmak için, binalarda tedi- fade etmesinde bir mahzur görülmi 
cekttr. lAt yap1lması vekalete teklif edile - yenler ayrılacaktır. Diğerlerinin kü-

Jf. cektir. tüphanelerden kaldırtılması ve Türk 
MUcldclumuml Hikmet Onnt yarın An Ayrıca, İstanbul gümrük başrnü - inkılabına ait bulunan kitapların ye 

karadan şehrimize dönecektir. dürlüğü binası olan Çinili Rıhtım niden satın aldırılması kararlaştırıl 

11- Hanının üstüne bir beşinci kat ila- mıştır. f ransanın Sotya sefiri lUatelhtiber ve olunması hakkındaki teklif ka - Muallimler Gezecek 
tehrimize ıelmit. Ud ıt1n kaldılc. bul edilmiştir. Bu iş için ayrılan do- 4 temmuzda başlıyacak ve 4 eylül 

tan sonra Franta:ya ~tıniftir, t 
• kuz bln liralık tahsisat stanbul na- de nihayet bulacak olan muallimle-

r ilrkiye ile E!!tonya arasındaki u.. tıa müdürlüğüne gönderilmiştir. rin $ehir tetkik "ezintisi için 150 ki· 
caret ve tediye anlaımaslllll\ müd Yapılacak bu beşinci katta kütüp- şi yazılmıştır. Muallimler evvela şe 

deti bir sene daha uzatılmıştır. hane, · evrak mahzeni ve memurin bir içindeki müzeleri. tarihi yerleri, 
'f. lokantası açılacaktır. Ayrıca bina - sonra civar fabrika ve imalAtha.nele J sptlny11 ne aramızdaki ticaret mu- nın kalöriler tesisatı da genişletile- ri gezecekler. daha sonra Yalova ve 

kaveleırl btr sene daha uzatılmıştır cektir. Bursaya gideceklerdir. 

r,-;::-ay -· .. GUn: 30 

Aratıı• 131J7 
~ Rebll\lfıhır: 28 

Glineş: 4.31 - Öi\le: 
İkindi: lll.18 - Aksam: 
Yat~ı : 21.48 - İmslik: 

Hııır: 54 
Rumi t3M 

Ifazlrnn: 15 
ı2.16 

19.45 
2.10 

YlJRTT A HAVA V AZ1YE1l 
Yeşilköy meteoroloji istasyonundan a

lınan metllrr:aıa göre, hava yurdun Kara· 

denlz k1yı!annd4 bulutlu ve MenU yağış 
lı, direr bel«elerde aeık, roıdrlat umu· 
m.lyetle şimsll tstlkametten orta kuvvet-

te Hmiettr 
Dün tstanbulda hııvıı acık ı!eemıs. ril1' 

glr elm•ll earktden Hnlyede 4 11! 6 ı'l'l,.t
r• hııla esmlettr Sut 14 te bttrometre 
738,7 mlllmetre idi. Hararet en ~ok ııllrıe~ 
te 60, göiıede 28,2 ve en az l'T,3 santigrat 
olarak kaydedilmiştir 
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l~uGüN_I 
ispanya Tehlikesi 
l' azan: Omu Rıza DOGRU L 

15panya hiildlmetinin İspanya 
halkını bombardıman eden 

hhancı tayyarelerin geldikleri mem
leketlere mukabele edeceğini söyle
llıesinin ortalığı kaplıyan endişe ve 
heyecan bili devam etmektedir. fs
knya hükUmetinin niyeti ve ne ya
hcağı henüz anlaşılmamııtır. Bu 
)'\izden bütün Avrupanın dikkati fs
llanya üzerine çevrilmi! bulunuyor. 
l>iğer taraftan A vrupanın hükumet 
lllerkezlerinde büyük bir siyasi faali
>'tt başlanıı!tır. İngiltere ile Fransa, 
İapanya cümhuriyetine itidal tavsi
>"e etmiye devam ediyor. İtalya ve 
.\Jnıanya, İspanya cümhuriyetinin 
her hareketine derhal mukabele için 
\'aıiyet alnıışhr. 

li'akat dikkate çarpan mfihim bir 

llokta, bir taraftan Fransa ile İngiJ
lerenin, diğer taraftan .(\}manya ile 

ltalyanın şimdiye kadar tuttukl81't 

battı harekettir. Bu hattı hareket her 

halde İngiltere ve Ftansa efkin u

lııtınüyesi üzerinde derin bir tesir ya
kcaktır. 

İngiltere He Fransa, !İmdiye karlar 

lıı'llhtelif şekillerde menfaatlerinin 

lttavüze uğradığını görmüş bulunu

~Otlar. İngiliz ve Fransız gemileri ba
tırılmış, Fransa hududu üzerinde, şe
hirlere isi tayyareleri . tarafından 
bombalar atılmış, fakat İngiltere ile 
.. tansa asilere karşı .hiç bir 
~teri tedbir almamışlardır. Buna 
lııukabil Doyçland hadisesi sırasın
~· Almanya hükumeti derhal zırhlı-
rını göndererek Almeria'yı bom

~•rdıman etmiş, bu defa da İtalya hü 
lbneti her hangi bir harp .hareketi

~e harple mukabele edeceğini söyle
ltıekte tereddüt etmemiştir. 

J\.lmanya ile İtalyanın aldıkları bu 
v, . İ ~:ıyet, ngiltere ve Fransa efkarı u-

lııtınıiyesini düşündürecek ve kendi 

~likumetlerinin vaziyeti, daha doğru 
11l aczi hakkında her ha~a derin bir 

Almanya ile İtalyanın hattı hare

~tti, bell<ı ile İngiltere ilc"Fr nsanın 
'fkarı umumiyesini galeyana getire
tek 'l:e her iki hükumetin daha faal 
"e daha canlı bir hattı hareket takip 
~ltnesi için bir takım tesirli müdaha
~lerin vukuu beklenir. Çünkii İtal
:• ile Almanyanın İ~panya me~elesin 
e takip ettikleri hattı hareket, İn
t~ltere ile Fransa~·· aciz. gevşek ve 
~tünü dinletmekte, mecalsiz, kudret 
~ bir siyaset tuttuklarını bu iki hii-

tnet ve millete yüzlerine çarparr.a. 
'tııa hissettirmektedir. 

llunun ne netice vereceğini yakm· 
d, " w • 

&orecegız. 

\.' • • .J 1 

ezındanu,a • '-- . 
H indistanın şimali garbi hudu-

dundaki Veziristanda &'~çeo 

~ile İpi fakiri adını taşıyan bir ser
~~tde türemiş ve İngiliz - Hint kuv
~tlerini uzun uzadı;\'8, meşgul et-
~ti. Son günlerde de bu havalidc 
t·'ttıli Muhammed Sadi namında hi
~~Uredi . Bir din hOC"ası olduğu anla
~ .n bu adam, Şamdan kalkarak Ve
> listana ,gitmiş, orada din hocalığı 
1-llrnış ve kabileler üzerinde bir nü
~ kazanmıştır. 

ı... Şimdi bu adam Afganistan hiik1i
~tt' 
~ •ne karşı bir hareket hazırlıyor 
~kabilelerini Afgan hududuna doğ-
&evkediyormuş. 

,. ltöyter ajansı, İngiltere hükömeti
~~ ~u harekete mini olmak ve kabi
~ trın hududu geçmemelerini temin 
) "1ek için çalıştığını ve İngiliz tay-
4:teterinin bu yolda faaliyette bulun 

tunu haber veriyor. 

,"eıiristana kadu sokulabilen bu 
>-'rengiz adamın kim olduiu ve ne 
'lltnak istediği her halde bir gün an-
•lacaktır ,. 
't ahudiler Meselesi 
~rlin, 27 ( A .A.) - Buradaki A
•tıı · 'kan diplomasi mahafilirıd.e öğ
~ ıldiğine eöre Berlindeki Amerika 
~<ıtetinin bir mümessili, bu sabah 
it >'iciye nezaret ine giderek Alman
~ >ı.ıll. Amerikan tabiiyetinde bulu -
\ l' ah udilere kartı ittihaz edeceği 
'tı hareket hakkında mütemmim 

~'>ıat ~ izah.at istemiştir. 
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Avusturya Nazi Partisinde lhtilCif 

Yine iki lngiliz 
Vapuru Batırddı 

Londra, 27 (A.A.) - Avuıturyalı nazi mahafilinde hüküm aür
n!ekte olan tahrikat muvacehesinde Hitlerin B . Seys Inkar i1e B. Nö
baher'i Berşte.sgad.en'e çağırmış olduğunu Daily Herald gazetesi ha
ber vermektedir. 

Bu iki Avusturyalı ıefin vaziyetin vahameti htt8tLSund4 ıMar et
mi§ ve Hitlerden mahalli zimamdarlar ile Avusturya komiseri Büer
kel arasındaki ihtitafa şahsen mü dahaıede bulunmasını istemi§ ol
duklan söylenmektedir. 

ltalyamn Maiurkayı Bir ltalyan Toprağı Gibi 

Telakki Etmesi lngilterede Hiddet Uyandırdı 

Daily Mail gazetesi, Büerkel'in Avusturya lejyonunun bazı eski a
zasının husumetine maruz kalmıı olduğunu yazmaktadır. 

Büerkel, ayni zamanda Avusturya nazilerinin ıefi olup halihazırda 
Hess'in kalemi mahnısuna merbut olan ve Avusturya komiseri aley
hinde şahsi nüfuzunu istimal etmekte olduğu söylenilen Leopold'un 
da husumetine maruz bulunmakta dır. 

Londra, 27 (Husus O - ispanya sularında yeniden iki 
lngiliz gemisi daha batırllmııtır. Haber, lngllterede bü· 
yük bir heyecan uyandırmııtır. Bütün slyast mehafll ar· 
tık bu çeıit hcidiselerin tekerrür etmiyeceğini umduğu 
için, hôdise çok derin tesir yapmıı bulunuyor. 

• • 

Bombardımanının tekerrürü artık ı 
yanlışlık , kaza, gibi düşünceleri her- --· .. --·-L·E•••H·-
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taraf ettikten başka bombardımanı 

UZAK ŞARKTA ŞİDDETLi 
HAVA HARPLERİ OLUYOR 

yapan tayyarelerin Franko otoritesi
ne tabi olup olmadığı meselesini de 
düşünmiye yol açmış, uysal ve banş 
sever bir siyasetin takib!nin suiisti
male uğradığı fikrini doğurmuştur. 

Avam kamarasının hadise karı)ısında 

yeniden büyük bir asabiyet göstere-

1

, 
ceği anlaşılıyor. 

Son haberlere göre. batırılan İn
giliz '\'apurlarının biri bu sabah 
Valensiyada batırılmıştır. Adı Ar
londur ve beş tonluktur. Kuman
yalı olan mürettebattan biri öl
miiştiir. 

İkinci vapur Alianti sularında 
batmıştır. Adı Harhamdır. O da beş 
bin tonluktur . .Mürettebatından Ü· 

çü ölmüştür. 

ALMANYADAN 

ŞÜPHELENiYOR l 
ı lngiltere ve Fransa Hainan'ın Zaptı Takdirinde 

Çok Vahim ihtilatlar Çıkabileceğini . Bildirdiler 
Varşova. 27 (A.A.) - Polon- Nevyork·, 27 ( HususfJ - Uzak Şarli harbine dair ge• 

yanın siyasi ve askeri mahafili, len en son haberlere göre, nehirlerin tuğyanı yüzünden 
Polonya otomobil yarışına işti- iki taraf karada harp edemedikleri için hava harbine 
rak etmiş olan 60 otomobilden 1 
26 sının Alman olmasından do- ı tutuımuılardır. 
layı memnuniyetsizlik izhar et- Japonlar, Çinlilerin hava üssü olan 
mekte ve bu Alman otomobille- Nancav'a taarruz etmişler ve haber 
rini idare edenlerin antrenman verdiklerine göre, Çinlilerin 50 tay
bahanesile bilhassa garp, şark yaresinden 35 ini düşürmüşler ve 
ve cenup hudutlarında yollan, üç tayyare kaybetmişlerdir. Çinli
demiryollarını, köprüleri ilah.. ler, beş Japon tayyaresi düşürdük
tetkik etmiş olduklarını yaz - lerini anlatıyor, fakat ne kaybet -
maktadırlar. : tiklerini bildirmiyorlar. Ayni kay-

Resmi makamat, zaruri o1an J naklar Yangtse nehri üzerinde ilci 
ihtiyaht tedbirlerinin alınması İ Japon gem.isini bombalıyarak yak
için müsabakayı tertip edenler ı tıklarım ilave ediyorlar. 
nezdinde miidahalede bulunmuş' i Birkaç gündür Çin kıt.aatı Nan -
tur. kin ve Hangşov civarında Japonla-

Şovşioda Japonlar mağlup edil -
mişlerdir. Muharebe sahasında 1200 
ölü bırakmışlardır. 

Hankav - Kanton demiryolu bili 
işlemektedir. Fakat yarın Hankav
dan kalkacak trenin 300 yabancıyı 
Kantona götürmesi bekleniyor. 

Burgostaki İngiliz ajansı Hodgson, 
Burgos hükumetinin İngiliz gemileri j 
ni bombardımana ait cevabile yarır:. 
Londraya muvasalatı beklenmf'kte
dir. Bombardıman hadisesinin teker
rürü cevap hakkında bedbinlik u -

... ••••••••••-•••••·-····--·----···--· ....... nn en mühim istinat noktalarına 

Bugün İngiltere ile Fransa Hai
nan adasının işgali takdirinde hiç 
te arzu edilmiyen ihtilatlar başgös
tereceğini Japonya hariciyesine bil 
dirmişlerdir. Mister Butler Avam 
Kamarasında bu meseleden bahset
miş ve İngiltere ile Fransanın mü -
nasip tedbirler alacaklarını bildir· lngiliz diplomatik mahafiline gelince dört istilcametten hücum eylemek

yandırmıştır. 
miştir. 
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§·f~lCK 
lllCillah Bu 

Utanmaktan! 
Ya.zan: B. FELEK 

Biraz sıkı~tık mı? 
- Bırak §11 utanmaz herifi! 
Yahut: 
- Yahu! Ne atanma §ey! 
Diyerek atanmamayı bit' ayıp ve 

utanmayı hır meziyet diye ortaya a
tanz. 

Ne bo~ fikir ve ne bayağı iddiadu 
bu! 

Eskiden adam överken: 
-Ağzına vur, lokmasını al! Pela 

mahcup şeydir. 
Derlerdi. 
Ağzına vurup ekmeği alınan ada

m ... buıünkü görüşle abdal denir. 
Mahcubiyet ise (timidite) hmile 

tababette bir hastalıktır. 
O halde (utanmaz) dediğimiz ada

mın kusuru nedir? Bir çoklanmı:nn 
yapmıya elimiz, söylemiye dilimi?> 
varmıyan şeyleri edip demeleri mi? 

Dünyada ahlak, terbiye, muaşeret 
telakkileri o kadar değişti ki, bu u
tanmJk ve utanmamakta kimin hak
lı ve kimin haksız olduğunu kestir
mek müşklil oluyor doğrusu! 

Binaenaleyh işi his bakımından zi
yade ameli kıymet yönünden incele
mek daha pratik bir yoldur. 

O zaman da utanan ve eli dili ıuna 
buna varmıyan kimselerin sümüklü 
böcek gibi bir kenarda büzülmüş va
dyetlerine karşı utanmaz dedikleri
mizin girkin, becerikli, kaygusuz ve 
tasasız tavır ve hallerini görüyoru-z. 

O halde? 
Bana sorarsanız · utanmak mefhu

munu hala bir medeni zaruret ve bir 
terbiyevi kayıt sananlar, utanmaz de
diklerinin yaptıklarını beceremedik
leri için kıskanmakta ve onlan ni
hayet utanmazlıkla itham etmekte
dirler .Ötekiler ise utanma hastalığına 
tutulmuş olanlann bu ithamlarını 

duymamazlıktan gelmektedirler. 
Kim kirlı? Kim zararlı? Görenler 

Karııhkh Notalar: 
t-----·~ ı _, ; ...,'hn r iv,,.Hnin f~nRn,•o1 

halkını bombardıman eden yabancı-

Allah için söylesin! bu bapta şimdilik hiç bir şey söy - ~edir. 
====~r=::!:::::::::::::':'============================-==================- ........... -. ..... -. ... -.-.-. .... len mi yor. 

lara kafşı mukabeled~ bulunmak is
temesi, Paris v e Londra tarafından i
tidal tavsiyesile karşılanmış olduğu
nu yazmıştık. Barselonn hükiımeti bu 
gün İngiltereden b i:- nota 3ldığını ve. 
notanın cevabını vermiş olduğunu ha 
ber veriyor. Faka t notaların mahi
yeti hakkında hl'nÜz bir şey öğren!
lemem iştir. 

İspanya hükumetinir. mukabelede 
bulunmaktan ne kaste+.tiği henüz an
laşıhnamıştır. M :ıksat İtalya şehirleri 
mi, yoksa Mai~rkııyı mı bombardı

man etmektir. Bu nokta belli değil
dir. 

Bugün İspanya kabinesi Barselo
nada toplanmış, zannolundulun~ g3-
re, hava akınları meselesini görüş-
müştür. , 

lngilterede Hiddet: 
Londra, 27 (A.A.) - Italyan mat

buatının Ispanyaya ait Majork ada -
sının tıpkı bir Italyan toprağı g ibi 
telakki ederek bu adaya karşı cüm
huriyetç.iler tarafından vaki olacak 
herhangi bir tecavüze mukabele etli 
leceğine dair yaptığı neşriyat parla -
mento ve gazeteciler mahafilinde te 
hevvür uyandırmıştır. 

~ayda e Diyor7 
İtalyan muharriri Gayda bu gün 

yazdı~ı bir makalede diyor ki: 
"Barselona geri döndü. Fakat bu
nunla beraber ihtilatlar ' ihtimal 
zail olmamıştır. Barselona, Lon · 
dra ve Parisin itidal nasihatlerinin 
tesirine değil, İtalyanın hattı ha
reket ve azmilc sükiınet bulmuş
tur. 
Sulh bu suretle kurtarılmış ise dP., 

devamlı bir surette temin ı:>lunma-
mı şttr.,, 

Suikastlere Karıı: 
Paris gazeteleri Ispanya hükumeti

nin bombardıman!ara mukabele hak
kındaki düşüncelerile me~gul olmak
tadır. Figaroya göre, tr.giltne ile 
Fransa Barselonanın çıkaracağı arbe: 
deye sürüklenmiyeceklerini anlatmış 
lardır. 

Övr gazetesine göre suikaste mu 
kaheledcn hasıl olan mesuliyet, mu 
kabele edene raci değildir. l\lesuli
yet ilk suikasti yapnna aittir. Sulh 
isteniyorsa suikastlerden vu:f:eı;

mek Hizımdır Popiilcr gazetesine 
göre Berlin ve Roma hükumetleri
ne hava korsımhklarına ııon ver
mek için müracaat etmek lazımdır. 

~ ~ , , . 

Bir Bakışta Dünga Haberleri 

AMERiKA 
ihtiyat Akçeleri 

Vaşington, 27 ( A.A.) - Bankala
nn üç milyar dolar fevkinde olan ih 
tiyat akçelerinin ticaret ve sanayi 
sahasında tedavüle çıkarılmasına mü 
teallik olan nizamnameler bugün 
hükumet tarafından nevedilecektir. ........... , .................... . 

ALMANYA NORDll! 
DiNiNE MI DÖNÜYOR? 

Londra, 2'7 (Hususi) - Al-

MISIR 
Yeni Kabine 

Kahire, 27 (A.A.) - Dördüncü 
Mahmut kabinesinin teşekkülüne 

dair kralın mektubu parlamentoda o
kunmuştur. 

Kabine, beş Düsturi, beş Sadi ile 
üç müstakil azadan mürekkeptir. 

HiNDiSTAN 

Afganistan Aleyhinde 
m~nyada Yahudi dü~manlığı ile Londra, 27 (Hususi) - Hindista.-
tanınmış olan Her Striher bu nın şimali garp hududundaki V eıziris 
gün beyanatta bulunarak tanda türeyen "Şamlı" ünvanını ta-

Alman milletinin eski Nor- şıyan Muhammet Sadi namındaki a-
dik dininden bahsetmiş ve mu- dam, Veziristan kabilelerini Af ga-
kaddes dağ üzerinde Bitler ta- nistan hükumeti aleyhinde tahrik 
rafından yakılan ateşin ruhlara etmekte ve Afgan hükumetini düşür 
saffet vermiye kafi geldiğini. mek iizere Kabilin üzerine yürüme-
Almanlann papaza ihti~·açları ğe teşvik etmektedir. 
kalmadığını anlatarak "biz ar- Hindistan ht1kumeti, kabilelerin 
tık kendi kendimizin papazı- Afgan hududunu aşmam.alan için 
yız,. demiştir. tedbir almakt(l ve tayyareler faali-

•••••••••••••••••••••••••••• J yete geçmektedir. 

AVRUPADA SULH SiLAHLANMANIN HIZI iÇiNDE BOCALIYOR! MACARiSTAN 

Nazi Faaliyeti , 
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Budapeşte, 27 (A.A.) - Başvekil 

İmredi , dün Sebreken'de 40 bin kişi
nin huzurunda irat etmiş olduğu bir 
nutukta hükumetin nasyonal sosya
list propagandası muvacehesindeki 
vaziyetini tasrih etmiştir. 

Hatip, demiştir ki: 

"Son günlerde bir takım sahte 

peygamberler türedi. Bir şeyler söy
lemek, bir şeyler anlatmak istiyor
lar, fakat millet on1:mn dılınden hiç 
bir şey anlamıyor. Çünkü onlar, ec
nebi bir dilden tercüme edilen bir lü
gatçe kullanıyorlar.,:-

İyi malumat almakta olan mahafil

de, son zamanlarda sglahiyettar ka

tolik rical tarafından yapılmış olan 

beyanatın Başvekilin nazilere karşı 

yapacağı mücadelede ve içtimai icra

atta katolik ruhbanın müzaheretine 

nail olacağını derpiş etmiye müsait 

olduğu söylenmektedir. 

Moskova Radyosunda 

. Türkiye için Konser 
Moskova, 27 (A.A.) - Moskova. 

radyosu 28 haziranda Moskova saat! 
ile saat 21 den 21 ,45 e kadar yant 
Türkiye saati ile saat 20 den 20,45 & 

kadar Türkiye için hususi bir radye> 
konseri verecektir. 

Bu konser apğıda.ki istasyonlar ta 
rafından neşrolunacaktır: 

Kısa dalga PK.1 19.89 metre 

Uzun dalga RV-8 1500 metre 
Uzun dalga RV-21 789 metre 
Yabancı memleketlerle kültürel 

münasebetleri idame eden Sovyet 
"Voks,, cemiyeti sayın radyo dinle
yicilerinden bu konser hakkındaki fi~ 
kirlerini İstanbuldaki Sovyet başkon 
solosluğuna bildirmelerini istirham 
eyler. 

Hatay Davasında 
Halledilmiyen 
Tek Nokta 

(Başı 1 incide) 

Anlier Cenevre Yolunda 
Beyrut, 27 (A.A.) - Hataydaki 

Milletler Cemiyeti komisyonu sek -
reteri Anker, Hahire tarikile Cenev 
reye gitmek üzere buradan hareket 
etmiştir. 

Komisyonun diğer azası da vazi
felerine artık lüzum kalmamış oldu
ğundan onlar da yakında Avrupaya 
döneceklerdir. 

Milletler Cemiyeti Seçim 
Komisyonunun Tebliği 

Antakya, 27 (A.A.) - Anadolu a
jansının hususi muhabiri bildiriyor: 

Milletler Cemiyeti seçim komisyo
nu neşrettiği 21 numaralı tebliğinde 
seçim ameliyatına 26 haziran tari -
binden itibaren kati olarak n ihayet 
verildiğini ilan ve pek yakında Ha -
taydan hareket edeceğin i bild irerek 
Milletler Cemiyeti tarafından kendi
sine verilen vazü eyi sona erdirme -
miş olmaktan m ütevellit teessürler i
ni ifade etmtkeedir.. 

Komisyon azasının büyük bir las
mı hareket etmiş bulunmaktadır. Ka 
]anlar da bir kaç gün içinde h areket 
edeceklerdir. 
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~ahke~elercle 
1 Ankarada Pazar 

AdembabaMahkemede ·~· • • 

Uyumağa Başladı • 
Mübaşir Kendisini, Reisin Emrile • 

Kulağına Bağırarak Uyandırdl 
Dün, Ağırceza Mahkemesinde, alacaklıaı olan otelci Cevadı öl

dürmek kastiyle yarahyan yetmitlik ihtiyar Adem babanın muha
kemesine dewam ediıdi. lki kat olDIUf Adem babanın elinde kıaa 
bir aa& vardı. Evvelki celselerde bqına yemeni örterek mahkeme
ye çıkıyordu. Dün, batı açık olarak gelmiftİ. Mahkeme merdiven
lerini jandarmanın )C&l'dımiyle çıktı. 'Kenarları yırtılan lastikleri
ni birer iple ayağının üstüne bağlamıflı. 

Elbise yerine bir entari vardı. Bir 
de Rufai yeleği giymişti. Asasını k<J" 
ka kaka suçluların bölmesine girdi. 
Sıranın en önüne oturarak arkasını 
parmaklığa dayad.L Suçlu avukatla
nnın oturduğu yerde avukat Ba -

.,.an Faika vard.L Adem baba, bu Ba-
yanı elini alnına koyarak dikkatli 
dikkatli süzdü. Bayan avukatı yara
lanan ve mahkemeye gelmiyen otel
ci Cevadın eşi sanıyordu. Halbuki 
:Bayan Faika, baro tarafından Adem 
IJ:>abanın hukukunu müdafaa için ae-
~ 

Adem baba arkasına dayanır da-
yanmaz, uyumaya ve horuldamaya 

başlad.L Mahkeme geçen celaesinde 

Adem babanın akll vaziyetini tetkik 
ettirmek için Adll Tıp Işleri mü~
sesesmde müşahede altına alınması
na lümm göstermişti. Evveli tabibi
adiller kendisini muayene etmişler 
ve mahkemenin karan üzerine A -
dem babayı Adll Tıp Işleri müesse-

sesine göndermeye karar vermişler
di. Dün, müessesenin vrdiği rapor 
okundu. Adem babada, zeka ve ira
desini zayıflatacak derecede yaş iler 
lemesi bulunmakla beraber, cezai eh 
liyetlni kaldıracak akli bir hastalık 
bulunamadığı bildiriliyordu. Müba
§ir Kadri, reisin emrile Adem baba
yı, kulağına bağırmak suretile u -
yandırdı ve suçlu avukatlannın ye
rinde oturan Bayan Faikayı göste
rerek: 

- Adem baba, bu Bayan senin a
vukatındır. Onu baro tayin etmit
tir. Seni müdafaa edecektir, dedi. A
dem baba uykudan uyandı. Fakat 
söyleneni anlamamış gibi, boş na
zarlarla mübaşirin yüzüne bakıyor
du. Bayan Faika: 

- Dosya bugüne kadar Tıpbı Adli 
müessesesinde idi. Bugün geldi. Tet
kik imkanını bulamadım. Ba§ka bir 
güne bırakılmasını isterim, dedi. 
Muhakeme 25 temmuz saat 14 e bı-
rakıldı. , ""4'1>1 _______________ , .................................. -----------
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1 LAN 
Beyoğlu Hiiseyinağa mahaDesi 

Nefti sokak 2 numarada Ömer eğlu 
Zekeriya Satay Naş marka otomobil, 
1937 modeli, şasi No. 4 - 99913, mo
tör No. 4 E - 99413, 900 Türk lirası. 
Beyoğlu bidnci noteri, mukavelenin 
tarihi 28 - Mayıs - 938 ve No. 7199 

Nişantaş Fırın sokak No. 131 ve 
Beyoğlu Hamalbaşı No. 80 de sonra 
yıldıya ve Habip Haddat, Desoto 
marka 1938 modeli otomobil, şasi No. 
1265720, motör No. P 6 - 170696, 
1.730 Türk lirası, Beyoğlu birinci no 
teri, mukavelenin tarihi 17 - Hazi -
ran - 938 de No. 8724 

Samatya Balıkçılar Altınoluk so
kak No. 4 de Yervant oğlu Vahan 
Minas, Dcsoto marka 1938 modeli o
tomobil, şasi No. 5629957, motör No. 
S 5 - 31492, 1.750 Türk lirası, Beyoğ
lu birinci noteri, mukavelenin tarihi 
22 - Haziran - 938 ve No. 8960. 
Parmakkapı Afrika han No. 28 de 

Yetvart Kalfayan, Desoto marka 1938 
modeli otomobil, şasi No. 1265704 mo 
tör P 6 • 170783, 1600 Türk lirası Be 
yo3].u birinci noteri, mukavelenin ta 
rihi 22 - Haziran 938 ve No. 9008. 
Yukarıda yazılı müfredatlı izahat 

mucibince Şirketimiz tarafından sa
tılan ve seneden olan borçları ödenin 
ceye kadar mülkiyeti muhafaza kay
dı şartiyle satılmış bulunduğu ve 
mezkur ve kamyonların şahsı salis 
tarafından satın alınacağı zaman şir 
ketimizin riza ve muvafakatinin is
tihsali lazım geldiği bermucibi ka -
nun ilan olunur. 

İstanbul Ege petrol Şirketi. 

ihtira ilanı 
"Rayların ahşap traversler üzeri

ne yayla tesbiti ve bu tesbiti takmak 
ve sökmek için tertibat" hakkında 
alınmış olan 5 - 8 - 1934 günlü ve 
1830 sayılı ihtira beratı ile buna ait 
26 - 2 - 1937 de tescil edilen birinci 
ilave tasdiknamesini bu defa mevkii 
fiile konmllk üzere ahere devrü fe
rağ veya icar edileceğinden talip o
lanların Galatada İktL.c;at hanında, 
Robert Ferri'ye müracaatları ilan o-
lunur. , 

28. 6 - 938 

Radyo 
htanbol Radyosu 

ö4LE NEŞRIVATI : 
12,30: Plakla Türk musikisi, 12,50: ıta

vadis. 13,05: Plfıkla Türk musikisi. 13,30: 
Muhtelif pllk neşrlyab. 14,00: SON. 

AKŞAM NEŞRiYAT! : 
18,30: PlAkla dans musikisi. 19,15 : 

Konferans: Şişli Halkevi namına, Ali ıu
za Konıl (Terbiye) 19,55: Borsa haber 
leri. 20,00: Saat Ayarı: Granvlç rasatha
nesinden naklen Vedia Rıza ve arkadaı
lan tarafından Türk musikisi ve halk 
şarkılan. 20,45: Hava raporu. 20,48: Ö• 

mer Rıza Doğrul tarafından arapÇ8 
söyle\•. 21,00: Snat Ayarı: Cemal KaınO 
ve arkadaşları tarafından Tilrk musikisi 
ve halk ısarkıları. 21,45: ORKESTRA. 22· 
15: Ajans haberleri. 22,30: PlAkla solo
lar, Opera ve operet parçaları. 22,so: 
Son haberler ve ertesi günün programL 
23,00: Saat Ayarı: SON. 

Ankara Radyosu 
ÖGLE NEŞRiYAT! ~ 
12,30: Karışık Plak neşrikatı. 12,50: 

PlAk: Tdrk mu.slklsi ve halk şarkıları. 

13,15: Dahili ve haricl haberler • 
AKŞAM NEŞRIYATI : 
18,30: Plılkla dans musikisi. 19,15: Tilrl 

musikisi ve halk şarkıları (Semahat ve 
arkadaşları) 20,00: Saat ayarı ve arap• 
ça neşriyat. 20,15: Türk musikisi ve halk 
prkılan (Güler ve arkadaşları) 20,45: 
Keman Solo: Viyolonist Necdet Remzi 
Atak, Piyanoda (.Markovlç) 21,00: Sıhhi 
konuşma (Dr. Vefik Vassaf) 21,111: Stüd
yo Salon orkestrası. 22,00: Ajans haber
leri 22,15: Yarınki program ve lıtiklAl 
marşı. 

SENFONlLEB: 

20.45 BUkreş senfonik konser (21.45 de"' 
vamı) 

HAFİF KONSERLER: 

İHTİLAS: AGIRCEZADA: • 
• 

• KANAATBAHŞ BiR DELiL 
Muntazam işliyen bir saatin pandülü 
günde 432,000 defa tekallüs eder. Sa-

'l.10 Berlin kısa dalgası popfiler kon • 
ser (8.15 devamı) 11 .45 Berlin kısa dal
gası hafif konser 13 Keza U .15 devamı 
13.25 Bı.ikreş plakla konser (14.3!> de\•a
mı) 17.05 Varşova karışık konser 17.45 
Berlin kısa dalgası!~ sonu konseri (18.50 
keza) 18.30 Berlin kısa dalgası yeni seç• 
me pldklar 19.05 Belgrad büyük rad70 
orkestrası 19.17 Bükrcş Slravinsktnin e
serlerinden plılklar. 19.30 prag Londradllll 
konser nakli 20.30 Vnrşova Bahrlyf? ban 
dosu 21 Ostrava Bando mu1Jka 21.45 Pral 
halk orkestrası 21.50 Peşte radyo orkes· 
trası 22.10 Delgrad rapsodi 22.10 Varşova 
Tanbur orkestrası 22.45 BUkreş pltlk kl"fl 
seri 22.50 Belgrad plAk konseri 23.35 Vt 
yana gece musikisi 

. 
21 Biİı Lirayı 
Zimmetlerine 
Geçirmişler 

Ortaköy • atin muntazam ve ta.m işlemesi buna 
bağlıdır. Bu miktar tekallüs için pan 

Yolundaki 
Kamyon Kazası 

• 
• 

• 
dül, kuvvei miknatisiyeden iri, 
paslanmaz ve elastiki olmalıdır. 

REVUE SAAT FABRiKALARI 

Dün, •in' ceza mahkemeBhide bir 
gümrük suiistlıriali davasına devam 

Dün, ağır ceza mahkemesinde, 
maffinllk günn Beşlktaşla OrtaJföy • 
arumda ~ S&f8.)'101n duvarla 
n dibinde bir kadının ölümü, ikinci 

~dl. DavMm SHÇlulanndan biri 

kasap otlu Febmi idi. Muhakeme es
nasında ölmüştür. Diğer suçlu da sinin de yaralanmuile neticelenen • Nançini isminde bir komisyoncu idi. feci kamyon kazasının muhakeme -

siıne devam edildi. Suçlu yerinde • 
O da, suiistimal haberi pyi olur ol- mevkuf olarak ~för Hayri vardı. 
maz. Türkiye hudutlan dııına kaç· Davacı yerinde de -kaza kurbanı Ba- • 
.ınıftır. yan Huriyenin kocıaaı Süleyman var 

Gümrük ınemurlanndan Halltle dı: Geçen celsede müddeiumumi id
"Mehmet ayni suçtan dolayı vekllet diasını söyliyerek suçluya ceza kesil • 
emrine alınmışlardı, aynca memur- meıini istediği için, dün, suçlu ve a
lardan Muhlis, Mehmet, Hasan Tah- vukatı ayn ayn müdafaalannı yap- • 
sin, Süreyya, Memduh, Hayri, Sad- tılar. Müdafaalann şekline göre ba
rettin, Hüsnü de suçlu olarak mah- dise şöyle olmuştur: 
kemeye çağırılmışlardı. Sadrettinle Şoför Hayri Beşiktaştan Ortakö- • 

• 
'Ankarada pazar gOn 

lerl çok ejilencell ge9· 
mektedlr. Yukarıdaki 

realmlerde, at yarııla· 

rında eaıveklll, Ata· 
tUrk koıuaunun galibi 
olan atı okprken ve 
at yarııını aeyredenle· 
rl gllrUyoraunuz. 

• • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Laboratuarlarında icat edilmiş 
"NIV AROX" pandülü bu hassalara 
_ , 11 •!.- .._... ,. .. .. • • • ••• 

laboratuarlarında yapılan 1000 i mü
tecaviz kuvvei miknatisiye tecrübe
lerine yalnız "NIVAROX" PANDU
LU ILE MUCEHHEZ SAATLERin, 
durmaksızın ve harekatında hiçbir 
gayritabiilik göstermeksizin işledik
leri müşahede edilmiştir. 
KAFI DERECEDE KANAAT13AHŞ 

DEGIL MI? 

Tanınmış saatçilerde arayınız. 

OPERALAR, OPERETLER: 
20.D Viyana Puccinlnin"' .. Madame 

l\.lı.tl'dllfıcıtılınT8ti\Jrt 1 1~ıYa~ö,, Ôpcrasi. 
ODA MUSfKfSf: , .ı 

19.15 Bertin kısa dalgası Ev muslklsl Si 
Peşte oda musikisi konseri • 

DANS MUSİKİSİ: 
18 Varıova ııı .P .. M 24.10 Peşte 

Istanbul ildhci ifaS memurluRUI' 
dan: Müflis Avundu1dara ait Bulgut• 
ce çiftliğine ait satışların tehiri h~ 
kında Ziraat Bankası tarafından vr 
ki talep tetkik ve bir karar verilme~ 
üzere alacaklıların 1-7-938 curn' 
günü saat 13 te toplanmalarına id•" 
rece karar verilmiştir. 

Hüsnü mahkemede bulunmuyorlar- ye gidiyormuş· önünde bir trmvay 
dı. Hayrlnin de öldüğü anlaşılıyor- ç ~' · annda • " 
d S asf idi

• V&.nruf. ır~an sarayı: cıv , 
u. uçun v ı şu • . 

Apltıdakl realmde Ka 
radenlz havuzunda •it 
lenenlerl ve gUnqte 
kum banyoeu yapanla
n glSrUyoraunuz. 

• REVUE fabrikalarının satış deposu: 
lstanbul Bahçekapı, Taş han 22 

Tayin edilen günde alacaklılarıfl 
behemehal gelmeleri, gelmedikleri 

takdirde idarece icap eden karart11 

ittihaz edileceği bilinmek üzere UiJt 
olunur. (8624) 

Bunlar, muhtelif beyannameleri. tram.wyın solundan geçmek ister • 

ımenşe şehadetnamelerini zıyaa ui • ken, iki çocuk tramvaydan atlamıf- • 

Telefon: 21354 • 
tmak ka tları tahrif etmek, tah- lar. Hayri bunlan çiğnememek için 

ra . ' .yı genlf daireli bir kavis çizmek mec • • 
rif ettiklerı kayıtları ortadan kaldıt- buri t• d k 1 b i · d • 196 LiRA iLE ._, __ _ 

taklit imza t ye ın e a mıı, unun çın e, 
ımak, beyannamelere a • direğe çarptıktan sonra, birdenbire 
mak lekeli eşhuı gümrükten e17a Huriye ve Şahinde önüne çıkmış. Hu • 
çıkarmağa memur etmek ve metnQ- riyeyi altına alarak öldürmüş, Şahin 
ınyet vazifelerini suilsUmal etmek. de de kendi kendine düşerek yaralan 

Bu suçlular, bu şekilde hazinenin mıştır. 

• 
1 tam 21 bin lirasını zimmetlerine ge- Hadise yerinde keşif yapan bele-

t çirmişler, ihtilas etmi§lerdir. Mah • diye fden mf~~rüuru70Yak75upk'.lhidise es-
. d S d ttinl nasın a, §O o n ' ı ometre ile 

1 keme geçen celsesm e a re e gittiğini ve direksiyon vidasının düş 
Hüsnünün bulunmasına karar ver • müş olmasının daha evvelden farke 
mişti. Gelen cevaplarda aranan yer- dilebileceğini söylemiştir. Suçlu, bu 
de iki Sadrettin bulunduğu için suç- raporu çürütmek için kendisini IÖY
lu Sadretti.nin babasının ilmi aorulu le müdafaa etti: 

yordu. 
Muhakeme, bunlarm tekrar çalı • 

nlmalan için 25 temmuz pazartesi 
günü saat on bire bırakıldı. 

- Ben tramvayın arkasından gidi 
yordum. Tramvayın 7S kilometre 
koşmasına imkan var mıdır? Benim 
süratim 20 kilometreyi geçmiyordu. 
Ben çocuklara çarpmamak için ma-c:=aa-=----==-------= nevra maksadile gaza bastım. O va 

ŞEHiRDE 

Neler Olacak 7 
Hafta isinde: 

TOPLANTILAA: 
Türk tiyatro sanatkArlan blrllli -

nin umumt toplantısı 3-'l-938 pazar 
günü saat 15 c bırakılmıştır. 
KONGRELER: 

1 
kitki aldığım süratle direğe çarp -
tım. Bu, çocukların hayatı hesabına 
benim için bir fedakarlıktı. Yaptım. 
Fakat kadınların birdenbire karşı-

Mekteplere Maaşlı Askeri 
Öğretmen Aranıyor 

1 = Kınkkale askeri sanat lisesine riyaziye, Erzincan askeri orta 
okuluna riyaziye, tabü ilimler, Konya askeri orta okulu ile Ankara Ge
dikli erbaş hazırlama orta okuluna birer riyaziye öğretmeni alınacaktır. 

2 - İsteklilerden· kültür öğretmeni olanlann veya öğretmenlile ' - .. 
kanunl ehliyeti bulunan devlet memurlarının müktesep haklan gozo-
nüne alınmak şartile 30:40 lira asU maaş. 

Yüksek okul mezunlanndan olup yeniden ilk memuriyete girecekle
re de barem 12 dereceden maaş verilecektir. 

3 - Öğretmenlik için başlıca şartlar şunlardır: 
A) Öğretmenlik kanuni vasıf ve ehliyetini haiz olmak yani (llse tçln, 

üniversite riyaziye şubesJnden. yüksek mühendis mektebinden veya yük 
sek öğretmen okulu riyaziye şubesinden mezun olmak.) 

Orta mektepler için: Yukarda yazılı üç yüksek okuldan veya orta öğ
retmen okulundan mezun bulunmak ve yahut üniversitede imtihan ve
rerek ehliyetname almış olmak.) 

B) Yaşı 45 ten yukan olmamak ve eme)cli bul"unmamak. 
C) Askeri okullarda en az üç sene hizmeti prtsız olarak kabul et

mi§ olmak. 
4 - Yukarda yazılı şartlan tamamen tapyanlardan lsteklt olanlann 

dilekçelerile birlikte hal tercümesi, hüsnühal varakası, nüfua tezkeresi 

sureti ve noterl:kçe musaddak diploma veya ehliyetname suretlerini 
Ankarada Askeri liseler müfettişliğine göndereceklerdir. 

Köatence, Büktt~, Peıte, Prag, Viyana, Leipzig, Dresden, Bedin, 
Potsdam, ltlünih, Triyeste, Venedik, Milino, Boma, Napoli, Kapri 

BTindizi. Atina 

Şehlrlerlnde tam 32 gün gezip •tlenecelislnlz. 
Haraket 23 Temmuz 

Pasaport, Vizeler, otel, yemelı., vapur, tren, ıezmek, eıya nakilleri dahil 

Müracaat Galataaaray NATTA 
._______ Telefon: 44914 ------~ 

A vrupaya Talebe Gönderilecektir 
Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinden : 

Fabrikalarımızda bir yıl ataj yaparak İf, yabancı dil ve bihıi 
bakımlarından ıereii sibi hazırlandıktan sonra sıhhat ve kud .. 
retleri en iyi bir kaç liae mezunu aınai kimya elektrik ve maki
ne yükaek mühendisi yeti9tirilmek üzere Almanya'ya gönde
rilecektir. 

Staja kabulde bilhassa fen derslerinde not vaziyetleri, Al· 
manya'ya gönderilmede iae ıtaj neticeleri eaaıtır. 

lateklilerin Tem muz aonuna kadar ataiıda yazılı belıeleri: 
lstanbul'da Tathanda Türk Endüstri ve Tecim Anonim Şirketi 
Direktörlüğüne göndermeleri l&zondır. 

1 - Hal tercümeai, 2 - Sıhhat raporu, 3 - Mezuniyet •e 
olpnluk notlarmm tu~ildi ıuretleri, 4 - 9 X 12 üç tane bo1 
fotoirafı. Davutpaşa Gen~ler Birllğinln umu 

ml kongresi 3-7-938 pazar günU sa
at 10 da birlik merkezinde yapılacak 
tır. 

1 ya geçmeleri, bu kazayı çekinilmez 
bir hale getirdi. Esasen de, direksi
yonun vidası düşmüştü. Bunu daha 
evvel anlamıya imkan yoktu. Be -
nim kullandığım kamyon 935 mode 
lidir. İki buçuk seneden fazla ku11a
n~lmak suretile direksiyonda laşka 
vardı. 

Bundan sonra, muhakeme karar 
için 6 temmuz çarşamba günü saat 

dı. 

5 - Üçüncü maddede yazılı evrak ve vesaik ve genel şartlara naza
ran öğretmenliği uygun görülenlerden lüzumlu diğer evrak 10nradan 
istenecektir. (879) (3082) 

Not: Staj talimatnamesi Bürodan almabilir, iatiyenle,. 

•------ poata ile de ıönderilir. • 
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TAN 
Gündelik Gazete 

--0---

TAN'ın hıdıftt Hahrdı, flklrCSı, hır• 
ııyde temi&. dUrUıt, ıamlmf olmak, 
karlln guıtlll olmıya cıhırnaktır. 

--o-
ABONE BEDELİ 

Memleketimizde seyyar bir halde 
lanarak tensik edilmeleri için yeni 

TAN 

çalışan tiyatro kumpanyalarmm 

bir teşebbüsten 

Rızanın da bu maksatla temaslar yaptığını 

top
Raşit 

bu 

biraraya 

bahsediliyor. Sanatkar 

öğreniyoruz. Aıağıdaki yazısında 

teıebbüsü ele alan muharrir, bizde tuluatçılığm tarihini ve düşündüklerini izah edi'ior: 

a a a 

5 

G'ôP"tlSLEP 
Ad 1 t S .. t 2g. l. 

. a e , ura JB 

Rekorunu Kırdı 
Yed411: Sabiha Zekeriya Sertel 

Türkiye !cnebt 
1400 Kr, ı Sene 2800 Kr, 
750 Kr, e ,..., ıısoo Kr. 
400 Kr, 3 A:t 800 Kr, 
ıao Kr, ı A1 aoo Kr. 

Mllletleraraııı posta tttıhadına dahil ol· 
mıyan memleketler için 30, 18, 9, 3,& Ura 
dır. Abone bedeli pefindlr: Adres değie· 
tirmek 25 kuruıtur. Cevap için mektup 
ıara ıo kuruılulc pul tlAvest lAzımdır. 

Tulôatçılığı Liğvetmek 
"'Y aloca, (TAN) - Çınarcık 

nahiyainin T •JVilıiye, ue Afağı
Kocad.,-e köyleri araau"la yüz 
reneJenberi devam eden ihtilal 
halledilmiştir. iki köy arMınJa. 
iri 600 tlanwnlük sazlık arazi yü. 
mnclen çık"'1 dava, mahkemed• 
iki taralın ıulh olman ile bitmif
tir. Bu bataklık kurutulup kabili 
utilade bir hale gctirüecektir.,, r G~~N ~~ELER;] 

lstanbulu ve 
Memleketi imar · 
Edebilmek için 
YaHn: M. Zek.,-iya SERTEL 

İstanbulun plAnı bitince, ki bir~ok 
kısımlan bitmiş ve tatbikatına da ge. 
çilıniftir, bu gtizel şehri yeni baştan 
inşa mecburiyeti karşı~ında kalaca· 
ğız. Yeni açılacak sokak, cadde ve 
meydanlar etrafında yeni binalar 
yükselecek, ayrıca şehrin muhtelif 
yerlerinde geniş mikyasta inşaat var· 
dır. Blltiln bu inşaatı şehrin pl!JJ"' da· 
bilinde gtlzellitini bozmıyacak, bill· 
kis temin edecek surette organize et· 
mek lb1mdır. Başı bot inşaatın bu 
§ehrl ne hale getlrdlğtnl bugiln içimiz 
sızlıyarak görüyor ve ihülüyoruz. 

BugitnkU inşaat sisteminin bir çok 
noksanları vardır: 

1 - İnşaat pllnsız yapılıyor. "()ç 
katlı bir binanın yanında bir katlı 
bir köşk. Köşkler arasında beş katlı 
bir apartman inşa ediliyor. Herkese 
arsası üzerinde kendi kesesine göre 
inşaata müsaade edildikçe biınun ö
nürıe geçmek mUmkUn değildir. 

2 - Bina yaptıranların yUzde el
lisi yorganlarına göre ayaklarını u
zatmıyorlar. Binanın varidatlle ödl
yeceklerlnl zannederek borca girmek 
ten çekinmiyor, sotlra da altından 

• • L . ·-
rakıyor, yahut satmıya mecbur olu
yorlar. 

3 - Yapılan binaların dörtte UçU 
zevksizdir. Ucuz olsun diye ekseriya 
binalarda kalfaların lptidat zevki ha· 
kim oluyor. 

4 - İnşaatta kullanılan malzeme 
adidir. Yeni binalar insana Adeta mu 
vakkaten yapılmış hissini veriyorlar. 

5 - Yeni binalar sıhhat şartlarına 
uygun olarak yapılmıyorlar. Aı< bir 
sahadan çok para çıkarmak endişesi· 
le bir klı,inln bile içinde rahat yaşı· 
yamıyacağı dar odalar, karanlık ko· 
ridorlar, dar -ve küçük mutfaklar mo
da hallne gelmJ,tir. Modern konforu 
havi olduğu iddia edilen bir apart· 
manda kolunuzu ayafmızı gererek o
turamazsınız. 

Hulilsa tutulan yol yanlışhr ve 
şehri yeni baştan kurmıya başladığı
mız şu sırada her şeyden evvel inşa· 
at lşlnt metotlu ve sistemll bir hale 
koymak lbımdır. 

Bunun için de başka memleketle
rin harptenberi yaptıkları tecrilbeler 
den istifade ederek esaıılı bir prog
ram yapmalı ve bütün faaliyetimizi 
bu program dahilinde tanzim etme· 
lidir. 

İngilterede Cihan Harbinden ıon· 
ra, memleketi yeni baştan inşa için 
bir program yapılmış ve şimdiye ka
dar 2,500,000 yeni ev yapılmı~ır. 
Bu lnıaat için sarfedilen paranın ye· 
kUnu bir milyar İngiliz lirasını bul
ınuştur. 

Belll'ad, harpten sonra kurulmuı 
bir §ehirdir. 

Atina, son on be~ ıene içinde yeni 
baıtan inta edilmit bir tehirdir. 

Halbuki bizim davamız Y•lnız İı· 
tanbulun intarı da delildir. Memle• 
ketin her tarafında hummalı bir in· 
şaat faaliyeti vardır. Adeti memle· 
keti yeni baıtan kuruyor fibiylz. Bu 
Yeni imar ve inşa devresinde mazi· 
deki hataları tekrar etmemek için, 
başkalarının tecrUbelerlnden istifade 
etmek en ~estirme yoldur. 

Bu memleketler ın,aat için pırayı 
nereden bulmuşlardır? İnşaatı nuıl 
oraınise etmişler ve bııgtlnkil netlcc
Yi nıııl temin etmişlerdir? 

t,te bizim için tetkik edilecek mev 
zu budur. 
Yarın da bu suallere cevap ver· 

ll'ıiye ealııacaitDl. 

Doğru mu, Değil mi? • Bu bir asırlık dava 1938 de bittiği-
ne ıöre 1838 de açılmıştır. Çınarlık 
ve Kocadere köylülerinin bir ısır ev· 
velki ecdadından e-vlatlarma, torun
larına, torunlannın torun1anna ka· 
dar selen bu dava, haımetli adaletin 
önünde karar beklerken, Osmanlı 
saltanatı kaç padişah dejiştirdi. Rus 
harbi, Yunan harbi, 'rrablusıarp, 

İtalyan harbi, Balkan harbi, Umumi 
harp, İatlklll harbi, milletlerin isim
lerini haritalardan silen müteselsil 
harpler oldu. Taçlar, tahtlar yıkıldı. 
Kayzer Almanyadan, Hohenzolernler 
A vusturyadan, Alf onı İspanyadan, 
Çar Rusyadan, Vahdettin, Mecit Tür· 
kiyeden kovuldu, nice nice cilmhuri
yetler kuruldu. Çin ihtilali, Rus ih
tilali, Türk ihtilAU, İspanya ihtilali, 
Cenubi Anıerikada çeşit çeşit ihtılll
ler oldu. Medeniyet sürat rekorunu 
kıran tayyareler Atlas denizini geç· 
ti, insanları kütle halinde öldürmek 
için kimya sanayii görülmemiş zehir· 
li ıazlar icat etti. İlim ve fen bütün 
zeka ve dehasını kullanarak zaman 
ve mesafeyi kısaltmak için harikalar 
yarattı. Dünyalar biribirlerine yak· 
laştılar, Sovyet Rusya, Kutupları keş 
fetti. İdeoloji kavıaları, yeni harpler, 
Habeşistan, İspanya, Çin, Japon harp. 
leri aldı yi.irüdi.i. Bir asrın içine sı· 
ğan, devirler yıkıp, devirler kuran 
hadisat, yürdü. Neticelendi. Yenileri 
doğdu, (akat Çınarcık köylüleri ile, 
Kocadere köylüleri arasındaki 600 
dönümlük sazlık arazi davası netice· 
lenemedi. Ya maazallah, bir asır ev
-velki cedlerin bugünkü torunları sul
hen anlatmayı kabul etmeselerdi, •
caba bu dava daha bç asır sürebi
lirdi. 

S on günlerde, "tensik" ve 
"terfihleri" düşünülen "tu 

luatçılar" 1 ve "tuluatçılık" ne su
retle ortaya çıktı? 

"Tuluat" ın tarihini kısaca an
latayım: "Güllü Agop", sahne ü
zerinde, kitapla oyun oynamak im 
tiyazını almışıt. Bu, ilk sahne, halk 
tan rağbet gördü. Ortaoyucular, 
bu yeni ve kuvvetli rakip karşı
sında telaşa düttüler; onlar da, bir 
sahne kurdular. Fakat herhangi 
bir piyesi, komediyi alıp oynaya
mıyorlardı. "Güllü Agop" un im· 
tiyazı, onları, sahnede "tuluat" a 
sürükledi. "Güllü Agop" bununla 
da mücadele etmek istediyse de, 
tutturamadı. Hatta imtiyazında 
"çalgı ve ş~rkı ile oyuıı oynamak'' 
kaydını unuttuğu, belki de ihmal 
ettiği için, "Çuhaciyan" ın "Operet 
kumpanyası" nın teşekkülüne de 
mani olamadı. 

Ortaoyununa, yalnız "Zuhuri ko 
lu" nun kavuklusu "Hamdi" sa· 
dık kalmıştı. Ortaoyununa1 "zuhu
rlkolu" denilmesi de bundandlr. 
"Tuluat", günden güne, tavlandı, 
şahlandı, "Güllü Agop" un kum
panyuı dağıldıktan sonra "Manak 
yan" ın kurduğu "Osmanlı dram 
kumpanyası" na müthiş bir rakip 
oldu. Az zamanda, tuluat, kol kol 
ayrıldı; yeni komiklerle yer yer tu 
lüat sahneleri açıldı. 

T uluatın en parlak devri, is--
tibdat devrindedir. Pullu, 

dekolte esvaplarile göz kamaftı· 
ran kantocu kızları; en incesinden 
en kabasına, en müstehcenine ka
dar her çeşit nükteleri, tekerle
meleri ile halkı gülmekten kırıp 
geçiren "komiki şehirler,, ile tulu
at, o vaktin eğlene piyasası olan 
Direklerarasına öyll! h!kiırı oldu 
ki, ağır başlı Manakyan bile, dan· 
söz "Kemela" yı angaje edip şar· 
kısız danslar koymak mecburiye
tinde kaldı. 
Manakyan'ın Güllü Agop gibi 

imtiyazı yoktu; tulUatçılar da, iste 
dikleri piyesleri, komedileri oyna 
yabilirlerdi. Fakat, tuluatçılar, bu 
na yanaşmadılar. Onlar, tuttukla
rı yoldan memnundular. Onların 
da kendilerine göre, ve hepsi da 
denenmiş, tutmuş "repertuvar11 

lan vardı. Mesela: "Aşıklar••, "Rü 
yada Taaşiuk", "Afrikana"1 "Cana 
var ininde bir kadının on senelik 
hayatı" vesaire gibi meşhurlarını 
hemen herkes bilir. Tuluatçılar; 
"Molyer'' den çok istifade ettiler. 
"Molyer,, in komedilerinin "Kane
va" ları "İtalyan komedisi" nden 
alınmadır. Tuluatçılar da, - ne bi
lerek, ne de tesadüfen! - tuttuk
ları yolun, kaçınılmaz bir neticesi 
olarak, ayni "Kaneva" üzerinde 
çalıştılar. 

T uluat repertuvarının tahlil
leri uzun sürer. Yalnız bi.?

:ooktııyı söylemeden geçemiyece
ğl.m. Her ba~korniğin, kendi ya
rattığı bir re~rtuvar da vardır. 

Mesela : K. Hasan'ın ''Aşıkları" 
ile "Rüyada taa§~uk" u. Naşidin 
"Sürpik Hanım evleniyor", "Ha
remağaıı ut meşkediyor" u vesal
reıi. 

Üstat tulfıatçılar, modern piyes
lerden de istifade etmeyi bilmiş· 
!erdir. Gelgelelim, orta sınıf tulu
atçılar, muayyen bir çerçeve için
de ııkışıp kalmışlardır. Bunların, 
bir "senarlyo taslak" lan vardır; 
isim, kıyafet değiştirir, hep onu 
oynarlar. 

Tiyatronun dış kapısına, oyu
nun ismini gösteren bir "Kartela" 
konur ve yanına da "bir davul, bir 

YAZAN: - ------ . 
gm sesini duyunca bir "fori" dir 
koparır. Başkomik, gülmeye "dlı...: 

poze" bir hale gelen halkı güldür· 
mek için, fazla yorulmaz. 

Mahmut Yesari 

, 

\ 
' 

Artistler, sahnede, kıdem ve itl 
bar sırasile yer alırlar; hiç bir ar
tist, bu kaideyi bozan;ıaz. Başko
mik, sahnenin ortasında, bunları 
idare eder. 

Muhtelif sebeplerle, bazan, oyu
nun gidi9i aksar. sonunu bağlamak 
biraz güçleşir. Bu zaman, ya ka
mile, yahut "ihtiyar baba", olanca 
maharetlerini gösterir, altmı§ altı
ya bağlarlar. 

B a9komikler, ahali ile de ko
nuşurlar. Eski Çin tiyatro

ları hakkkında yazılmı, bir kitap
ta gözüme ilişmişti, Çin sahnele
rinde de, aktörler, ahali ile konu
şurlarmı9. Halk tiyatroları, dünya 
nın neresinde olursa olsun, halk ile 
yakından temas ediyorlar. 
Başkomik, kumpanyasındaki ar

tistlerle, oyun oynatırken alay e
der. K. Hasantn bir alayını söyli· 
yeyim: Oyunun sonunda, aşıklar 

elele verilmi9, ev halkına, çütlik 
adamlarına, yanaşmalara ihsanlar, 
hediyeler dağıtılıyordu. Başko

mik, herkese, ne istedi~ini sorar
ken, en nihayette duran cılız bir 
aktöre de sormuştu: 

- Ziyafette, ıen, ne ister.sin? 
Zavallının tuliiatçılıkta daha 

çok toy, çok acemi olduğu belliy
di. Yut~undu, kekeledi: 

- İspanak isterim! 
Belki, bunu, tuhaflık maksadi

le söylemişti. Hasan, geriledi, geri 
ledi, baktı: 

- Yıkıl karşımdan! İspanak yi
ye yiye suratın Uzunçayıra dön· 
müt bel 

Ru•am Mün.il F ehimin kalemiyle •anatkar 
Na,iclin bir portre•i •• 

Tulôat artiltlrf, oynadıklan o
yunu, ciddiye almazlar; onlar, hal 
kı gilldilrilp memnun etmeyi dU§il 
nürler. MeselA, .. Tiran'' tabancası
nı havaya sıkar; "tirit" bacağını 
tutarak sekmeye başlar: 

- Bacağımdan vuruldum! 

kli.tinet, bir kemandan mürekkep 
orkestra" oturur. Bu, çığırtkan or 
kestra, İzmir, Cezııyir marşl&.rını, 
d1llerde dolaşan şarkıları, kantola
n, hattA Tuna dalgalarını çalar. 
Oyun ba~lamazdan biraz önce, 
"rejisör", artistleri, başına toplar. 
4'Gardrop" sandığından çıkard1ğı 

esvapları, aksesuvarlan, rol sahip
lerine dağıtır. "Gardrop", "karte
la" da yazılan oyunun ismine gö· 
re getirlimiştir. 

Rejisör, o günkü oyunun "tas
lak" ını anlatır: 

"- (Canavar ininde bir kadının 
on senelik hayatı) nı aynayacağız. 
~irinci perde odadadır. Kız, onda 
(oraya) gelir, ahuzar eder. Sitar 
gelir, muaşaka ederler. Komik ıt.. 

rer, yiyeceil haltı bilir. Sirar çıkar. 
Tiran gelir: kıza o da Aşıktır. Kız, 
te~lim olmaz. 'tiran, arkadaşlarını 
ctlırır, evl ateşler, km kaçırırlar. 

Mehtap yanar, perde dilser. İldnı:ıı 
perde, dağ başıdır. Fon perdeııi •· 
ğaçlıktır. Kız, ondadır. Tiran, teh
ditl(!r eder. Bir~ sonra, komik lle 
Slrar gelJr, Komik ile Slrar "aç
maz" ll bnslıırlar. Kız:, ıörünilr, ko
mik ile Slrar ktz1 kaçırırlarken Ti
ran gelir, Kapsüller p<ıtlar. Tiran, 
dilııer. tlçUncU perde kantodur." 

Artık, bütün artistler, kendile· 
rine verilen rolleri, iekaları, isti
datları ve oyundaki mümareselerl 
nisbetinde başaracaklardır. 

"Sirar" ermenice "aşık" rnana• 
sına gelen "jön prömiye" rolüdür. 
"Tiran", zalimdir. "Açmaz" da, 
"parçalı konu~mak" tır. 

Tuluat sahnesinde, esas olan 
4'konuşmak" tır. Sahnenin esası o
lan "action" un yerini, tuluatta 

"konuşmak" alır. Komiğin karş1· 

sındakiler, onu "açmak" için ko· 
nuşurlar. Bu konuşmalar, "parça
lı konuşmak", "dişi konuşmak", 

"anahtarlı konupnak" gibi türlü 
türlüdür. 

Hemen her meslekte olduğu gi
bi, onların da kendilerine mahsus 
bir dili vardlr : Sahne tertibatın· 
dan olan "Hrts" e "Hors" derler. 
Piyeste, rol icabı ölecek ihtiyarın 
adı "tirit" tir. 

- Sen, bu gece, tirite çıkacak
sın! 

Denildi mi, o artist, rolünün ne 
olduğunu derhal anlar. 

"Figüran" a "moloz" derler. 
"Kulis" 'Kuyunto"; "alkış", "Fo
ri", ve "paradi" da 4'kana.rya" dır. 
Tuluatçıların hayatında, "uşağa gi 
yinmek", en heyecanlı devredir, 
Ba.ş komik hastala.nır; yahut hası
lat az olur, yorulmak istemez. İkin .. 
el derecedeki komiklerden birine : 

- Bu akşam, sen, uşağa giyine 
ceksin! 

Denilir. Bu, başkomik, "komiki 
şehir" namzedliğidir. Tuluatçı, 

halkın ruhiyatını bilen, alaylı bir 
ruhiyatçıdır. Perde açılınca, sah
neye en soğuk, en antipatik aktö
rü çıkarır. Başkomik, girinceye ka 
dar, derece derece daha az soğuk, 
daha az antipatik olanlar1 girel'ler, 
çıkarlar. Başkomtği bekliyen hal
kın, sabrı, tahamrntnU tilkemne
ğe başlar. Başkornik, bu ıuretle, 
kendi "antresini,. ya.nl gh'f.şlnl ha· 
zırlar. Bunalan halk, kulisten ge
len teneke gürültüsünü, başkomi-

Bir zamanlar ün almıı fiıman 
M. vardı; baldırları, Greta Garbo
l'!un belinden kalındı. Bir Karade· 
niz turnesinde, bir otele misafir 
olurlar. M. gündüzleri, otelin bah
çesine bakan balkona çıkıp oturu
yor. Bahçe, mutadın hll!fı müıterl 
lerle dolup boşalıyor. Otel ıahibi, 
M. e, hergUn balkona çıkıp otur
ması için yalvarıyor. M. in otelde 
yemek, içmek yatmak masrafları
nı otelci üzerine alıyor. Bundan 
otuz beş, kırk sene evvelin bedii 
zevkleri, elbette bugününkülerin 
ayni olamazdı. O zamanın bedii 
zevkini keşfeden şişman M. üst üs 
te sekiz çorap giyerek baldırlan
nı daha dolgunlaştırıyor. Bunda, 
müstehçen ve gayri ahlald olan tek 
nokta yoktur; halkın sempatisini 
kazanmaktan bafka bir düfÜllceyi 
başka bir endlfey1 hatırınıza bile 
getirmeyiniz. 

B unun bir başka tUrlUsUnil 
anlatayım: Vaka Fransada 

geçen bir piyes oynanıyor. Jan Pi 
yer, Parhı hapishanesindedir ve sa 
bahleyin, güneş doğarken idam e
dilecektir. Parfs hapl.shanesfnde, 
Jan Piyer, sabahtden yanık bir ga 
zel okuyor. Kopan foriyi sorma
yın. 

Tultlat sahnesinde, artistlerin 
şahıslan da büyük rol oynarlar. 
Mesela, ikinci derece bir komik, 
hazan ba.şkomiği mat eder. Cok deı 
fa, mat olan baş komiğin, karşı• 
sındakini kovaladığı, sahneden at 
tığı da olur. 

K. Hasan'ın kumpanyasındaki 

• Eski adalet sarayının kapısından 

ıtrerken, bUyilk hatlarla yazılmış bir 
levha vardı. Bu levhadaki arapça 
cümlenin türkçesi şu idi: "Adalet 
nıülkün temelidir.,, Hakkının em
niyet altında olduğunu hisset
miyen fert, kütle, millet, başsız 

ve ruhsuz bir gövdeye benzer. Fakat 
adaletin en keskin kılıcı doğruluk ise, 
bu kılıcı. bileyen de sürattir. Zaman, 
taçları, tahtları, devirleri yutan za
man, ihmale uğrıyan haklan daha 
kolaylıkla yutar. Yalnız hakka ta
pınan adalete değil, çabuk adalete 
ihtiyaç var. 

rahmetli Refet, bunun §aheserleri 
ni yatatmıftır. Hasan, Refetle ba· 
p çıkamazdı. 

Oyunun sonunu bağlamak, bir 
hünerdir, demiştim .Meşhur eski ar 
tistlerden Bayzar, bunun ehli idi. 
Tulltatçılar, onu paylaşamazlJ>rdı. 
Bayzar sahnede olunca, başkomlk, 
yüreği ferah oynardı; çünkil Bay. 
zar, bir çalımına getirir, sonu bağ· 
!ardı. Büyük Şamram, hem kanto 
da, hem de piyeslerde teferrüt et
mişti. Kantolarının ekserisini ken
disi güfteleyfp bestelediği söylenir 
di. Muhakkak olan birşey varsa, 
Şaınramın kantoları, zamanın kan 
toları arasında en çok beğenilen. 

tutulan ve dlllerde dolaşan kanto 
lardı. 

Şamramın kantoları, zamanın 

modaları, Adetleri , itiyatları ve 
zaaflarile alay eden birer "sa· 
tyre" di: "Dün gece Osmanbeyde 
yakaladım seni", "yandan yırtmac 
fistanlar" vesaire, vesaire gibi.. 

Gün g~tikçe, tuluatçıları kay
bediyoruz. Ahdiler, K. Hasanlar. 
Peruzlardan sonra, Recep Safayı. 
Fahriyi, va nihayet, Rıfkıyı kay
bettik. 

Bugün çalışanlar: Başta Naşlt ol 
mak üzere Dümbüllü İsmail . Hüsa 
mettin, Cevdet. Püf Hasan, Kara
göz Hüseyin, Şevki. Asım Baba, 

[Arkası: Sayfa 8, sütun 1 df') 
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Zenci Boksör Almanı 
Nasıl Nakavt Etti ? 

Maçtan Sonra Hastaneye Kaldırılan Almanın 
Bir Daha Boks Yapacağı Şüpheli. Alman Boksörü 

Bitlerin Gönderdiği Telgrafı Okuyamadı 

Bu hafta şehrimize gelerek cumar : 
tesi ve pazar günl~ri milli atletleri 2 -mizle karşılaşacak olan Mısır atlet· ::: -leri geçen hafta Atinada Yunan at- : -letlıerile karşılaşmıştır. Bu karşılaş :; 
mada alınan dereceleri sırasile yazı 8 
yoruz: • ; 

100 metre - Fehim (M) 11,2 sani S 
ye, Eskinazi (M), Sakelariu (Y) : 

-------= -----------------------;: -----Siyah kaplan Coe Luviz iki sene 
evvelki mağlubiyetinin intikamını 

Alınan şampiyonundan korkunç bir 
§ekllde 124 saniyede çıkard.L 

T ahanca gibi patlıyan bir sol ve 
Şmeling yerde •• 

200 metre - Fehim 22,7 saniye, 
Andreyadi {M) Lamboraki (Y) 

400 metre - Fehim 50,7 saniye; 
Ubeyt {M), Andreyadi {M) 

= 
~ZAVALLI BORDA!.~ = . = - = -Bütün mütehn.ssısları hayrette bı· 

rakan bu müthiş • dövüş kısalığına 
rağmen boks sanatının fevkaladeli· 
ğini meydana koyan beş dehşetli 

safhaya ayırabiliriz. 

800 metre - Strakos (Y) 2,2,7 da
kika Mosuris (M) 2, 3, 2, Velkopu -
los (Y) 

-5 "Blasko • lbanez" den -tiı ıınııııııturmnı ıı ,., 
Çeviren: 

• 
Faik BERCMEN E -~·ıııııııııııııııııııııııii 

Oldüren yumruklar 

Maçın kısalığı her saniye yapış
tırılan yumrukların birer birer tetr 
kik edilmesine imkan vermiyor.Boks 
tarihinin şimdiye kadar kaydetme • 
d.iği bir fevkaladelikte, cereyan eden 
müsabakadan evvelki mühim nokta 
lan sırasile anlatalım: 

l lıi boluörün tartın 
----------

Maçtan evvel iki. boksörün tartıl
ma merasimi büyük bir kalabahk 
huzurunda Mdison garden'de yapıl· 
mıştır. 

T artula bir haJi.e 

Alman boksörü tartı için vaktinde 
geldiği halde Coe Luviz Nevyorkta
ki siyahların otomobilinin etrafını 

sarmaları yüzünden geç kalmıştır. 
Coe Luviz'in maneceri locasında ra~ 
kibini soyunmuş bir halde bekliyen 
Alman boksöründen şu manidar cüm 
lelerle af dilemiştir: 

- Max tartı için geciktik. Sizi 
beklettiğimizden dolayı affınızı rica 
ederiz. Fakat emin olun ki bu gece
ki dövüşte sizi bunun yansı kadar 
bekletmiyeceğiz. 

87,550 Şmeling, 90 C oe Luviz 

Basküle evveli Alman çıkmış ve 
87 kilo 550 granı ağırlığında oldu
ğu anlaşılmıştır. 

Almandan sonra Coe Luviz çıkmış 
90 kilo gelmiştir. 

!ki boksör çok soğuk selamlarla 
biribirinden ayrılmışlardır. 

Sön sözleT 

Tartıdan sonra Alman boksörü· 
nün etrafını saran gazetecilere 
Şmeling: 

- lki sene evvelki vak.timden da
ha iyiyim. Bu sefer de siyah bo~sö
rü ayaklarımın dibine sererek dün • 
yada hiç bir boksöre nasip olmamış 
bir galibiyet elde edeceğim, dem.iş
tir. 
Siyah kaplan ne dedi? 

çin 6,000,000 frank aldığı meydana 
çıkıyor. 

Alman boksörü mağlubiyetine rağ 
men 6,300,000 frank almıştır. 

Coe Luviz milyoner 

Bu maçtan evvel siyah boksörün 
bankadaki defterinde bir milyon do
ları olmak için 97,000 dolar eksikti. 
Bugün Siyah kaplanın çek defteri 
bir milyon dolan hayli aşmıştır. 

Almanın karı•ı Propaganda 

Alman boksörünün kanSl sinema 
artistlerinden Ann1 Ondra maç ak -
şamı için Almanya propaganda nazı 
rı doktor Goebbels tarafından davet 
edilmişti. 

Şmeling'in karısı propaganda na-

Coe Luviz'e gazetedler son d~fa 
olarak bir kaç söz rica etmişlardir. 
Zencinin verdiği cevaptan ne kadar 
derin bir intikam hissi altında oldu 
ğu hemen farkedilmiştir. 

Siyah kaplan acı acı gülerek l 24 •aniye süren müthiş maçtan 
bQfka bir sahne 

1500 Metre - Velkopulos (Y) 
4,11,5, Arvanitis (Y) Klenis (Y) 

5000 metre - Arvanitis 15,46,3, 
Nitsas (Y), Kosengo (Y) 

10000 Metre - Kiryakidis (Y) 
32,49 dakika Vrazaki (Y) Abusma 
(M) 

110 mania - Mantikas (Y) 15,4 sa 
. niye, Ekonoınu, Paterakis (Y) 

bi, gözleri dönmüş bir halde rakibi
nin üstüne atladı. 

Maçı tayin eden saniye 

Vahşi ormandaki kaplanlar gibi 
saldıran zenci yaklaştığı sırada Al -
man bir sağ yumruk havale etti. Bu 
sıkı yumruk zencinin sol şakağı üze
rine isabet etti. 

Coe Luviz yediği bu darbeden bir 
an tereddüt geçirdi. iki sene evvel 
de ayni sağların üstüne fütursuzca 
atılmak yüzünden mağlup olduğu 
~ımşeıc gıoı 8KHm . .ıcııı g""Suu~ uot:ıu.~ 

yordu. Bir saniyenin yarısı kadar sü 
ren o tereddüdü zenci yendi. Ve baş
ladığı hızla Almanın etrafında iki 
adım atarak sol yumruğunu piston 
gibi işletti. Alınanın yüzünde patlı
yan iki solla yakın dövüşe düştüler. 
Müsabakanın can alacak bir anını ya 
şıyorlardı. Vücut ve yüzde işliyen 
mitralyöz gib yumruklarla Almanın 
arka arkaya gittiği ve iple
re yaslandığı görüldü. Buraya ka
dar bir dakika geçmişti. Bu bir dald.
ka zarfında Siyah kaplanın hem yum 
ruk adedi hem de maharet itibarile 
hakim olduğu ve Almanı yalnız mü· 
dafaaya mahkum ettiği anlaşıldı. 

ikinci •alha 

400 mania - Skiadas (Y) 55,2 
saniye, Helvani {M) 59 saniye, Man: 
tik.as (Y) 

Yüksek -Pantazis (Y) 1,80 Bali
dis, Markopulo. 

Uzun - Lamborakis (Y) 7,16 met 
re, Paterakis (Y) 6,88 Elefteryadis 
6,8~ 

kında olmadan, yarı sersem bir hal
de hakem üçe kadar saydığı sırada 
ayağa kalktı. 

Coe Luviz rakibini ve galibiyeti 
tamamile eline aldığından emin olan 
bir kumandan gibi telaşsız sokuldu. 
Yukarı iki hafif· yumruk gösterip 
gülle gibi bir sol yumruğu Alınanın 
midesine havale etti. Alman o sıra 
yumruğu midesine almamak i~in yan 
döndü. Çıkan yumruk Şmelingin böb 
rekleri hizasında patladı. 
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yerde sağ yumruğunu çenesine y~ 
tişitrecek kadar atik davrandı. 

Alman bu öldürücü darbeler altın
da kendinden tamamen geçmiş bir 
halde ringe uzandı. 

Hakem saymıya başladı. Sekize 
geldiği vakit Almanın yardımcısı 

ortaya havlu atarak pes etmek iste
di. 

Alman nakavt aayılır 

TAN - Baz gazeteler Almanın 

havlu atmak dolayısile pes etmiş ad 
dolunacağını yazdılar. 

Halatların üstüne yarı afa11amış 

bir halde asılı kalan Alınan şampi -
yonuna bir az nefes vermek üzere 
hakem iki rakibin ortasından geçti. 

Halbuki boks nizamnamesi bilhas 
sa Nevyork komisyonu tarafından 

kabul olunan maddeler mucibince ye 
re düşmüş bir boksörün hakem tara 
fmdan ona kadar sayılıp nakavt ad· 
dolunacağını emreder. 

Nitekim hakem Donavan havlu a
tılmasına ehemmiyet vermeden ona 
kadar sayıp Almanı nakavt addet -
miştir. 

Maçtan sonra Alman 

haatanu ind e 
- Alman boksörü beni iki sene 

evvel çocuk gibi avladı. Bana ina • 
ntn. lki senedir kalbimde beslediğim 
intikamımı bu gece Amerikalıların 
nadir görecekleri müthiş bir dövüş
le alacağım. Almanın önümde iki 
devreden fazla dayanacağını zannet
mem. 

zttile beraber Amerikada cereyan e
den müthiş maçı radyodan Alman -
yada dinlemiştir. 

Şmeling o fırsattan istifade edip 
halatların üstünden ortaya fırlaya ·• 
madı. Coe Luviz ilk hamlelerinden 
daha seri bir fırlayışla rakibini uzak 
!aşamadığı halatlara dayadı. lşte o.
rada, göz açıp kapayacak kadar ge
çen bir kaç saniye içinde boks. tarihi 
nin kaydedebileceği en korkunç yum 
rukları bir seri halinde Almanın VÜ· 

cudüne ve yüzü~ gömdü. 
Alman müşkülatla, iki kat olmuş 

bir vaziyette o vaziyetten yine ha
kemin imdadile kurtuldu. Hakem 
ayrılın kumandasını verdiği vakit 
Siyah kaplan iki adım geri sıçradı. 
U çüncü saf ha 

İkinci defa midesine havale edi -
len yumruğu çelmek üzere dönüp 
yumruğu böbrekleri üstüne alan Al
man hastaneye kaldınlmıştır. 

Doktorlar belkemiğinde incilme Hitlerin telgrafı 

Maçın hasılatı ve •eyirci adedi 

aiametleri görmüşlerdir. Bu sakat -
lığın yumruk ve şiddetli sükut neti
cesinde olduğu tahmin ediliyor. 

İlk dakikalar siyah kaplanla ne ya 
pıp yapıp bir üçüncü maç yapmak 
istediğini söyliyen Alman boksörü
nün bir daha boks edemiyeceği söy
lenmektedir. 

1 htiyar Tofol'le genç kız balı 
çelerinin köleleriydi. Balı· 

çeden mahsul alınak için canla baş 
la çalışırlardı. Nasıl uğraşmasın

lardı? Bütün yiyecek içeceklerini 
üç beş ağaçlı, birkaç çiçek fidanlı 
o minicik bahçeden çıkarıyorlardı. 

Her ilcisi de toprağa eğilmiş, dur 
madan çalışırlardı; hele genç kız 
bütün sıskalığına rağmen hakiki 
bir ırgat gibi didinirdi. Adını "La 
borda" koymuşlardı. Baba Tofolün 
ölen kansı çocuksuz yuvasına bir 
neşe getirmek üzere bu kızcağızı 
kimsesiz çocuklar yuvasından al
mıştı. On yedi yaşına kadar bu kil 
çücük bahçede büyüdü. Kambur ar 
kası, içeriye kaçmış göğsü ve dara 
cık omuzlarile o kadar nahifti ki 
on yedisinde değil, ancak on birin
de görünürdü. 
Göğsünü paralıyacakmış hissini 

veren kuru öksürüğü mütemadi
yen onu yorar, hele bu son günler
de onunla çarşıya pazara giden bü 
tün komşularını, köylülerini me
rak ve üzüntü içinde bırakırdı. O
nu sevmiyen yoktu. Öyle iyi, öyle 
çalışkandı ki.. Daha gün doğma
dan onun soğuktan titreye titreye 
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komşular görürlerdi. Baba Tofolün 
sulama sırası gelince geceden kü
reği alır, suların akması için bah
çenin dört tarafına ark açardı. 

Madride yemiş ve çiçek gönder 
dikleri gün bahçede deli gibi ko
şarak yemişleri devşirir, kucak ku 
cak gül, karanfil koparır, sepet
lere yerleştirirdi. Yiyeceklerini te 
min eden bu küçücük toprak par 
çasını, yürütmek için bir nayvan 
nasıl kamçılanırsa öylece h iç dur
madan eşelemek, tazelemek, kaz
mak lilzımgeliyordu. 

Bu bahçe, vaktile bir manastıra 
aitken ihtilal yüzünden parçalana
rak ona buna satılınış va.si bir ara
zinin · küçücük parçasıydı. Şehrin 

belediyesi güzelleştirmek maksadi
le böyle ufak telek toprak parçala
rını satın .almıya karar vermişti; ba 
ba Tofol hiç durmadan dırlanır bü 
yük bir kazanç karşısında mal sa -
hibinin dayanamayıp bu toprağı e
linden çıkaracak korkusile tirtir tit 
rerdi. 

Kolay mıydi? Bu toprakta alt -
mış senedir çalışıyordu! Kanı ora
daydı. Küçücüktü amma kollarının 
ve zevkinin gayretile ne kadar gü· 
zelleşmişti! Üzerlerinden gül dalla 
rı sarkan duvarlar görünmezdi. Ya 
seminden tutun da Manulyaya ka
dar para getirebilecek en nadide çi
çkleri budala şehirlilerin · hoşuna 
gitsin diye yetiştirmişti. 

Stadyoma 81,000 kişi biletli ola • 
rak girmiştir. Müşterilerden başka 
gazoz, dondurma ve saire satanlar
la memurların adedi 25,000 kişi tu

tuyordu. 
lki boksör ringe Çlktıklan vakit 

stadyomda 100,000 kişiden fazla in • 

san vardı. 

Maçtan evvel Alman hükumet re
isi Adolf Hitler imzasile çekilmiş o
lan bir teşci telgrafı kalabalıktan 

vaktile ringe yetiştirilememiştir. Tel 
graf ringin kenarına getirildiği vakit 
maç çoktan bitmişti. Alman boksörü 
sedye ile odasına götürülmüştü. Si
yah boksör etrafını saran hayranla
rına bazı sözler söylüyordu: 

fütlerden gelen telgrafı Almana 
vereceklerine Coe Luviz'e vermişler 
dir. 

lki adım geri sıçramakla hakemin 
kumandasına nizamen riayet et~ 
olan zencinin bir ok gibi tekrar has
rruna atıldığı ancak görülebildi. Al
man Siyah kaplanın süratine kendi
ni tamamile kaptırmış, aklı mücade
lenin çabukluğunu bir türlü kavrı
yamıyordu. Müdafaası aç:ık bir va -
ziyette zencinin tabanca gibi patlı.
yan bir sağ yumruğuna düştü. 
Dördüncü ıalha 

Bu suretle siyah adam iki sene ev 
velki intikamını rakibinin boksörlü
ğünü 124 saniyede bitirecek şekilde 
bir döğüş yaparak almıştır. 

Vakıa kendisinin, tabiatin bu 
güzel varlıklarına karşı bir zifı, 

bir duygusu filan yoktu.. Ona kal 
sa bu çiçekleri kökünden kopara
cak ve daha çok para getirir ümi-
dile yerlerine yemiş ağaçları dike
cekti. 

Bundan daha büyük bir topra -
ğın gözünü doyuramıyacağı bu ih
tiyar hasis zavallı La Bordaya faz 
la eziyet ediyordu. 

Maçın hasılatı radyo hakkile be-
raber otuz yedi milyon Fransız fran
gına çıkmıştır· 

Siyah Kaplanın bir dakiktuı 

yarım milyonu geçti 

Coe Luviz'in yaptığı mukavele ve 
sinema hakkı olarak tayin ettiği üc
ret konturatı ile aldığı paranın ye • 
k1lnu dövüştüğü dakika Ye saniye
lere taksim edilince, her dakikası i· 

Telgrafta şunlar yazılmış~ 
"Müstakbel dünya şampiyonu seni 

se lcimlarım. ,, 
lmza: 

Adolf Hitler 

& rkunç dövüfiin talsilah 

Topu topu 124 saniye süren dram 
beş safhada cereyan etti. 
Başlama çanı ile beraber Siyah 

kaplan hakiki yırtıcı bir kaplan gi-

Çenesine sağ yumruğu yiyen Al -
manın dizleri çözüldüğü, bir an sal
landıktan sonra yere düştüğü hay
retle seyrediliyordu. 

Befinci ve son •alha 

Alınan iradesine malik değildi. Far 

Büyük . •rot u örler n e diyorlar? 

Maçtan evveJ Almanın galip gele 
ceğini tahmin eden meşhur boksör -
ler başta Dempsey olduğu halde. 
siyah kaplan hakkında yanıldıkla -
nnı ve Coe Luvizin hakikaten emsal 
siz bir şampiyon olduğunu tasdik et. 
mişlerdir. 

Zenci Parise çektiği telgrafta: 
- Geliyorum, şampanyaları hazır 

layın. demiştir. 

Q ksürükten yan baygın bir 
hale geldiği zaman şöyle 

toprağın üstünde bir dinlenmek is 
terse homurdanmıya başlar: 

- Haydi şimdi dinlenmenin sı 
rası değil işbaşına!,, der gibi bir a
vuç toprağı s~rtının üstüne atardı. 

Bitişik komşu bahçivan kadın • 

lar ihtiyann bu halini daima pro
testo ederlerdi. Zavallı kızı öldü
recekti. Hastalık duracağı yerde 
günden güne ilerliyordu. Bunu ih
tiyara anlatmıya uğraştıkça şu ce
vabı alırlardı: . 

- Ekmek parası için çalışıyo
ruz. Saint-Jean ve Nöel yortulan 
geldiği vakit ev sahibi gık deme -
den kiralan almasını biliyor. Eğer 
küçük öksürüyorsa bunu kendisi
ne h uy edinmiştir de ondan. Gün
de payına düşen yanm okka eğme 
ği yiyor; tencerede pişen pirinçten 
de hissesi var. 

Bundan başka ihtiyar hazan ho
vardalık ederek ona soğan pilaki
si bile ver~iği olurdu. Pazar gün
leri her sabah büyük bir hanım gi 
bi onu kiliseye yolluyordu. Üç pe
setas verip bir eteklik alalı henüz 
bir sene bile olmamıştı. Hem onun 
babası değil miydi? Canı istediği 
gibi onu çalıştırırdı. 

Çünkü ihtiyar Tofol da la.tin ır
kına mensup bütün rençberler gi· 
bi babalığını eski Romalıların tar
zında telakki ediyordu; yan1 ev -
Jadın hayatı da ölümü de onların 
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dip köşelerindehbir şefkat var511. Fa 
kat bu şefkati ancak kalın kaşla
rını çatmakla ve değneğini onun 
sırtında paralamakla gösterirdi. 

Zavallı La bordanın şikayet et -
tiği hiç olmazdı. Çok, pek çok ça
lışmak; zaman zaman hayale dal
dığı vakit ağaçlann gölgelerinde 
iri ve nasırlı ellerile kendini ok -
şıyan anne dediği ihtiyar bahçivan 
kadının pamukludan geniş entari
sini görür gibi olduğu bu küçücük 
bahçeyi kaybetmemek için çok pek 
çok çalışmak isterdi. Dünyada çıl
dırasıya sevdiği ne varsa hepsi bu 
bahçenin içindeydi. 

Q nun minimini olduğu za -
. manları bilen ağaçlar .. Ml 

sum ruhunda annelik hislerini u
yandıran bu güzel çiçekler, onun 
çocuklanydı. Çocukluğunun be • 
bekleriydi. Her sabah bahçeye 
çıktığı zamanlar bir gün evvel hı· 
raktığı çiçeklere ayn ayrı bakar 
Uzerlerinde -gördüğü yeni bir yap
rağı, yeni bir tomurcuğu hayret 
ve sevinçle okşardı. Her birinin 
ilk neşvünemalarından ihtiyarlık
larına kadar bütün hayatlarını 
verirrilerini teker teker takip e
derdi. Bahçe onun için sonu gel
miyen bir senfoniydi; renklerin 
ahengi ağaçların hışırtısına karı. 

şıyor, ve sulandığı zaman küçü
cük kanallardan akıp giden sular 
sanki büyük bir ırmak kenarın
daymış gibi senfonisini zenginleş
tiriyordu. 

Ilkbahar! Ne güzel mevsimdi bu! 
Güneşin çok kızgın olduğu za• 

man La Borda bahçenin ötesine 
berisine gider, bu güzel mevsimi 
koklamak için bayramlık elbisele-
rini giyer, ailesi efradı imiş gibi 
çiçekleri büyük bir hayranlıkla 
ve şefkatle seyrederdi.. 

Herhalde, bu mevsimde Allah 
bile bulunduğu yüksek yerlerden 
topraklara yaklaşıyor, tabiatin bu 
güzelliklerinden o da istifade edi· 
yordu. 

Beyaz saten elb iseli zambaklar, 
zavallı Borda'nın çok defa resiı:n· 
1erde perestişle seyrettiği balo el· 
bisesi giymiş matı:nazelleri hatır· 
latırdı. 

(Arkası: Sayfa s. .Ohm 5 tıe) 
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Halayın Bütün icra 
Makanizması . Bili 
Usbecilerin Elinde 
Antakya Türk Kaymakamile Muıa·kat 

Hükumet Dairesinin Koridorlarında HCilCi O Sinsi ve Boğucu Hava 

Yaııyor. Halk Geçen Günlerden Okadar Ydgınki Hükumet Binasına 

Y aklaımaktan ve işini Gördürmekten Son Derece Korkuyor 
Antakya (Hususi surette gönder 

diğimiz arkadaşımızdan) - An • 
takya hükumet dairesi çok acayip 
bir yerdir. Bu dairenin koridorla
nnda geçirdiğim kısa dakikalar ba 
na çok enteresan şeyler öğretti. 

Evet, kaymakam, malmüdürü ve 
daha birçok şefler değişmiştir. Fa
kat nar çiçeği fesli Usbeci katipler 
hala masaları baJlllda .. Emri ve -
ren, Türk kaymakamıdır, fakat ic 
ra makanizması yine o eski fesat
çı unsurlardır. 

Meşhur nüfus dairesinin kapısın 
daki levha, hala o mahut arapça -
frasızca levha .. Bu iki dil, burada 
hlla türkçeye hakim ... 

Koridorlarda ayni boğucu ha
va esiyor, dairelerde ayni sinsi ru 
hun ağırlığı var. Halk, geçen acı 

günlerden öyle yılgın ki, hala hü -
kumet binasına yaklaşmaktan kor 
kuyor. Burası ona çok meşum bir 
yer gibi görünmektedir. 

Kaymakamın Oda..mla 
Antakyanın dört günlük yeni 

Türk kaymakamının yanındayım. 

Tan Muhabiri Antakya Kaymakamı Süreyya Halel' le lıonufUyor 

Bay Süreyya Halefin ilk sözü şu 
oldu: 

- Dün karşılaştığınız muamele
den dolayı çok üzüldüm. 

Kaymakam bir gün evvel hüku
mete giderken fotoğraf çekmekten 
menedili im hadisesini söylemek is 

tiyordu. 
- 'Ne zaran var deôim. Yakın 

bir günde diğer bütün yolsuzluk
larla beraber, bu da kalkacak ol
duktan sonra .. 

Kaymakamdan Hatayın yeni teı 
kilatı hakkında izahat vermesini 
rica ettim .. 

- Bugün artık, - diye başladı. 

Hepimiz değilse bile bazılarımız iş 
başına geçmiş bulunuyoruz. Her i
şinde, hudutsuz bir kanunsuzluk hü 
küm süren bu zavallı memleket
te, artık kanunla iş görmek, bed -
baht sakinlerinin ... - şüphesiz bu 
bedbahtlar Türklerdir - saadetini 
en kısa bir zamanda temin etmek 
IAzımdır. 

Bunu ba~rabilmke için her ye 
ni gün, her geçen günden daha 
büyük bir imanla çalışacağız. Fa -
kat bu çalışmamız dünkü gibi ol
mıyacaktır. Artık kollarımızı sal
lıya sallıya, göğsümüzü gere gere 
çalışacağız. 

Siz dünkü kadroyu teşkil edenle 

rtn belki yalnız adlarını bilirsiniz. 

Yaptıldannı işittiniz fakat görme 

diniz. Onların ne hüviyette adam 

lar olduklarını bilemezsiniz. 

Bu sırada kaymakam sözünü kes 

mek mecburiyetinde kaldı. Tele
fon çalıyordu. Bir şeyler konuştu -
lar. Bana döndü: 

- İşte bir müjde daha, dedi.. İs 
t lhbarat teşkilatı kaldırıldı. 

Süreyya Halef, bu sırada elinde 
bir zarfla içeri giren odacının uzat 

tığı zarfı açtı. Şöyle bir süzdük -
ten sonra: 

- Bay gazeteci, dedi. Uzun za
mandanberi sütunlarınızda yer bu
lan Usbeci elebaşılardan Zeki Arsu 
zi ve kardeşi şu anda tevkif olun
muşlardır. 

Kaymakam sözüne devam ede
medi. Çünkü elinde bir tomar ka
ğılla bir genç teliışlı telaşlı odaya 
girdi. Sonradan anladım, halk mü
messili imiş - Nefes nefese anlat

mağa başladı: 

Antakyaaa Arapça ve Fransız
canın hala T ürlıçeye tercih edil

diğini ispat eden levha 

- Kaymakam Bey, yarın ordu

nun, Kırıkhanın, Kırık Bucağın, 

Karasuyun, Maşukiye'nin, Dalyan 
Sagirin, Ubeydiyenin ilah.. kayıt 

işleri başlıyormuş. Fakat bunu bi
ze daha şimdi haber verdiler. Cet
veller hazır değil ... Tebliğat yapıl
madı. Halk işinde gücünde, köylü 
tarlasında çalışıyor. Bir çokları da 
yaylada, şurada buradadır. Bu va
ziyet büronun işlerini güçleştire
cek. 

Milletler Cemiyeti heyetinin teb 
liğatı vaktinde yapması lazım gel -

mez miydi? Rica ediyoruz, siz de 
telefon ediniz de bu yolsuzluklara 

bir son verilsin artık .. 

~ntaba Hiilriimet Dairai.. 

Kaymakam derhal partiye, umu 
mi valiye telefonla vaziyeti anlattL 
Türk mümessili dışarı çıkınca Sü

reyya Halef geciJ bir göğüs ge
çirerek: 

- işte böyle, dedi .. Protesto .. 
protesto .. protesto ... Neticesiz te
şebbüsler .. Milletler Cemiyetinin 
bu layüs'el heyetinin karakuşi ka
rar ve hükümlerinden bıktık ar
tık .. 

!çeriye bir çok kişi daha girmiş
ti. Kaymakamın işinin başından aş 
kın olduğu belli.. Onu daha fazla 
rahatsız etmek istemedim ve mü
saadesini rica ederek çıktım. 

Nihat Tangüner 

IZMIRDE : 

Fazla Sıcaktan 
Bir Arabacı 
Yolda öldü 
İzmir, (TAN) - Şehrimizde sıcak 

birdenbire artnııftır. Nüfus dairesin
de işini takip eden genç bir kadın, 
sıcaktan bayılmıştır. 

Bayındır kazasının Falaka köyün
de Hüseyin adında birinin yapısına 
kum taşıyan arabacı Bayndırlı Mah
muda güneş çarpmış, ölmüştür. 

Bir Talebe MahkGm Oldu 
İzmir, (TAN) - Karşıyaka orta 

mektebi talebesinden biri de mual· 

limine karşı müessif bir harekette 
bulunmuştur. 

Son sınıf talebesinden Mehmet At

lı sınıfta kalmış. çok çalıştığını iddia 
ettiği tabiiye dersinden dönmesine 
kızmıştır. Yolda muallim Bayan E

dibeyi beklemiş ve kendisine oıçak 
teşhir etmiştir. Bu sırada muallim
lerden Osman da Edibenln yanında 

bulunduğu iÇin hadise büyümemiştir. 
Mehmedin muhakemesi görülmüş, 

korkutmak maksadile bıçak çektiği 

anlaşılmış ve iki gün hapsine karar 
verilmiştir. 

BATAK KöYONOE: 

Yollara Ağaç Dlklliyor 
Balıkesir, (TAN) - Ömerlik nahi

yesine bağlı Batak köyünde iyi çalış
malar görülüyor. Her yerin ağaçlan
dırılması faaliyeti hızla ilerlemekte
dir. Köyün ortasındaki mezarlık kal
dırılmış, yerine vüzel, iki katlı b.r 
ilk mektep yapılmıştır. 
Lağım işleri tanzim olunmuş, kö

ye bir radyo da alınmıştır. 

Resimle 
Haftanın 

Hadisele ri 

r 
1 

·\ 
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İngiltere Kralının iştirakile yapılan deniz manevralarında kruvazörlerden bir grup, bilhassa tayyarelere 
karşı toplarını kullanmışlardır. Bu toplar en son sistemdir. 

lngiliz donanmnsının büyük geçit resminde Nelson ve onu takiben 
Rodney deniz de,·lcri geçerlerken 

İngiltere Kralı Altıncı Jorj donan
masının geçit resmini seyredqer. 

San nehrin feyezanı dolayısne iki Japon bir set 
üzerinde kalmışlardır. Japonların feyezan yfrzUn

den çok ağır zayiata uğramış bulunuyorlar. Bir çok 
harp miltehassisları bu hadiseyi Çin - Japon harbi
nin mukadderatı üzerinde tesir edecek mahiyette 

görmektedir. 

San nehrin 1935 te setleri rahnelere uğramış ve ne
hir yolunu deiiştirmişti. O zaman ahali rahneyi 

• 

Hitler yeni keşfedilen bir nlct vasıta ile Alman ha -
va ku\'Vctlcrinin Poıneranya sahilinde yaptıiJ ma -

nevralan takip ediyor. 

• r ~ 

kapamak için uğraşmışlar ' 'e bunun :ç:n şc• f:-.c· -
örmüşlerdi. Resimler bu faaliyeti göstermek tedir. 



ZILEDE: 

Kazalarda 
Yeni Polis 
Teşkilatı 
Zile, (TAN) - Jnndnrma kuman

danı önyüzbaşı H. Akbaş, staj gör
mek üzere Ankaraya, Harbiye mek 
tebine gitm~c;tir. İşlerini vekaleten 
Çavuş Rifat görmektedir. Kasaba
mız ve havalisinde tam bir emniyet 
vardır. Yeni emniyet teşkilntı kanu
nuna göre, kazamıza beş polis memu 
ru ile bir komiser verileceği, karakol 

... .ı;. 

TAN 

KOZANDA: 

Yolu Olmıyan 
Uzak Bir Şehir 
Sıkın~ı içinde 
Kozan, (TAN) - Dağlık bir arazi

nin eteğinde, 290 rakımlı bir ova ü

zerinde bulunan kasaba~ız, Adana

dan 70 :Kilometre uzaktır. Anavarza 
ovası, kasabamızın başlıca servet 

membaıdır. Yaylaları Torosların su
lak ve ormanlık dağlan arasındadır. 

Halk yazın ekseriyetle bu dağlara ya 
yapmaya elverişll bir bina bulunma 
sı vilayetten kaymakamlığa bildiril 
miştir. Polis teşkilatının 1 Temmuz
dan itibaren faaliyete başlıyacağı an 
laşılmaktadır. 

Zilt-de açılan ve lıir ay ıdiren diki · ~ergısı çok rağbet bulmuştur. Resim 
de e erlerden bir kısmt ve çalı an Bayanlar görüliiyor. 

l yılmaktadır. Kozanın ormanları çok 
geniş ve çeşitlidir. Bilhassa bağları 
ve di~bademleri meşhurdur. Ziraatı 

vasidir. 

Pazar Eğlenceler) 
Zile, (TAN) - Yazın tatil günle

rini çok zevkli alemlerle geçirmek 
bir an'ane olmuştur. İlkbaharda Ulu 
kavak bahçeleri, kiraz mevsiminde 
Karadini ve Meydanlık mevkilerin
deki bağlar, daha sonra da Kezir de
nilen bağ ve bahçelik mahalle, her 
pazar kadınlı erkekli halkla dolmak 
tadır. 

Şimdi Ulukavak mevsimi geçmiş, 
Karadini ve Meydanlık mevsimi baş 
lamıştır. Bir hafta sonra da Gezir sa 
faları başlıyacaktır. 

Mahsul Bol 
Zile, (TAN) - Merkezde v~ civar 

köylerde yeni arpa mahsulünün bi
çilmesine başlanmıştır. Geçenlerde 
yağnn dolunun tahribatına uğrayan 
ve yağmura ihtiyacı bulunan yüksek 
yerlerdeki birkaç köy müstesna ola
rak, bu sene her yerde mahsulün ge 

\..çen yıllardakinden fazla olacağı to.h-
kitıin dilmektedri. 

Al(asabanın Planı Yapılıyor 
le Zile, (TAN) - Kasabamızın miis-

akbel pHi.nının yapılması 4600 lira-
" 'j'a ihale edilmiştir. Miihendisler ge

lerek işe başlamışlardır. Temmuz ni 
hayetinde planın Belediyeye verile
ceği anlaşılıyor. 

DikiJ Sergisi 
Zile, (TAN) - Her yıl iki defa açı

hın nakış ve dikiş salonundan, kadın
larımız hayli istüade temin ediyor. 
Bu sene de muallim Vesile ve 
yardımcısı Memduha tarafından 
açılan salon bir ay sürmiiştür. Sergi, 
halk tarafındnn çok beğenilmiştir. 

KAŞTA: 

Bir Kadının 
Cesedini 
KurtlarParçalad) 
Kaş. (TAN) - Akörü köyü civa

rında, paramparça olmuş bir kadın 
cesedi bulunmuştur. 

Yapılan tahkikat neticesinden, 
ı 15 yaşında bir kadının, o civarda
ki çeşmeden su içtikten sonra ken 
di kendine öldüğii ve cesedinin kurt 
lar tarafından parçalandığı anlnşıl-
mıştır. 

Yaylalara Göç 
Kaş, (TAN) - Sıcaklar artmış

tır. Halk, sahillerden yaylalara göç et 
mektedir. Bilhassa ka1.amızın Gi.>mbe 
yaylasına adeta bir akın vardır. Çe
şitli suları, temiz havası ve bol yi
yeceği ' ile Göm be yaylnsı, güney 
yurt sahillerimizin en ziyade sevilen 
bir yaylası olmuştur. 

Adliye Teıkilah 
Kaş, (TAN) - Haziran başla~ında 

kazamız adliyesinfn bir kısım saHi.hi 
yetl ı1 Elmalı Adllyesln verllmis
tir. Fakat, Elmalı buradan 25 saat u
zak olduğu için mü küliıt başlamış, 
Ankaraya müracaat edilmiştir. Bu
nun üzerine, kazamız Adliyesine sa
lfıhiyetleri geri verilmiş, miinhal bu
lunan sorgu hiıkimliğine de Fenike 
sorgu hakimi Kemal Siirmcli tayin 
edilmiştir. 

* Zile, (TAN) - Gazeteler bayii _ Yurtta~! 
İsa Bilginin gayretile asri bir lokan 1 · Sağlığa sağ'lık katan ıneyvayı 
ta açılmıştır. Bu suretle, Zilenln . 
mühim bir ihtiyacı temni edilmiştir. 1 yuvandan eksık etme: Bol bol 
Şimdi bir de asri otel ynplırtılmasına ı I ye ve çocuklarına yedır. 
çalışılmaktadır. 1 ~~~~~--~~'!!!!!!!!~~~~~~ 

Tulüatçıhğı Lağvetmek Doğru mu, Değil mi? 
(Başı 5 incide) 

Sepetçi Ali Rıza ve şahsen dos
tum olan, :fakat şimdi isimlerini 
hatırlayamadığım daha birçok e
mekli ve genç artist. Eski knntola 
rın yerini, şimdi "şan" ve "solo'' tu 

tuyor ve e!ıki "düet" ve "kuvar
to" larda, "Zeybek", "Ka1.aska'' 
vesaire namlnrile "artistik dans
lar" şeklinde oynnnıyor. 

T uluatın menedilmiş olmasına rağmen. değişmiş oldu
ğunu iddia edebilir miyiz?. Tulu
at, tamamile "lağv" mı edilmeli, 
yoksa "ıslahına'' mı çalışmalı? Kül 

tür Bakanlığının, tiyatro muhar
rirlerine yazdırttığı "ıhalk pi-

yesleri" nin sayısı , diirdii, beşi geç 

medi. Buna sebep te, bizde, daha 

henüz ihtiyacı knrşılayaeak eser

leri verecek tiyatro muharriri ye
tişmemiş olmasıdır. 

Bu vaziyet karşısındn, tulüatçı. 
ne yapsın?. Çetin eserleri alıp oy
naynmaz, buna, gücü yetmez. Bil
mecburiye, tulfıata sapacaktır. Tu 
lfıatçıhğı lfığvetmek, bana, günah
tır gibi geliyor. Biisbiitün kendi 
hallerine bırakmamak, ve halkın 
terbiyesi, ahlukı gözetilerek sıkı 

kontrol altında tutmak şartile, on
ları istediklerini, istedikleri şekil-
de oynamakta serbest bırakmalı
dır. Tiyatro mektebi ve lstnnbulı An 
kara Şehir Tiyatrolan, zamanla 
yeni artistler yetiştireceklerdir. Bu 
yeni elemanların birkısmı, piyasa
ya dökülecektir. 1şte o vakit, kü

çük küçiik mahalli sahneler, ken
diliğinden viicut buluverir. Halk 
evlerinin temsil kollan da. yarı
nın kiiçiik mahalli sahnelerini h:ı 
zırlamak için <'alışan unsurlardır. 

Yakın bir istikbalde, elbirliğiyle 

bu meselenin tamamile halledile
ceğine eminim. 

Turkkusu T af ebelerine: 
' Türk Hava Kurumu lstanbul Şubesinden: 

ı _ Geçen sene İnönü kampında . 'C,, Brövesi almış olan Türkku
tal heleri 1 temmuz sabahı İnönü ve Ankaraya hareket edecekle-

şu e b .... 
rinden bunlann haziranın 29 uncu çarşam a gunu, 

2 _Liselerin dokuzuncu sınıf talebesinden bu sene kayıtlan yapıl
. }anlardan gayri diğer talebeler 9 temmuz sabahı İnönüne gidecek 

mış o d .. 
terinden bunlann da sevk muameleleri yapılmak üzere temmuzun or-

:iüncü pazartesi günü cağaloğlun- daki şube merkezine müra~;;~l:rı. 

ORDUDA: 

Yeni Bir Satış 
Kooperatifi 
Kuruldu 
Ordu, (TAN) - Bir satış koopera

b.lfi kurulmuştur. Halkevi salonun

da, vali Baran ile Ziraat Bankası ve 

Ticaret odası erkanının , İktısnt Ve
kiileti müfettişlerinden Orhan Du
mer ve Nabi Atnç!n, kooperatifler 
miidür muavini Şi.ikrü Ulayın ve lçx:e 
di kooperatifleri ortaklarının huzu
rilc yapılan bir toplantıda , satış ko

operatifi açılmıştır. Bir günde kayde

dilen ortak adedi 500 ü bulmuştur. 

Müstahsilin, mahsulünü müstehlik 

piyasalarda en iyi fiyatla satmak ga

yesile kurulan bu teşekkül, Karade

niz bölgesinde ve merkezi Giresun

da olan satış kooperatifleri birliğinin 
bir şubesi mahiyetinde olacaktır. 

Maamafih müstakil bir müessese gi

bi doğrudan do2ruya İktısat Vekale
tindeki umum müdürlüğe bağlı bu-

lunacak, İktısat Vekaletile Ziraat 

Bankasının teftişine tabi olacaktır. 
Bu yeni teşkilfıt, gelecek seneye ka 

dar, Hopadan Ünyeye kadar genişle

tilecektir. Kredi kooperatifleri kurul 

Bucak köyünde vücude getirilen 
portakal bahçeleri hem güzel, hem 
çok verimlidir. "Kozan portakalı" 
her yerde şöhret kazanmıştır. Kozan 
pamuğu da birinci derecededir. 

Kazamızın başlıca ihracatı pamuk 
buğday, badem, yağ, peynir, porta

kal, tatlı ve ekşi limon, bulgur, pi
rinç, kereste, odun kömürü, keçi ve 
sığırdır. 

Torosların Andil silsilesi namını 
alan ve kasabamızın üzerinde tepe
leri görülen dağda pars, siyah ayı, 
sırtlan, tilki, sansar, kurt gibi hay
vanlar vardır, bu sebeple av derisi ti
careti de oldukça ilerilemiştir. 

Kazamızın umumi nlifusu 36500 e 
varmaktadır. Arazinin genişliğine gö 

re ;pek azdır. Diğer mühim bir ihti

yaç ta yoldur. Halk, bütün istihsa
Iatını, yegane iktısat merkezi olan 

Ceyhan kasabasına ve kısmen de A
danaya nakletmektedir. Halbuki Ko
zan, bu iki yere bir şose ile bile bağ
lı değildir. Küçük bir yağmur, mev
cut yolları derhal kesmekte, otomo
biller şöyle dursun, patika arabaları 
bile işliyememektedir. 

Son 213manlı:ırda Kozanın '1çtnde 1...

mar faaliyeti göriılmektedir. Ufacık 
!kasabamızcb bugün 12 yataklı bir 
hastahane vardır. Belediyede asri 

bir mezbaha yaptırtmıştır. Merkezde 

tam teşekküllü üç ilkmektep vardır. 

Bir ortamektep ihtiyacı şiddetle his-

sedilmektedir. Kozanda açılacak ormuş olan yerlerde ise satış koopera-

tifi teşkilatı yeni mahsul zamanına 

kadar behemehal ikmal edilecektir. 

Yeni mahsul kaldırma mevsimine 

kadar faaliyete geçirilmesi kararla
şnn satış kooperatifleri arasında Gi

resun, Trabzon ve Keşap da vardır. 

tamektep, Saimbeyli, Kadirli ve Fe
ke kazaları çocuklarının da okuma
larına imkan verecektir. Gençler 
Birliği, C. H. Partisinin himayesi al
tında zengin bir programla çalışmak 
ta, hemen her hafta milli bır piyesi 
temsil etmektedir. 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme U. idaresi ilanları 
Devlet Demiryolları İşletme Umum Müdürlüğünden: . .. .. 
1 _ Devlet Demiryolları istasyon sınıfında istihdam edılmek uzere mu

snbaka ile hareket memur namzedi alınacaktır. 
A) Müsabakaya iştirak edebilmek için orta tahsili bitirmiş olmak; 

1 

B) Türk olmak; 
C) Yaşı 18 den aşağı ve 30 dan (dahil) yukarı olmamak; 
D) Asgari bir sene için askerlikten muaf olmak; 

"'.E) İdaremiz hekimleri tarafından yapılacak sıhhi muayenelerinde faal 
servisde çalışmağa mani bir arıza ve hastalığı . olm~mak; . . . 

2 - Müsabakada kazananlar 61 lira ile tayın edıleceklerdır. Ecnebı lı
sanlardan birine vakıf olanlar 67 lira ücretle alınacaklardır. 

3 - Müsabakn imtihanı 9 Temmuz 938 Cumartesi günü saat 14 de Hay
darpaşa, Sirkeci, Ankara, Balıkesir, Kayseri, Malatya, Adana, Afyon İz
mir ve Erzurum işletme merkezlerinde yapılacaktır. 

4 - En son müracaat 8 Temmuz 93Ş Cuma gününe kadardır. 
5 - Talipler işletmelere ve istasyonlara istida ile müracaat edecek

lerdir. ' 
· 6 - Kabul şerait ve evsafı hakkında daha fazla malumat almak isti
yenler işletme merkezlerine ve istasyonlara müracaat edebilirler. (3588) 

* * * Muhammen bedeli 1900 lira olan 200 çift lastik çizme 29·6-1938 Çar-
şamba günii saat 1 ı on birde Ilaydarpaşnda gar binası içindeki satınalma 
komisyonu tarafından açık eksiltme ile satın alıncaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve 142 lira 
50 kuruşluk muvakkat teminatlarlle birlikte eksiltme günü santine ka
dar komisyona miiracaatlan lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada gar binası içindeki komisyon ta
rafından parasız olarak dağıtılmaktadır. (3516) 

* * * Muhammen bedeli 1775 lira olan soba rozası, kömür kovası, sohR ma-
şası, soba küreği, kondoktör feneri (tam) ve donanma fenerinden mürek
kep alh kalem malzeme 9-7-1938 Cumartesi i'inü saat 10,30 da Haydar
paşada gar binası içindeki satınalma komisyonu tarafından açık eksiltme 
ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve 133 lira 13 
kuruşluk muvakkat temlnatlarile birlikte eksiltme günü saatine kadar ko
misyona miiracaatlan llZlmdır. Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada 

Gar binası içindeki komisyon tarafından parasız olarak dağıtılma~tadır. 
(3855) 

28 - 6 - 938 

(Hikayeden Mabaat) 

ZAVALLI BORDA!. 
(B~ 6 ncıda) 

Kamelyalar çıplak bir halde u
zanmış olan madamlar hissini ve
riyordu. Menekşeler cilveli cilve
li kokularından keşf edilebilsin
ler diyer~ yaprakların arasına 

gizleniyorlardı. Hele karanfiller!. 
Kırmızı başlıklarile selama uzan
mış ihtilllciler gibi tarhların üs
tünde dizili dururlardı. Yüksekten 
aşağıya doğru bayıltıcı bir koku 
neşreden manelyalar el sürülme
miş meleklere benziyordu. 

B ütün bu atem her şeyin ka
sıp kavrulduğu bu öğleyin 

sıcağında, susuzluktan bayılmıt

lar gibi her biri: . 
_ Bordacığım, canım Borda

cığım, susuzluktan çatlamak üze
reyiz; Allah rızası için bir damla 
su! diye yalvarır gibiydiler. 

Hakları yok değildi. Borda bu
nu kulaklarile işitmiyordu amma 
gözlerile pek iıliı görüyordu. Yor
gunluğundan bitmiş bile olsa he
men kanala koşar, bahçe kovasını 
doldurur, ve duştan sonra sanki 
kendisini selamlamak için ayağa 
kalkan bu nazeninleri sulardı. 

Çok defalar çiçekleri koparır

ken elleri titrerdi. Oldukları yer
de kuruyup kalsalar!.. Fakat ek
mek parası için hepsini sepetlere 
doldurup Madrite yollamak lazım
dı .. Madrite gidenlere gıpta ediyor
du. Bu Madrit nasıl yerdi acaba? 
Gözünün önüne, masallardaki gi
bi içinde pırlanta ve porselende~ 
salonları, bin bir tane ışık aksettı
ren aynalar, çiçeklerle süslenmiş 
ve içinde güzel madamların bulun
duğu odalar, salonlar bulunan 
muhteşem saraylar gelir; ve Mad
r ite gidip bunları görmek için can 
atardı ... 

Bu Madrittc, küçükken ekseriya 
birlikte oynadıkları ev sahibinin 
oğlu vardı; hatta geçen yaz ~ibar 
bir genç haline gelen bu delıkan
lı araziyi görmek için geldiği za
man Borda utancından onun yanı
na çıkmamış ve bucak bucak kaç
mıştı. 

Çoc\lkken onlatıle.n~ll:!llldaki 

gibi kendini de, herkes tarafından 
hakaret görürken birdenbire şeh
zade tarafından sevilip te prenses 
olan fakir kızın yerine koyar ve 
bu hulyasından kızararak utanır-
dı. 

H er bırakılmış çocuğun zih
nini okşıyan hayallere da

lar bahçe kapısında süslü bir ara
banın durduğunu, içinden güzel 
bir Madamın çıkarak: 

- Evladım, nihayet seni bul
dum! dediğini duyar gibi o,lur, süs
lü elbiseler giydiğini ve sarayda o
turduğunu farzederdi .. 

Her vakit te el altında evlene
cek bir prens olmadığı için haya
linde ev sahibinin oğlu ile evlen· 
miye razı olurdu. Khn bilir! 

Fakat rüyalarının en tatlı bir a
nında iken sırtına inen bir avuç 
toprakla ihtiyar Tofol'un: 

- Haydi iş başına! diyen sert 
sesile acı hakikate dönerdi ..• 

- Haydi iş başına! 

Şikayetlerini bir alay güzel çi
çekler vermekle gösteren toprağı 
didiklemiyc koyulurdu. Havalar da 
0 kadar sıcaktı ki .. Güneşin hara
reti, öğleyin olmadan evvel şid
detlenir. Zavallı Bordanın öksürü
ğünü büsbütün artırır, artırırdı. 

Sanki yüzünde bulunan hayat 

ve rengi koklıya koklıya öpüp ok· 
şadığı çiçekler almıştılar. 

Doktor çağırmak kimsenin tıklı· 
na gelmedi. Hem ne lüzumu vardıı 
Doktorlar öyle pahalıydı ki.. He
le baba Tofol'un onlara hiç itima
dı yoktu. Hayvanlar insanlardan 
daha bilgili olduklan halde bir 
gün bile ne doktora ve ne de ila
ca baş vurmuyorlardı. Buna rağ
men hiç te insanlardan daha az 
sıhhatli değillerdi. 

Bir sabah Borda kendilerile be
raber pazara gittiği kadınların mer 
hamletle yüzüne. bakarak bir şey 
ler mırıldandıklarını görmüştü. 

Hastalığı dolayısile büsbütün de· 
likleşen kulağı ile her şeyi duy
du. Yaprakların dökümünde o da 
düşecekti. Bu sözlerden bir üzüntü 
bir sıkıntı hissetti. Düşmek her 
halde ölmek demekti. 

Zararı yok, ölüme o, tevekkülle 
boyun eğiyordu, amma öldüğü za
man arkasında kalacak olan ih
tiyar ne yapacaktı, Hiç olmazsa 
o da, anneliği gibi bançenin en gü
zel renklerle donandığı, en neşe

li olduğu ilkbahı:.rın ortasında öl
se bari ! 

Yaprak dökümü! Kış!. O zaman-· 
tarda ölüm her halde çok kederli 
bir şey olacaktı. Ağaçların çalı 
süpürgesine dönmüş, çiçeklerin 
boyunları bükük tarhların üstün
de durduğu bu mevsımı hiç te 
sevmiyordu. O vakitler Borda 
bahçeye bile çıkmak istemezdi. 

Buna mukabil en sevdiği şey, 

papazların zamanında dikilmiş o
lan ve hiç sararmıyan bol yaprak
lı bir hurma ağaçı idi ki, onun altı
na sığınır, sanki o yapraklar, ölü
me kanat geriyormuş ve onu öbür 
tarafa gitmekten koruyormuş gibi 
gelirdi. 

B aharı ve onu müteakıp yazı 
böyle geçirdi. Yine bu l:iah

çede bu hurma ağacının altında ku
ruyan yaprakları dökerek esen son 
baharın ilk rüzgarları onu yaka
ladı. Günden güne zayıflıyor, mah
zunlaşıyordu . İşitme kabiliyeti fev
kalad,uırJmış. Pn 117,aktan ı;?Plan an 

hafif sesleri dahi duyabiliyordu. 
Başının etrafında dönen oeyaz 

kelebekler, alnında beliren soğuk 
terlere kanatlarını yapıştırıyor

lar. Onu çiçeklerin uğraşılmadan 
büyütülmeden kendi kendine do
lan çiçeklerin bulunduğu öbür dün 
yaya götürmek istiyorlardı. 

O kışın yağmurları Bordayı ıs
latamadılar. İhtiyar Tofol, elinde 
kazma her vakitki gibi g&leri ye
re eğilmiş, yağmurun altında idi. 
Sefaletin intizama soktuğu bir as
ker cesaret ve lakaydisile mukad
deratının tecellisini bekliyordu. Ça
lışmak, çok çalışmak lazımdı. Ki
rasını ödeyecek, tenceresini pirinç
le dolduracak bir şey kazanmak i
çin çok çalışmak lazımdı. 

Yalnız kalmıştı. 

Küçük annesinin arkasından <>
raya gitmişti. İhtiyara kalan ye
gane şey, şu, insanların kanını e
men ve bir gün gelip onun da ka
nını emecek olan, daima çiçekli, 
kokulu ve mümbit, üzerinden ölüm 
geçtiğini hiç hissetmiyen şu bahçe
nin yarasaya benziycn şu toprak 
parçası idi. 

Ne dersiniz? Zavallı Bordaya 
şu son seyahatinde arkadaşlık et
mek üzere bir gül ağacı bi1e ku
rumamıştı. Hepsi de zindeliklerini. 
tazeliklerini muhafaza edivorlar • 
dı. 

lstanbul Üniversitesi A. E. P. Komisyonundan : 
Cinsi 

Odun 

Miktan 
Kilo 

318750 

Muhammen 
fi atı 

Beher 250 kilosu 
320 kuruş 

Teminatı 

306 Lira 

İstanbul Üniversitesi merkezi ile teşekküllerine alınacak odun 4/7 / 938 
Pazartesi günü snat 15 de Rektörlükte nçık eksiltmeye konulmuştur. 

İsteklilerin ihale gün{i kanunda yazılı vesika ve teminatlarile komisyo.: 
na gelmeleri. Şartname, Liste her giin Rektörlüğükte göri.iliir. (3577) 

lstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 
Evvelce 1stanbulda Hacı Mustafa mahallesinde Taşçılarda eski 205 

ve yeni 11 No. lı mağazada icrai ticaret eden ve halen nerede olduğu 
anlaşılmıyan Dimitri Mika'ya: . 

10-8- 926 günlm ve 1455 No. 1ı beyanname ile gümrükten geçirdı· 
ğiniz pirinçlerin istihl!k resmi olarak sizden aranılan 343 lira hakkın
da hazine aleyhine açtığınız davanın vazife noktasından reddine 18-2-
938 tarihinde karar verilmiştir. 

Bu karara göre 343 liranın 10 gün içinde gümrük veznesine yatırıl· 
ması, aksi takdirde hakkınızda 1723 No. h kanun hükmüne tevfikan ve 
tahsili emval yolu ile icrai takip yapılacağı bilinmek ve tebliğ maka· 
mına kaim olmak üzere keyfiyet ilAn suretile bildirilir. <3965) 
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tco. 17 Yazan: ZIYA ŞAKIR 

Saray Bir Anda Silihlı 
Askerlerle Sarılmıştı 

B irdenbire, bir gürültü ile u-
yandım. Başımı kaldırarak 

bu gürültüye kulak kabarttım . 1-
fünden öyle bir his geldi ki, daha 
fazla dayanamadım. Kalfama du
hırınamak için usullacık yatağım
dan sıyrıldım. Sessizce kapıdan çık 
lırn. Bizim odanın bulunduğu deh· 
liıi geçip büyük sofaya çıkacağım 
Qrnan, nöbetçi kalfalardan biri ile 
~arşılaştım. (Valde dairesi) ne doğ
t\ı koşuyordu. Buna, birşey sora
llıadım. Fakat artık daha bariz bir 
ltırette işitilen ayak patırtılarının 
"e silah şakırtılarının ehemmiyetli 
hlr hadiseye delalet ettiğini anla
dtın. Tavandan asılı kıı.ndillerle, 
loş bir surette aydınlanan büyük so 
fayı geçerek pencereden bakan di
fer nöbetçi kalfaların yanına yak
laştım. Ben de aralarına sokularak 
~afesin arkasından, avluya baktım. 
're o anda, donakaldım. 
Gördüğüm manzara, şu idi... Yağ 

llıur, yağıyordu. Alaca karanlık i
fuıde, askerler kaynaşıyordu. Bun
ların ortasında dimdik duran, kısa 
'akallı bir zait; karşısındaki iki za
bite şu emirleri veriyordu: 

- Senin bölük, bu tarafa .. Senin 
bolük te, bu tarafa ... Askere, sün
iün takdınn. Ne içeriden dışanya, 
ile de dışardan içeri kimseyi bırak
ltıay:ın. Emre karşı gelen olursa, 
derhal süngüleyin. • 

O bu emirleri verirken, o gece 
dairede nöbetçi kalan (Bey) tülerle 
ı\ğalar da uyku sersemliği ile yan 
tiyinmi~ bir halde, ceketlerinin kol 
larını geçirmeye çalışarak oraya 
toplanıyorlardı. 

Beyler, başbaşa vermişler, konu
fl.ıyorlardı. Ağalar da, Abdülkerim 
ı\ğanın etrafına toplanıyorlardı. Sa 
~a.llı zabit, öteki zabitlere verdiği 
~irleri bitirir bitirmez, Beylerle 
ı\ğalann toplandı1dan kapının önü 
~ geldi. Dik bir sesle: 

- Kapıyı açın. Efendi Hazretleri 

- Sakın korkma culanım! .. lnıallah hakkında hayırlıdır. 

- Çabuk .. Çabuk ... 
Kelimeleri sık sık tekerrür edi-

yordu. 
Abdülkerim Ağa ile Hfıf ız Ağa, 

koşa koşa merdivenleri çıkmışlar .. 
Kadın Efendinin yanına gelerek 
kulağına birşeyler fısıldamışlardı. 

O zaman Kadın Efendiye biraz 
emniyet gelmişti. 

- Varın aslanıma haber verin. 
Sakın telaş etmeyin. Uyku halile 
belki bir hoş olur. 

Demişti. 

Kadın Efendi ile gelen (Valde 
cariyeler inden Emsalnur 

ile Siranto kalfalar, efendimizin 

dairesine koşarlarken, merdivenle 

ri ikişer üçer sıçrayan Raşit Ağa 

gelmiş; şu haberi getirmişti: 

- Telaş buyrulmasın, efendim. 
Gelenler, hayırlı bir müjde için 
gelmişler. Şimdi, kapıcıbaşı kulu
nuz beni bir köşeye çekti. "Koş, 
Valde Hazretlerine haber ver. Me 
seleden ben haberdardım. Kapıyı 

kendim açtım; askerleri içeri al
dım. Bir başka iş zannediJ> zin
har telaş etmesinler. Sarayın her 
tarafı askerle sarılmıştır." dlye ha 
ber gönderdi. 

Demişti ... Bu haber Valde Sulta 
na artık büsbütün kanaat vermiş, 
yüzünde açık bir tebessüm belir
mişti. 

İşte o sırada da efendimiz gel-

mişti. Geceliğinin üzerine, tarçın 

renginde gezi kaplanmış, uzun bir 

kürk giymişti. Birdenbire uyandığı 

için adeta sersem bir halde idi. 

Kadın Efendi oğlunu görür gör-

mez, ona doğru ilerlemiş; aralann

da şu konuşma geçmişti: 

- Sakın korkma aslanım!.. İn

şallah, hakkında hayırlıdır. 

- Korkma dersin amma, Valde .. 
Gelenler, kimdir?. Niçin gelmişler 
dir. 

- Bir Binbaşı imiş .. Seni acele 
alıp götürmek için gelmiş. 

(Devamı var) 

ili isterim. 1 
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~at o sakallı zabit fena halde U C U Z E G._ L E N C E 0
fkelendi. • • • 

- Dakika geçirecek vakit yok. 
~~uk, kapı açılsın. Efendi Hazr~t 

!'i. dışan çıkarılsın. Yoksa hepinı
~ rnesul tutarım. 

Diye bağırmaya başladı. 

Anahtar Ağası Abdülvahit Ağa, 
>trıındaki anahtarla kapıyı açtı. Ab 
:Ulkerim Ağa ile Raşit Ağa içeri 
~~~dı. Merdiven başına geldiler. 

obetçi kalfalara seslendiler: 
~-:- Çabuk!.. Hem Valde Hazret 

l'iııe .. Hem Efndimize haber ve
"l?t. Askerle beraber bir binbaşı gel 
~iş; efendimizi görmek istiyor. 

nediler. 

Odadan çıktığım zaman, koşa ko 
: \T alde dairesine giden kalfa, ha 
l&eyi daha evvel haber verdiği i

Htt, o sırada Kadın Efendi sofaya 
~lnıişti. Fakat büyük bir telaş için 
~ idi. İşte o telaş içinde, nöbetçi 
t' lfalar da Abdülkerim Ağanın 
0ttderdiği haberi getirmişlerdi. 

~ıılt.adın Efendi, tereddüt içinde 
erini uğuşturuyor: 

Ilı - Bu iş, bir acaip oldu. Sakın ol 
fı llya duyulmuş olmasın. Sorun 
,.,_hinbaşıya .. Aslanımı, kimin tara
·~dan ister. 

biye söyleniyordu. 

~ ~erdiven başından, öfkeli öfkeli 
a.~ ler geliyordu. Bu seslerin ara-

~ 
( ----· tıq:) Şehzadelerin maiyetlerinde ve hu 

~izmetlerlnde buluıwılara (Bey) 

Eğlence yerleri ucuzlıyacakmış. 
Ben de bugün size ucuz, adeta be
dava, bir eğlence bu111".ak istedim. 
Bu eğlence plajlara giderek orada 
güneş altında uzanmış yatan kad1n 
ve erkek insan tiplerini tetkik et
metkir. Bunun pek zevkli bir eğ
lence olt1uğunda şüphe etmezsiniz 
sanırım. Masrafı da plajın kapısın 
tlan geçerken vereceğiniz paradan 
ibarettir. Yaşınıza ve halinize gü
venirseniz buna bir de mayo mas
rafı ilave edersiniz; o da z~ten bir 
defalık, fakat hem güneş banyosu 
yapmış, hem de hoşça bir Vakit 
geçirmiş olul'Sunuz ... 
Şu karşıda, bir kolunun üzeri-

. ne dayanarak yan oturmuş, bacak 
]arını uzatmış bayana bakınız. Ya
nında bir erkek büsbütün uzan
mış, arkasının üstünde yatıyor. f. 
kisi de, orta boylu olmaktan zi~:a· 
de uzunca boylu. Vücutçe biribiri
ne uygun. Azalarının hepsi müte
nasip. Başları yuvarlak fakat yüz
leri uzunca. Göğilsleri ve karınları 
basık değil ama. büyiik ve geniş te 
değil. Kolları ve bacakları uzun
ca. Elleri de kısa değil. Gözleri 
irice. Burunları muntazam. Kemik 
lerinin hiç biri <'ıkık ve kaba de
ğil ... İkisi de bütiin dahili guddele
ri yolunda işliyen, onların çıkar
dıklan hormonların fazlası ve ek
siği olmıyan normal insanlar. 
Şimdi onları, daha ötede valnız 

başına yatan gene: kızla milkavese 
ediniz. O da uzunca, hatta o~lar
dan daha uzunca boylu. fakat on· 
lardan daha zayıf. Adalelerinin kil 
çüklüjiinü, inceliğini, buradan a• 
yırt edebilirsiniz. Dikkat ederse
niz, arka üstfl yattJfı halde, beli-

nin çukuru da fazla olduğunu far 
kedersiniz. Gözleri iri, saçları gür. 
Cildi, daha güneşte yanmadan bi
le, haylice esmer. Yanından geçer 
ken iyice dikkat ederseniz, boy
nundaki tiroit guddesinin biraz bil 
yücek olduğunu görebilirsiniz. 
Kendisile ahbap olarak tetkikinizi 
ilerletiniz: Kibar, zeki fakat çok 
sinirli bir kız. Küçük bir üzüntü
den akşamlan hararet derecesi ar 
tar, yüreği herşeyden çarpar, ne 
kadar yese şişmanlayamaz. Bir a
ralık elinizi cildine dokundurabi
lirseniz, fazlaca sıcak olduğunu da 
hissedersiniz. Zaten kendisi de sık 
sık terlediğinden şikayet eder ... 
Bu zarif ve kibar kıza şimdilik 
hasta denilemez. Fakat tiroit gud 
desinin fazla işlemesi kendisini 
hastalığa namzed tutar. Şişmanla· 
yamaması, fazla sinirli olması hep 
ondan ileri gelir. Onun için, güneş 
banyosu yapmakta pek isabet edi
yor. 

Bir de, sağınızda. biraz uzakça 
bir yerde uzanmış delikanlıya ba
kınız. O da uzunca boylu, biitün 
halleri öteki genç kızın hallerine 
benziyor. Fakat vlicudünün kılla
rındaki fazlalık, şiiphesiz. gözünü 
ze çarpıyor. Biraz da :vliziinün faz 
la uzun ve çenesinin büyük, geniş 
olması . Bunda hem tiroit hormo
nu fazla. hem de kafatasının için
deki ipofiz guddesi fazla işliyor. 

Bu söylediklerim uzunca boylu 
ve sağlam tipler. Ayn ayn ve yal 
nız yatan gen( kızla delikanlı has
talığa namzed olsalar bile, yine 
halleri dermansız olmadıklannt 
gösteriyor. Yalnız fulaca sinirli,• 
kadar ••• 

ihraç Mallarının Kontrolü 
için ilk Toplantı Yapıldı 

· (8411 1 incide) 
"Sayın ihracatçılar, 

Son üç senelik ihracatımızın yılda 
vasati olarak 23 milyon lirasını, ya
ni umumi ihracatımızın ayni yıllar
da vasati yüzde yirmisini teşkil e
den fındık, çekirdeksiz üzüm, yu
murta ve palamut mahsullerimizin ih 
ihraçlarını devletin murakabe ettiği 
malumdur. 

Bunlara ilaveten buğday, arpa, tif
tik, yapağı ve portakal maddelerinin 
de kontrolü takarrür etmiştir. 

1937 yılı istatistiklerine nazaran 
bu dört maddenin ihracat kıymeti, 
umumi ihracatımızın yüzde 18 ini 
teşkil ettiğine göre, bu sene içinde 
yeni nizamnamelerimizin de tatbika
tına geçilince, yıllık ihracatımızın 

takriben yüzde kırkı kontrol edilmiş 
olacaktır. 

Kontrolu tekarrür eden buğday, 

arpa, tiftik ve yapağı maddeleri için 
vekAletçe birer nizamname projesi 
hazırlanmıştır. 

Bunlann son şekilleri verilmezden 
evvel alakadar ihracatçılarla görüş
mek üzere bir toplantı yapılması mu
vafık görulmüş ve bu imkanı verme
niz sizlerden rica olunmuştu. 
Şimdiye kadar yaptığımız nizam

namelerde olduğıı gibi. yapılması te
karrür eden bu yeni nizamnameler 
hakkında da, kıymetli mütalealarınız 
dan, senelerin sizlere verdiği tecrü
be ve vukuftan istifade etmek isti
yoruz. Bu maksatla her mahsule ay
n ayn toplantılar tahsis edilmiştir. 

Kontrolün ehemmiyeti 

Çalışmalarımızın teferruatına gir
mezden evvel kontrol ve standardi
zasyon işlerinin lüzumu ve ehemmi
yeti üzerinde biraz durmak isterim. 

Bilirsiniz ki, mallarımızın kalitece, 
tasnifçe ve ambalajca ıslahı ve mal
larımızı ideal olarak aldığımız stan
dardlara yükseltmek yolunda alın
ını~ oJan tedbirler, sarfedilen gayret
ler kontrol ve standardizasyon mesai
si gibi bir formülde ifadesini bulmak
tadır. 

Yaşadığımız şu senelerde sahit ol
duğumuz piyasalann daral~ası, dış 
ticaret cereyanlannın kararsızlaşma
sı gibi hadiseler ve derin değişiklik
ler, bu mesainin lüzum ve ehemmi
yetini bilhassa tebarüz ettirmekte
dir. 

Şu son senelerde muhtelif memle
ketlerin tatbik ettiği döviz ve konten 
jan takyitleri, metropol ile domin
yonlar ve sömürgeler arasında tatbik 
olunan rüçhanh muamele ve tarife
ler gibi bir çok tahdidi tedbirler neti
cesinde, dünya pazarlarının iyiden i
yiye daralmasına şahit olduk. 

Dış ticaret münasebetlerinde ka
rarsızlık, mubadele cereyanlarının is 
tikrarsızlığı ve bilhassa süratle isti
kamet değiştirilmesi gibi hadiseler 
her memleketi bu gidişe göre tedbir
ler almıya sevketti. 

Bu he.rcümerç arasında bizim vazi
yetimiz nedir? Devletin, dış piyasa
lardaki hissemizi mahfuz tutmak ve 
genişletmek için, kısa vadeli anlaş
malar, klering ve takas yollan gibi 
dünyanın cereyanına ve hadiselerin 
seyrine uygun tedbirler aldığı malu
munuzdur. 

Binaenaleyh, bir taraftan yıllarca 
ihracat yaptığımız pazarlan muha
faza etmek ve diğer taraftan ticari 
politika ile istisnai olarak girdiğimiz 
pazarlarda daimi bir mahreç temin 
edebilmek için çalışmak zaruretinde
yiz. 

ihraç mallanmn 
StanJanlaaayonu 

Yalnız tağşiş ve hileyi önlemek ta
bii, kati değildir. Kontrol, ayni za
manda, yerine göre tiplendirme ve
ya standardlandırma dediğimiz ted
birlerle, mahsullerimizin kıymetlen
dirilmesini de istihdaf etmektedir 

Bu tedbirlerin ehemmiyetini daha 
iyi tebarüz ettirebilmek için, evvele
mirde, ticari tipler ve satış usulleri 
bakımından ticaretimizin vazyietine 
göz atmak faydalı olur. 

Biliyorsunuz ki. ihraç ettiğimiz 

mallar arasında standardize edilmiş 
mal yoktur. Pek azı teamülen tipleş
tirilmiftir. Fakat ekserisinde basit 
bir tipleşme bile meydana gelme
miftir. 

Bu san'lı vaziyete ratmeıı, dünya-

da standardize edilmiş mallardan ba
zılannı bu gün harice satabilmekte 
devam ediyorsak, bunun sebebini 
standard mala kıyasla aşağı fiyata 
satış yaptığımızda aramalıdır. 

Teamülen tipleşmiş dediğimiz mal 
larda ise tüccardan tüccara büyük 
farklar görülmekte ve bu tipler kafi 
bir insicam arzetmemektedir. 

Fiyat marjına rağmen standardsız 
ve hatta tipleşmemiş malımızı çok 
zaman satmak bile mümkün olama
maktadır. 

Hariç pazarlarda pamuk, buğday 
gibi büyük ve standard malların dai
ma alıcısı vardır. Fakat, bizim mal
larımız gibi, standardsız mallar için 
hal hiç de böyle değildir. Eğer bu 
mallan hala alanlar bulunmuyorsa, 
bunlar senelerdenberi temas netice
sinde, alım usulleri ve verecekleri fi 
yatlar bakımından kafi derecede ted
birlerini almış olan kimselerdir. 

Bugün dünya pazarlarında - siz
lerin müşterileriniz olan - alıcılarımız 
yani uzun seneler tecrübe ede ede 
firmalarımızın çalışmalarını dene
ye deneye, mallarımızı tanımış olan 
bu adamlar, iyi ve dürüst çalışan ta
cirlerimizin aleyhine olarak, kendi
lerine geniş bir risk payı ayırarak fi
yat veriyorlar. 

Standard mal gönderen memleket
lerin mallarına alışmış olan bir müş
teri bizim mallarımıza, derhal ve 
tereddüdsüz alıcı olamıyor. Niçin? 

Standardlarımız ve hiç olmazsa tip 
!erimiz bulunmadığı için. 

Gönderilen malın muhtelif parti
leri biribirini tutmadığı için. 

Ayni parti kendi dahilinde müte
canis olmadığı için. 

Ve nihayet gönderilen mal, hazan, 
nümunesini tutmadığı için. 

Standardizcuyondan temin 
ecl eceğimiz menfaatler 

Kontrol ve standardizasyon tedbir
lerinin, kısa bir zamanda memlekete 
neler kazandıracağını açık surette 
gös ermektedir . 

Bunları, muhtasar ve fakat mana
sı derin olan şu birkaç cümlede hu
lasa edebiliriz: 

1 - İtinalı, tasnif edilmiş, yekne
sak mal, 

2 - Muayyen tip, muayyen vasıs 
muayyen bir ambalaj, 

3 - Ayrı ayrı ihracatçıların gön
derdikleri ayni tip malda ayni vasıf
lar, 

4 - Nümune üzerine, tip üzerine 
satış imkanlarının kazanılması, 

5 - Kötü niyet sahiplerine içerde 
ve dışarda kapıların kapanması. 

6 - Arbitrajların. bazan yüz kızar 
tan ihtilafların nihayetlenmesi, 

7 - Nihayet, biitün bunların hula
sası olarak: Kontrolün alıcı piyasa
larda yarattığı emniyet ve itimat ha
vası, 

Ki, alıcı pazarlarda muvaffakıyet
le tutunmak ve pazarları genişletmek 
hususunda şimdiden tesirlerini göster 
miye başlamıştır. 

Arkadaşlar, dış pazarları bir daha 
çıkmamak üzere fethetmek hususun
da bu saydığım neticelerin her biri 
büyük ölçüde birer kıymet ifade et
mektedir. Bu kıymetleri hakkile öl
çebilmek için, daima, şu bir buçuk 
sene evveline gelinciye kadar ticareti 
mizin müracaat ettiği usulleri, daha 
doğrusu usulsüzlükleri, sonsuz ihti
lafları ve arbitrajları hatırlatmak la
zımdır. 

Kontroldan evvelki vaziyetin ne
den ibaret olduğuna bazı misallerle 
temas etmiştim. Liman işçilerine mas 
ke taktırmış olan buğdaylar gibi mi
saller, az çok farklarla, fakat ayni 
vahametle, bu gün kontrole tabi olan 
mallarımızda da evvelce tesadüf edi
len hallerdendi. Bu hususta, Vekalet 
dosyalarında, maalesef mebzul şaha
det vesikaları vardır. 

Bu hatıralar tekrar nazarlanmızda 
canlanınca , az zamanda kat edilen me 
safenin uzunluğu daha iyi seziliyor. 
Bu hatıralara mukabil, bu gün kon
trol edilmekte olan mallarımızı ya
bancı müşterilerimiz emniyetle satın 
almaktadırlar. 

BafVelıilin direktifi 
Sayın Başbakan Cel&l Bayar, kon

trol ve standardizasyon faaliyetleri 
için bütün bir programı ihtiva eden 
şu değerli sözlerile bütün gayretleri
mizi böyle güzel bir atiye doğru tev
cih etmqlerdi: 

"Bir malın üzerinde Türkiye 
menşeinin görülmesini, hariç na
zannda, o malın kalitesinin temi
natı haline getirmek milli bir da
vamızdır.,, 

Kontrol işlerinde böyle yüksek bir 
idealin heyecanı duyulmaktadır. 

Henüz ancak kısa bir zaman olma
sına rağmen alınan neticeler bu ide
ale doğru koşmak hususunda cesare
timizi ve şevkimizi arttırmıştır. 

Esasen, arkadaşlar, büyük ve muh
terem şeflerimiz bu işi milli bir dava 
halinde ortaya koydukları cihetle, 
Türk ihracatçılarının da kendilerine 
düşen vazifeleri ifaya koşmaları ta-
biU.ıir. • 

Türk ihracatçısı bütün milli savaş 
larımızda da kendilerine ayrılan saf
larda yer aldı. Burada da öyle olacak
tır.11 

Tüccarlarımızın •Özleri 
İzahattan sonra, tüccarlarımızdan 

Şerefcttin Alemdar, söz alarak de • 
miştir ki: 

- Vermiş olduğunuz izahattan do
layı teşekkür ederiz, çok istüade et
tik. Hükumetimizin bu işlere de çok 
ehemmiyet verdiğini görmek ve işit
mek bizi sevindirmiştir. 

Bunu müteakıp İş Limitet müdü
rü Bedri Nedim söz almış ve: 

- Çok beliğ bir ifade ile izah et
tiğiniz mevzular hepimizi mütehassis 
etmiştir. Ben ihracatçıları iki grupa 
ayırınm. Bir kısmı her şeyden evvel 
memleketin menafiini düşünenlerdir 
ki, iktısadi hayatımızda yüz kızar
tıcı hallerden daima uzak kalırlar. 

Diğer küçük bir kısım kendi hasis 
menfaatlerfoi düşünerek yurdun me
nafiini ve iktısadiyatın manasını güç 
anlıyanlardır. Fakat bu kısım ikinci 
planda kalmıştır ki, onlar karşınızda 
bulunanlar değillerdir. Hükumetin 
bu işlere karşı da gösterdiği alakaya 
hepimiz teşekkür ederiz,, demiştir. 

Mümtaz Rek dahi mukabele ola -
rak teşekkür et.mi~ ve toplantıya son 
verilmiştir. 

Bugünden itibaren sırasile buğday, 
arpa, tiftik, yapak ve sair maddeler 
üzerinde ihracat tüccarlarımız tica
ret odasında toplantılara başhyacak
lardır. Bütün bu toplantılara Müm
taz Rek, riyaset edecektir. Vekaletçe 
hazırlanmış olan avan projeler tüc
carlara dağıtılmıştır. Her tüccat bu 
proje üzerinde mütalealarını söyllye
cektir. Toplantı bugün saat onda ti
caret odasında yapılacaktır. 

Mümtaz Rek'in gazetemize 
beyanatı 

Bir aralık kendlsile görüşen bir 
muharririmize Mümtaz Rek, şu söz
leri söylemiştir: 
"- Maksadımız yurdumuzun ihra

cat işlerini istediğimiz ve düşündü
ğümüz mevkie ulaştırmaktır. İhracat 
mallarımıza daha düzgün bir istika
met vermek için her türlü tedbirleri 
alacağız. Yabancı memleketlere Türk 
ma11arının bütün iyi kalitelerini ta
nıtmak, piyasa ihtiyaçlarına göre 
mallarımızı sevketmek için en geniş 
bir düşünce ile hazırlıklara başladık. 
Her memlekette derin tetkikler yap
tırdık. 

Aldığımız raporlar üzerine yeni ni
zamnameler hazırlıyacağız. Standard 
sistemi ile Türk mallarının her ba
kımdan yüksek bir mevkie ulaşaca
ğına emin bulunuyoruz.,, 

Halde Dünkü Satışlar 
Bamya kilosu: 22 - 30, Dolmalık 

biber: 18 - 20, Sivri biber: 25 - 35, 
Sakız kabağı: 1.50 - 2. Çalı fasulyesi: 
9 - 11, Ayşekadın fasulyesi: 10 - 12, 
Kır domatesi: 4 - 5, Bakla: 3 - 4, A
raka: 10 - 12, Semizotu: 1.50 - 2.50, 
Yaprak: 5 - 10, Sarımsak: 2 - 3 kuruş 

Adetle satılan sebzeler 
Patlıcan baş: 5 - 6, orta: 3 - 4, u-,. 

fak: 2 - 3, Hıyar: 0.50 - 1.50 kuruş. 
Pancar demeti: 1.50 - 2, Soğan: 2 -

3, Maydanoz: 0.30 - 0.50, dereotu: 
0.30 - 0.50, Nane: 0.30 - 0.50 kuruş. 

Kiraz kilosu: 7 - 18, Türbe eriği: 
9 - 14, yerli çilek: 35 - 50, Ağaç çile
ği: 30 - 50, Kayısı: 12 - 25, Zerdali: 
7 - 20, Şeftali 15 - 30, Vişne: 10 - 22, 
Armut: 12 - 18, Dut: 5 - 8 kuruş. 

Ecnebi limon 100 adet: 200 - 400, 
Karpuz baş: 40 - 50, orta: 25 - 35, u
fak: 10 - 20 kuruş. 



10 
(B A Ş M A K A L E D E N .M A. AT) 

Cılız Bir 
Başlangıc; 

(Başı 1 incide) 
de karlan bir otelci, bir seyyah reh
beri bir defa alırlar. Böyle bir ha
reketin neticesi, asıl klr, ve hareket 
getirecek devamlı cereyanı kendileri 
için de, başkaları için de öldür
mektir. Emniyete dürüstlükle dayan
mıyan hiçbir işte devamlı şekilde ha
yır görülemez. 

T emiz, bir veya fazla otel sahibi 
olmak, memleketin 11.er şehri 

için bir gurur meselesi olmalıdır. 

Fırka teşkilatı, belediyeler, her sınıf 
memurlar, bunu her suretle teşvik et
meli, yardım göstermelidir. Esefle 
işitiyoruz ki, bazı şehirlerimizde te
miz bir otel açan himmet sahibi otel
ciler, bir kısım memurların keyfi ha
reketleri yüzünden otellerini ya kapa 
mıya, veya ideal tuttukları temizlik 
ve intizam seviyesinden fedakarlık et 
miye mecbur oluyorlar ve yese düşü
yorlar. 

En çok tesadüf edilen hadise, ba
zı memurların yok pahasına en iyi 
odaları işgal etmeleridir. Otelci şi

kayet etse, başka vesilelerle müşkü
lata uğramaktan korkar. Birkaç yer
de bu yolda vaziyetler hüküm sür
düğünü işittik. Turizm bürosu otelci
liği korumak ve yürütmek için her 
halde mekanizma kuracaktır. Bu me
kanizmanın Türk otelciliğini bu gibi 
tegallüplere karşı da koruması mut
laka lhmıdır. Hüktlmet, memleketin 
bayn namına bir ifi teşvik için hazine 
llnden fedaklrlıklan göze alırken, ga 
yenin görünmez vergiler yil%ünden 
baltaJanmaması lizımdır. 

Eğlence Yerlerinin 

Azami Tarifeleri 
Tesbit Edildi 

( Ba.,ı 1 incide) 
kendisine düşen işleri yapmıya başla 
mıştır. Etten sonra sebze ve meyva 
fiyatlarının da tedrici surette düşü
rülmesi için mütemadi surette çalışıl
maktadır. 

Bu arada halde, tetkikler yapıl
makta, satışlar kontrol edilmekte, i
cap ederse müdahale olunması ve fi
yatların daha ziyade düşürülmesi se
bepleri ve bu yolda alınması icap e
den tedbirler ara~tınlmaktadır. 

Maamafih belP.c!iye, sebze ve mey
vanın gittijcçe ucuzlamakta olduğu
ve daha başka türlü müdahalelere 
lüzum kalmıyacağı kanaatindedir. 

Ekmek M eseleai 
Ekmek işinde belediye kendisini 

daha fazla vazifedar görmemektedir. 
Çünkü bu mesele ile bilhassa Ziraat 
Bankası meşgul lllmaktadır. 

Nakil vasıtalarının daha ziyade u
cuzlatılmaları için esaslı incelemeler 
yapılmaktadır. 

Eğlence, dinlenme ve yıkanma yer 
lerine gelince, bu hususta her gün i
leriye doğru bir adım atılmaktadır. 
Yakında bu kabil yerlerde yapılan u
cuzluk daha fazlalaştırılacaktır. Ç~in 
kü içkili yerlerin bey'iye resmi yiız
de yirmiden yüzde yarıma indiril
miş, kazanç vergileri yüzde elli nis
betinde eksiltilmiştir. 

Ayrıca İnhisar idaresi, şişe ile ı;at
tığı maddelerin şişelerini geri aL"':'lı

ya ve bunun için müesseselerden pa
ra almamıya karar vermiştir. 

Bu kararın tatbiki bu gibi yerler· 
de yapılan tarife düşüklüğünü bir 
miktar daha indirmiye amil olacak
tır. 

T ilrk turizminde ilk gaye, her HükUınet belediye ve damga re-
memlekette olduğu gibi dahili ilimlerini indirmekle beraber kira

turizmi inkişaf ettirmei olacaktır. ların da kendiliğinden ve her yıl mü 
Harici turizm o kadar çetin hazırlık- temadı surette düşmekte olduğu gö 
lara ve fedakarlıklara ihüyaç göste- rülmüştür. 

:Azami Fiyatlar 

rir ki, bu sahada tam verim almak i- Bu cihetleri gözönüne alan bele-
çin epeyce beklemek lizımdır. diye, prensip itibarile şu kararlan 

Dahili turizm bakımından mem- vermiştir: 
lekette çok yakından bir yanı batla- Bira satışı umumiyet itibarile ka 
muı beklenebilir. Bu sayede elde eı- jıtsız ve şartsız olah k serbesttir. 
dilecek menfıttrtleJ-. o -kadaT: ~~r çalğıs z kahve, gazinolarda içi
ki, tabiat ~ijit ili hava, ucuzluk, lecek maddeler, limonata, şurup ta 
kaplıca ~bi c~ibeleri bu.lunan yer- dahil, beş kuruştur. 
ler, dahili turıstleri celp ıçin mutla- İçkili, fakat çalgısız yerlerde, iç
ka rekabete atılmıya ihtiyaç görecek- kiler mutlaka bol meze ile verile -
lerdir. Bu rekabet her te)'den evvel cek ve buna mukabil halktan alına 
istirahat imkinlan hazırlamak, ika- cak olan ücret istenilen içki şişesi
met masrafını ucuzlatmak ve bu u- nin hakikı değerinin bir mislini te
cuzluğu geniş bir şekilde ilan etmek cavüz edemiyecektir. 
fekl~ alacaktır. Bu sahada ilk ha- Yani bu gibi yerlerde bir 29 ku -
rekete geçen tehirler mutlaka üstün luk rak · · et' rt ·· t · . . ruş ı şışesı g ı en muş erı -
bir mevki temın edeceklerdir. den meze garson ücreti ve her şey 

Turizm bürosu, bir defa bu nevi . . ' • 
.. _,_.şafl .. ak 1 • ıçınde olarak ancak ve yalnız azamı 
.ınAı ara on ay o ursa ve umumı . . 
t ..:ı&..-1 d d ,..... 58 kuruş alınabılecektır. ecnnn: ere ayanan o5 • .. ve ve- t . . · 
r . l" 11 g:ı._. _ _, __ d h"li t . çkıli, fakat çalgılı yerlere gelin-
ım ı yo an Ulllı.c~lllle n ı urızm 

hareketi derhal canlanır ve bunu i- ce, buralarda müteaddit numaralar 
terde derece derece harici turizm d yapılır, hanendeler bulundurulur 
takip eder. e ise yine bol meze ile verilecek olan 

. içkilerde istenilen içki şi,esinin ha-
Alunet Emin YALMAN kikt değerinin dört misli, çalgı kıs-

Ali Çetinkaya 
lstanbula Geldi 

mı daha basit ise üç misli nisbetin -
de ücret alınacaktır. 

Yani mütenevvi eğlenceli yerler
den bir 29 luk rakı için 116 kuruş, 
diğerlerinde 72 kuruı alınacaktır. 

TAN 28 - 6 - 938 

Af Kanunu Bir Facia ile 
<Bqı ı bıcide) N.h t B 1 n BiRiNCİ SAYFADAN MABAAT 

Bununla beraber çokluk ~yle dtl- ) aye U 3 
Avukatlık vanunu vabul Edildi şünüyor: S dal Sefası Aj Aj Kötü günlerin hatıraları 150 likler 3D 

(Başı 1 incide) dairelerde nizalı işlerin yalnız avu- hakkında yeni keıfedilnıit bir delil (Ba§ı 1 incide) it 
ğil, ancak alacağı ücretle alakadar - katlar tarafından takibi noktası ateş- sayılamaz. Hükumet, memleketin vardı? Bu çanta kimindir? Vaka !r 
dır. Mesleğin kayıtlara tabi olması, u münaka .... lara yol açtı. yüksek menfaatleri hesabına af ka- facıa mı? Yoksa alelide blr kaza ı 

~ . derh8 
bunu bir amme hizmeti yapmaz. Ih Galip (Tokat) malt ve idari saha- nununa vardıi!'ı zaman, bunların hep- dır? Zabıta haberı alır almaz, de' 
racat tüccarları ve diğer muhtelif larda ihtisas ve tecrübesi olan yük- sini zaten tamamile biliyordu. araştırmalara başlamış ve hadise 
meslek sahipleri de umumi menfaat sek mektep mezunlarının kendi ih- Bu itibarla of kanunu hakkında ki esrar perdesini kaldırmıştır. 
bakımından kayıtlara tabidir. tisasları dahilinde iş takip etmelerin- acı münakaşalar cereyan etmesi ve Sandal kime ait 

Bay Galip kanunun bir muhtelit deki kaideleri anlattı ve bu gibilerin eski günlerin acı hatıralarından bah - - f{a 
encümende tetkikini istedi. kendi ihtisaslarında staj gördükleri- sedi1me~ beklenmekle beraber, hU Yapılan ilk tahkikatta sandalın 

dıköyünde temel adında bir sandalcı· Süleyman Sırn (Yozgat) avukat- ni, avukatlık için sonra staj ihtiyaç- klımetlc adliye ve dahiliye encümen- j,.fıı· 
lığın ulvi bir meslek olduğunu, bu ları olmadığını anlattı. lcri arasında takarrür eden son ~e· ya ait olduğu anlaşılıyor. Temel 
kanunun sonunda, daha ziyade kutsi- Salah Yargı, bu sözlerle mali mü- kil üzerinde ekseriyet toplanacağı desinde diyor ki: b 

b d - Gecen pazar günü idi. Fcnerb3 
yet kazanacağını kabul etmekle e- şavirlerin kastedildiğini, bu müşavir- tahmin e ilmektedir. • r· 

Çede maç vardı. Müşteri bekli1°. raber, fena avukatların da çok oldu - lerin bir cemiyet teşkil edeceklerini, Ancak böyle bir af tedbirinden ıoı· 
ğunu, kirasını vermediği halde, ver- müdafaa için uğraşacakları, fakat hal maksat maziyi gömmek ve yeni doğ dum. Bir genç kızla, bir. ~rke~ ge dı· 
dim, diye yalan yere yemin eden a- kın işlerinin murakabesiz bırakılmı- muş vaziyete gelmektir. Yurda dö- lcr. Sandalımı iki saat ıçın kırala 1 

l E k k k.. kl t' ve açı . vukatlar bulunduğunu söyledi. yacağını ileri sürdü. nenler arasında bunu kavramıya - ar. r e ure ere geç 1 ıt:ı· 
Ahmet Hilmi (Kayseri), Adliye - Adliye Vekili, neticede, işin kanuni rak maziye gömülmesi llzımgelen dılar. Ben bir kahveye gittim. Ar l· 

den fena notkrla ayrılanlardan yüz- ihtilafları halle dayandığını, bahse- ittihat ve inkılap münakaşalanna ZO 1 daşl~rla şuradan bııra.dan lfıfa d:ğ 
de 70 - 80 ninin avukat olduğunu, dilen müşavirler, yüksek mektep me sene evvel bıraktıklan yerden de - dık. iki s~at geçti Denız k~nar~na ~e 
bunların tecrübesiz genç adliyecile • zunu iseler, kanunun icaplarını yeri- vam edeceklerini ve memleketin radım. Kımsclcr yoktu. Be.dedın;; ge
ri tesir altında bırakabileceklerini ne getirerek avukatlık sıfatını ka- müsbet ça;ışma için kurulu ahenkli gelen var, n~ g~~~~··· Sandalımı dırtl· 
izah etti. zanmalarının en basit çare olduğunu havasını menfi dedikodularla boza- ce ve ertesı gunu aradım, ıa:.a 

Ak " d.. .. h ·· . . ki 1 Bulamadım. Salı sabahı KadıkoY pO' agun uzun ucumu anlattı. bileceklerını zannedece er o ursa, . . .. nlııt· 
Sonra Akagündüz, cepheden hü - Dairelerde nizalı işlerini takip e- çok aldandıkları kendilerine şüphe lısıne muracaat ederek vakayı 8 

cuma geçti. demiyen vatandaşların birinci derece kabul etmez bir şekilde anlatılacak tım. 
1 

. h .. ·veti· 
Kanunun aleyhinde olduğunu ip- de akrabaları vasıtasile ve karı kocn tır. Diğer taraftan genç erın uvı. dS. 

·1 · tak' ni tesbit için yapılan araştırmalar tidadan söyledikten sonra sözüne biribirini tevkil suretı e ış ıp e- Affin ldi suç mahkilmlanna teş· ·ıJ· 
f b l d uzun sürmemiştir. Varılan netıce ~ şöyle devam etti: debilmelerine tara tar u un u. miline imkan görillmilyor. Gösteri -

- Avukatlık amme hizmeti imiş! Kamutay da bu düşünceyi kabul len sebep te bundan evvel aftan isti dur: ıi· 
Erkek, Niko adınca genç bir ter Her şeyden önce para kazanmak hiz ederek maddeyi ona göre tadil etti. fade edenlerin bir müddet sonra ye· ur· 

· dir. Beyoğlund:ı ifonıalbaşındtl ot metidir. Eczacılar amme hizmeti gör Stıni müddeti hakkında niden hapishanelere dönmelerine se 
_, maktadır. 

müyorlar mı? İlaç bize adaletten bı"r dı"lek bep olacak suçlar işlemeleridir. Fa - 1 se-
Kız Tarlabasında Pas;ıbnkka 

daha ziyade lazımdır. Eczacının, Kanunun staj müddetine ait hü- kat muhakeme ve ceza şeklini ıslah kağında 11 nuı~ıı .. ö'. e.-de oturııfl 
doktorun, avukatlardan geri kalır kümleri üzerinde Ziya Gevher Etili etmek ve teşkilatlandırmak iı;in c- Marikadır. 17 yaşındadır ve 0 eh''' 
neai var. Öyle olduğu halde avukat- durarak, uzun b:r tahsil ve askerlik saslı hazırlıklar vardır. Suç sebeple- rın en güzel kızlarından bir:dir. 
lara hudutsuz imtiyazlar verilmiştir. mütealik iki senelik bir staj devresi- rine karşı mücadele ac:ılacak ve ha- Annesi Kornilia da dul bir kacWY 

Bir defa yanlış bir yola düsmüş nin müsait olmıyan gençler için bil- len memleketimizde futa olan ka-
bulunuyo~uz. Yüksek ?1ektep şa~- yük bir külfet teşkil edeceğini söy- til ve tecavüz hadiseleri hakkında- dı~ornilia, bir muharririmh:e şu ııı•· 
d~t~aınesı. ~lan. memurı~~t al~. ~ıl- lern: ş ve bu kadar esasları ihtiva e- ki mUcadele çok esasla ve ~lddetli lumatı vermiştir: 
gı ve kabılıyetı olan degıl, hır ka - , den bir kanun layihası hazırlam:ş - placaktır. _ Ben bedbaht bir dul kndını~~ 
ğıt getirene iş verilir. Herkes diplo- bulunan Adliye Vekaletinin bu nok- Lay~ltanın •on felıli Kocam dört sene evvel bu civar"'"' 
ma almak sevdasına düştü. Şimdi taya da bir hal sureti bulabileceği Adliye encümeninin hazırladıfı yıkılan' bir evin altında kal~ı . EV",. 
bütün memleket hukuktan çıkacak, ümidini izhar etmiştir. mazbatada hUkömetln esbabı mucl- la bir ayağını, sonra da ikinci ayağııı' 
imtiyazlı avukat olacak, her taraf a- Adliye Vekili, staj devresinin bu be layihasındaki esaslar tekrar edil- kaybetti. Nihayet bir buçı:Jc sene ef' 
vukatla dolacak. Avukatı bol bazı surette tesbit edilmesindeki maksa - dikten sonra, IAyihada yapılan tadil vel öldü. Marlkarlan bg,~ka !k ç~: 
memleketlerde bunun zararını göre dı kaydett'kten sonra bu esaslar da- ler birer birer zikredilmektedir. ğum daha var. Onları büyütmek. ıÇ:ıı 
ceğiz. iresinde ileri sürülecek bir teklifin 150 Iiklerin şekiz sene amme hiz- neler çektiğimi bir ben bilirim. bıt u 

Avukat imtiyazlı değil, çerçeveli tetkik olunabileceğini söyledi. metlerine kabul edilmiyeeekleri hak Allah bilif.. Kocam öldükte?' so~: 
bir meslek olmalıdır. Sözüme cevap Hüsnü iKtapçı hukuk mezunlan - kındaki maddenin daha sarih surel- geçinmem çok darlaştı. Marikartı el. 
~ermeyiniz. İşin hakiki hay,İttakii nın ekseriya d"ğer rekaletl~r~e d~ - f te teatlesHçin, Türk -eeza kanununun şi yaparak "'evimizin gün\hk ekme y 
yerini ViManınızdan sorunuz. ha müsait ~rt\Hla ıç tt~ımlerın 

1 

... mri m&ddesl!e~ nı a nı o . o, n n ır • 
Ben çok şukür ülema olmadığım de dışarıda daha müsait vazife bu- l:JlZfJl AP,\_pı,e. ~Wdledne kalp ıu- kadar evve1 kızımı görmilş beğenırı!Ş• 

için hayattan konuşuyorum. '.Anla· larak hikimlikten ayrılmakta olma• retile maCfdede tadil yapılmıştır. sevlfmişler, nişanlanmak üzere b1lıu· 
şılıyor ki, hep ekalliyette kalacağız. larmı i~et etmi§ ve şu suali sor- Teklif layihasının altıncı madde- nuyorlardı. .. 

Avukatlann çoğalmasının tesirini muştur. . 5 inde yaulı olup da yabancılar hak- 19 haziran pazar günü Niko e~ 
burada da görüyoruz. Kendi imti- - Bu vaziyet karşısındayız. StaJ kında Dahiliye Vekaletinin haiz ol- ze geldi. Ve Kadıköyünde o gi\r. yr 
yazlannı müdafaa ediyorlar. görenleri ta~: ·ye ederek a~ukat yap duğu teb'it ve tC"baüt salihlyetinin pılacak maça gitmek icin Marik•1' 

Bu kanun dritnot almak kadar a· maya teşebbus ede~~e:..;rı :araft.a~ affa nail olan fstiklil mahkemesi izin vermemi istedi. .. ır. 
cele bir şey mi? Geri kalsi11 .. Avuka- ki kadro vaziyeti muş u ata gırer mı mahkömlarile 150 Uklerden, göı1tere- Ben de müsaade ettim. Gittiler."; 
tı olmıyan bir muhtelit encümende girmez mi? cekleri hareketleri itibarile salah lres şam geç. vakte kadar bekledı."1, I' 
de bir defa daha tetkik edilsin. İf iki Bu suale karşılık olarak Saraçoğ- betmedfklerlnde tUphe edilenler lfln mediler. Meraka düştüm. Sonra, ~ 
taraflı olsun. lu Şüşrü, VekAletln hakimler lehine de tatbik edllmesinl isabetli bir ted- ki tanıdıklardan birinin evinde )EP 

Muhittin Baha, Akaya cevap ve~di. avukatları zayıtlatması ve ne de ma.h bir telakki eden encümen, bu hükmü mışlardır, diye düşündüm Fakat! 
kemeler lehine avukatları kuvvetlen .,.. 

Müddetini dolduran bir avukatın tem layihanın dördüncü maddesi olarak zartesi de onlard&n hiçbir haber t 
Yize aza olabilecebini, yani avukat- dirmes~ düşünmediğini ve her iki kuv k b ı t · ı mayınca salı sabahı polise mürac•• 

& veti de adaletin meydana çıkması aynen 8 u e mışt r. 
lığın temyiz azası yedştiretn bir mes- hanın dördiincfl madesl olarak aynen ettim. 
lek oldug-unu, her bir meslek sahip- için biribirine yardımcı iki kuvvet o- ~ L--1 i l S i t bö" 1 ld N deııl' 

la!'Jlt tellkkl etujin' söyleyerek mah aauu etm ~t r. onra ş e ye o u.. e -
lerinin hepsinin ideal olduğunu lleri ke.lerde ve avukatlar nezdinde bl 150 ilklerin Tilrk tabilyetlnden ıa- Ne diyeyim .. Bilmezsiniz, Marilc~ 11' 
süremiyecebini izah etti. Encümen katı TUrklvede temellük ve teva iyi, ne gu"" zel bir kızdı. Niko da ot. a rer 1enelik staj müddetlerinin han - ve ., - ru-. 
namına Salah Yargı ıunları söyledi: gisinin daha önce yapılmaaı lazım rtts hakları olmadıtına• dair 1014 sa· Ben onu kendi oğlum gibi seve l'(r 

"- 26 senedir avukatım. Bu mes- geleceği ve bunlara verilecek para· yıh kanun bu layiha ile ilga olunmak- Marikama ne kadar yanıyorsaın. 
lekten feyz aldım. Meslekte, fena hiz- nın miktarını tay·n hususunda ve • ta ise de bu tarihe kadar 1anılmış o- ko için de o kadar yanıyorum .•• 
metlerde bulunanlar olabilir. Bunlar- 1 t 1 hf tutula .. aktır V L_ l old ? kalete verilecek salahiyetin ileri sü- an muame e er ma uz ... · a1a1 nan u 
la mücadele ediliyor. ve edilecektir.,, 

Adliye V eltilimüin tezi 
rülen arzuları karıılıyacağını ilave Heyeti mahsusa kararına tabi olan- ~ 

1 'L! h ·.ı ... rde kulla• .. l t. burava kadar anfaplınca ;;ar":". 
eylemiı ve madde bu esaslar üzerin- arın ı .. sene DU1af •ır- .... • "' .r 

1 it dd. aynen kab 1 vakanın esrarlı yeri kalmamıt d 
(Bap l incide) 

etrafında görüşülmiiftür. Dünkü top 
lantıda, elektrik idaresi umumi mü
dür vekili Kadri. muavini Süruri 
Devrimer, Nafia Vekaleti teftiı he -
yeti reisi Şefik, Elektrik idaresi fen 
heyeti reisi Emin bulunmuflardır. 
Toplantıda, §irketin devritulim ifle
rinin neticesi hakkında Nafia Veki-

Ancak bütün bu kabil yerlerden 
de bu fiyatlerden daha ucuza kon -
sümasyon yapılabilcek, fakat daha 
yukarı fiyat istiyenler fiddetle ceza 
landınlacaklardır. . 

Adliye Vekili Şükrü Saracoğlu, de tadil için encümen tarafından ge- mama anna a ma u 
muhtelif hatiplerin sözlerine cevap 1 ri alınmıştır. edilerek IAylhanın beşinci maddesi tir. 6' 
olarak bir kaç defada ıu tezi müda- Bu izahat ve müzakereden sonra olmuştur. İki genç, o gün evden çıkmıt \fi s'"' 
faa etmi.+ır· ·. k Heyeti mahsu!lalal'ca verilen karar le vapurile doğruca Kadıköyiine dW 

Y- kanunun heyeti umumiyeıi reye o- ıa r 
"- Avukatlık, adliye cihazının iyi k i lar kendilerine henüz teblii edilml- mişlerdir. Oradan da tramvay 

1 
.... nulara kabul edilm 9 ve ruzname- D l·":n o P .. 

ie.lemesi ı'çı·n zarurı· go'"ru"len bır" m-- yenlerin itiraz hakkına dair evvelce nerbahçeye.. aha sonra ma" _,14, .. .., .... nin diğer maddel~rine gecilmlştir. tl"tlır .. 

line malumat verilmiştir. 
Kurulacak yeni idarenin tekli, e

sas itibarile şirkeün §imdild vaziye
tine uygun olacaktır. Yalnız bazı mü 
him noktalar üzerinde Vekil, dün ye
ni direktifler vermiftir. 

Elektrik işleri idaresi umum mü
dürü B. Kadri dün öjleden evvel 
Metro Hanına giderek bir müddet 
çalışmış, öğleden sonra Nafia Vekile 
ti şirketler komiseri B. Süruri ile ko 
miserlik binasında elektrik idaresine 
müteallik işler üzerinde görüşmüş -
tür. 

Yeni umum müdür elektrik işleri 
hakkında bir kaç gün zarfında icap 
eden izahati aldıktan sonra yeni va
ziyete göre çalışma esaslannı kura -
caktır. Bu esular meyanında Sil&h
tarağa fabrikasında yapılacak bazı 

, tadilAt vardır. Tadlllt yapıldıktan 
ıonra cereyan miktarı çoğalacak ve 
halen cereyan alamıyan bazı fabri
kalara istedikleri cereyn temin edi· 
Jleektir. 

Avrupadan varyete ve revü getir
tenler hususi tarifeye tabi tutula • 
caklardır. 
T~eler, her kim olursa olsun 

müessese sahipleri bizzat belediye • 
ye ıitmek suretile bu formül dahi
linde belediye ile mil§tereken tan -
zim edilecektir. 

Tarifelerin tamamile tatbik edil
mesine hem belediye mürakabe bü 
rosu ~em zabıta tavzif edilecektir. 

Ticaret Heyetimiz 
Almanyaya Gitti 

Almanya ile yeni bir ticaret ve 
kliring mukavelesi yapmak üzere te
şekkül etmiş olan heyet dün akşamki 
ekspresle Berline hareket t:trniıtir. 
Heyete Hariciye Vekaleti umumt ki 
tlbi Numan Menemencioğlu riyaset 
etmektedir. 

Kıymetli diplomatımızı uğurlamak 

Uzere gelen Türkofls erklm ve şeh -
rtmtzin lktısat Alemine mensup btr 
çok zevatla birlikte Almanya ve Ru -
manya elçileri de Sirkeci garına gel
mişlerdi. 

lektir. Bunun için kanun, amme biz- hazırlanan kanun bu kanunla birlet- ğu üzere sandalla denize açı _.k I' 
Mecliste kabul edilen · b b b" d · l p~ meti mesabesindedir. Avukatlık', a- tirllml9tır. ve aş aşa ır enız sa ası ya ,.. 

dalete yardımcı bir kuvvettir. Mesul flifer lıamınlar Adliye encümeni mazbatanın en so temişlerdir. Fakat akıntı onları•:~ 
olan makamlarlJ yanyana adaleti ko- Meclisin bugünkü toplantısında ka nunda şöyle diyor: lara sürüklemiş ve sonra da ~ 
rur. Amme hizmeti kelimesini bu hiz bul edilen kanunl&r arasında ceza ev- "Encümenin değitlkliklerlle layiha kaza olmuştur. O' 
metten esirgemeyin. Zaten bu kanun- leri umum müdürlüiünün vazüe ve nın müstacel ola.tak milakere ve ka- Diğer taraftan cumartesi sabahJ ~ 
dan maksat, bir kısım avukatların a- teşkilatına, gümrük tarifesi kanunu- bulünU umumi heyetin tuviltine arz lata nhtımında alabora olmUf 111" 
daleti dalllete sevketmemeleri için na bajh tarifede değişiklik yapılma- olunmak Usere yübek reilllle ıunul- yette bulunan sandalın Ahmet ~· 
bir takım kayıtlar koymaktadır. sına, petrol konununun birinci mad- masana lttlfal'hı karar verilmiştir.,, de birine alt olduğu ve sahibi ,ıcıı· 

yeni manaiafalar desine bir fıkra !llvesine, yüksek ~k- fından nhtıma bağlanarak bıraJC, 
tisat ve ticaret mektebinin Maarif Ve kuvvtll baro inzibat heytlerine bı - ğı bir sırada devrildiği anlaş1l!!1 

Bu kanunu yaparken kimseyi tasfi- klletine devrine, Türkiyede açılacak I rakmıc:.tır. Yalnız kanun iki sınıf a- Sandal sahibine i&de olunmuşıut· 
ye etmiyoruz. Fakat kanunda otoma- ., 
tik tasfiye unsurları vardır. Mekaniz- beynelmilel panayır ve sergilerin ver vukatların tasfiyelerini Adliye Ve-
madan fenalan atacaktır. gi ve resimlerden muafiyetine ait kiletine birakmıftır. Bunlar d·a dev Bir Tayyare Kadll 

Avukatlar her sene bir Hne evvel- kanunun ü~ü~cü ma~desi~in bir fık- letln siyasetine ve rejime aykın ha- 1 • 
den yüksek bir aeviyeye varacaktır. rasmın deiıftirilmesıne aıt kanunlar reket edenlerle mesleki ve ahliki Londra, 27 (A.A.) - Dilnkil tJtlf 

Hatip, kanuni avukat olmıyanla- bulunmaktadır. nakiseleri görülenler ve bunlan iti- yare ıenllklerl esnasında kadın et' 
rın yapmasını istedi. Doktorlara mah Auahtlann t.aliyai me•eleai yat haline getirenlerdir. Msell ec- yareci Ami Jonson'un tayyaresi Y 
sus kanunu mühendisler, muallimle- Ölrenildlilne göre, avukatlar ara- nebi mahkmelerde devletin menfaati düşerek parçalanmıştır. 

11
,. 

re ait olam doktorlar yapsın, demi- smda bir tasfiyenin muhakkak ya- aleyhine dava alanlar ve bunu itiyat Tayyareci, tayyares'nin enk~ 
ye kalkarsak ihtisasa hürmetswik pılmuına taraftar olanlann tezleri edinenler Adliye VkAletinin kararile ruından sağ ve salim olarak ç 
etmiş oluruz. ne kati bir tekil verme lmklnı he - tasfiye edileceklerdir. K.aııwı devlet mııtır. ~ 

Biz, avukatlara imtiyaz vermedik. nilz bulunamUIU§tır. Adliye Veklle ve müesaesatla allkadar olan avu _ "5' 
Mahrum ettiklerimiz, verdiklerimiz- ti bu tasfiyeyi kendisinin yapmasını katların derhal alikasını kesmiye • Amme hizmetlerinde avukailarl11 

den fazladır. meılejin aerbeıUsini tahdit mahiye- cek bunlara be' senelik bir mtikal taraflıklan temin edilmi$ olac•~pt, 
Bu münakaplardan sonra, madde, tinde ıörmüt ve bu iti daha kuvvet ve istihzar devresi kabul edecektır• M b 1 f ·· ler tıoc•l•1 -"' 

·ı · . . . L.._ • e us ar, pro esor , ,.... 
aynen kabul eaı dı. Yanı avukatlık lı inzıbatt heyetlere bırakmak ıaıe- Bu gibi avukatlar kazançlarını bir • vuk t labil kl rdir. ga11d ~ 
mesleğinin amme hizmeti mesabeıin- mittir. Binaenlayeh tasfiye edilmesi denbire kaybetmemek için beş Hile buııı:r, 0 ed~ ~çblr nıadde ,.,.. 
de oldub tasdik edildikten sonra llzımgelen avukattan yeni kanun da esk1a1 ıibi çalıfACaklardır. Bununla tur. men 

I· 
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·_Kadık.ijy . Vakıflar'' Direktörlüğü llcinları 

lstanbul Ziraat Mektebi Satınalma Komisyonundan: 

ilkbaharın 

bütün tazeliği 

C OT Y'n l,n yen 1 icadı 

FLAKSAK 
her ,ık kadının çantasında 
bulundurması IAzımgelen 

ideal parföm 

COTY 
MEŞHUR FRANSIZ MARKASI 

DIWT l Paris COTV fabrika
lannda imal n ihzar adilmiş 
bir trmız 11ustahzarıdır. 

Istanbul asliye ikinci ticaret mah 
kemesindcn: Hamiyet Civanşir, Ah
met Hulüsi çavuş oğlu, lbrahim Hu
ltisi çavuş oğlu ve Yakup Habip ve
killeri avukat Asım Sorgon tarafın
dan Teşvikiyede inayet hanında 
beşinci dairede Tedos Konopaski a
leyhine ikame olunan davada: Ha
mit Hullısi çavuş oğlu ve şürekası 
ünvanlı kollektü şirketi şeriklerin -
den müdcaaleyh T.edos Konopaskinin 
şirkett~n ihracına ve ihraç tarihine 
kadar olan vaki zararı ziyanın ve 
masarifi muhakeme ve ücreti veka
letin müddaaleyh uhdesine tahmi -
line mütedair olan 1 Haziran 938 
tarihli ve 938/ 293 sayılı dava arzu
hal sureti müddaaleyhe gönderilmiş 
se de mumaileyhin ikametgahını 

bir sene evvel terlrile çıkıp gittiği 

ve gittiği yerle ikamet meskeninin 
de meçhul bulunduğu tebliğ ilmüha 
beri zahrına verilen mübaşir meşru
hatından anlaşılmakla mahkemece 
mezkur dava arzuhali suretinin yir
mi gün müddetle ilanen tebliğine 
karar verilmiştir. Keyfiyet tebliğ 

makamına kaim olmak üzere ilan o
lunur. (8615) 

Beykoz sulh hukuk mahkeme -
sinden: 

Beykoz Yalı köyünde Ishak ağa 
bayırında seyrek selviler sokağında 
11 No. da Abdullaha: 

Fatma tarafından aleyhinize açı. -
lan nafaka davasının 24-6-938 sa
at 14 te olan duruşmasında: lkamet
giıhınızın belli olmaması hasebile on 
beş gün müddetle ilanen tebliğat ya
pılmasına ve duruşmanın 15-7-
938 cuma saat 14 de bırakılmasına 
karar verilmiştir. O gün vaktinde 
bizzat veya vekil vasıtasile mahke -
mede hazır bulunmanız llzımdır. 

Gelmediğiniz ve vekil dahi gönder
mediğiniz gibi mazeretinizden dahi 
mahkememizi haberdar etmediğiniz 
takdirde davanın delilleri toplana -
tak duruşmanın gıyabınızda netice
leneceği ilanen tebliğ olunur. 

Zührevi ve cilt baatahkla.n 

Dr. Hayri Ömer 
Oğleden sonra Beyoğlu Ağacamı 
karşısmda No. 133 Telefon :435~ 

·.· ... 

Semti ve 
Mahallesi 

Beylerbeyi 

Sokağı No. Cins' Aylık muham İcar .Müddeti 
men kirası 
L. K. 

İskele 3 Se mahalli 25 00 31/5/941 Ka. 
(kır kahvesi) 

İmrahor Alipaşa 13 Baraka 00 70 31/5/939 Ka. 
Yukarıda mevki ve cinsleri yazılı yerler hizalarında gösterilen müd

detle kiraya verilmek üzere açık arttırmaya çıkanlmıştır. İhaleleri 4-7-
938 Pazartesi günü saat 15 dedir. İsteklilerin Kadıköy Vakıflar Müdürlü
ğüne müracaatları. (3803) 

* * * Aylık kirası 

Semti Mahallesi Sokağı No. Cinsi L. K. 

Usküdar Altunizade Koşuyolu 20 ev 3 00 
.. ,, .. 34 dükkan ı oo 
,, ,, ,, 52 ev 2 50 
,, ,, Küçük çamlıca 28 dükkan 2 00 
,, ,, Koşuyolu 22 ,. 1 00 
" ,, .. 24 dükkln 1 00 
,, ,, ,, 40 Hamam odası 2 00 
,, ,. ,, 46 ev 2 00 
,, ,, Küçük çamlıca 26 dükkln 1 00 
., ,. Koşuyolu 56 ev 4 00 
,, Murat Reis Hamam ~. 7 No. taj. ev 6 50 

Yukarıda cins ve mevkileri yazılı emlak 31-5-939 sonuna kadar 
kiraya verileceğinden isteklilerin Kadıköy Vakıflar Müdürlüğüne müra
caatları. (3966) 

MATBAACILARA: 
lktısat Vekaletinden : 

1 - A. - Türkofis "Haftalık Enformasyon Bülteni,, nin Hacmı 1 - 2 
Forma ve baskı adedi 3000 olmak üzere 48 sayısının Muhammen bedeli 
3.500 lira. 

B. - Türkofis "Aylık Bülteni,, nin Hacmı 3 - 7 Forma ve baskı adedi 
2000 olmak üzere 11 sayısının muhammen bedeli 4,800 lira. 

C. - Türkofis "Aylık Fransızca,. Bültenin Economique,. ın hacmı 3-5 
Forma ve baskı adedi 1500 olmak üzere 11 sayısının muhammen bedeli 
4,000 lira. 

D. - "Sınai Mülkiyet Gazetesi,, nin Hacmı 1 - 3 forma ve baskı adedi 
600 olmak üzere takriben 10 sayısının muhammen bedeli 750 lira. Müfre
datı ve tahmini bedelleri yukarıda gösterilen mevkutelerin basılması işle
ri ayn ayn olmak üzere açık eksiltmeye çıkanlmıŞtır. 

2 - Taliplerin % 7,5 nisbetinde muvakkat teminat akçelerini Malsan
dıklanna yatırdıklarına makbuzları veya Banka Mektuplariyle birlikte 
gelmeleri laZlmdır. 

3 - Şartnameleri Ankarada İktısat Vekaleti levazım Müdürlüğünden 
İstanbulda Türkofis Şubesinden parasız olarak alınabilir. 

4 - Açık eksiltme 1 Temmuz 938 Cuma günü saat 10 da Vekalet Satın
alma Komisyonu huzurunda yapılacaktır. "3580,, 

Şirketi Hayriyeden: 
DİKKAT 

Yaz mevsimini Boğaziçinde geçirmek için mekteplerin Umu

mi tatiline intizar eden ıayın halkımıza mahsus olarak 1 Tem

muzdan ba.tlıyara.k Ey)6.l nihayetinde müddeti bitecek olan 3 .. 
aylık Kart abonman)anmızm Temmuzun birinci gününe kadar 

satı,ma devam olunacağını ve tedarik etmek istiyenlerin bir 
an evvel ldarei Merkeziye Kontrol müdüriyeti ile Köprü-Bo
ğaz ve Köprü - Uıküdar Gi,elerine müracaatları ilan olunur. 

Sıvas Vilayetinden~ 
1 - Şarkışla Kazasının Gemerek istasyonunda inşa edileceli evvelce 

ilan edilen 452 (dört yüz elli iki) adet göçmen evinin ihale müddeti uza
tılarak 11 Temmuz 938 Pazartesi gününe talik edildiği. 

2 - Bu evlere ait şartnamedeki müddet 4 ay 19 gün içinde bitmesi 
yani Teşrinisani 1938 nihayetinde anahtarların teslimi icao edecei:i ilan 

olunur. (3791) 

Satıhk Muhtelif Ve Otomatik 

MATBAA MAKiNELERİ 
Beyoğlu dördüncü sulh hukuk mahkemesinden: Terekesine mahkeme 

ce elkonulup tasfiyesine karar verilen ölü Danyal Ohanesyana ait İstan
bul Fincancılar Nasuhiye sokak 20 numaralı Selamet Matbaasında bu -
lunan ve mahkemece tesbit edilen Matbaa tab, kesme ve pedal makine -
leri ve saire açık arttırma suretiyle 6-7-938 tarihine mUsadif çarşam
ba günü saat 14 de satılacaktır. İsteklilerin yukarıda gösterilen gün ve sa-

l.!' atte mahallinde hazır bulunmaları ve artırmaya girebilmek için tesbit 
esnasında dosyasında konulan kıymetinin yüzde yedi buçuk nisbetinde 
pey akçesi yatırmak lazımdır. Dellaliye resmi ihale pulu müşterisine a
ittir. Makineleri satın alan ihale tarihinden itibaren on beş gün zarfında 
makineleri söküp kaldırması 18zımdır. Aksi takdirde on beş gün mürurun 
dan sonra beher gün için 5 beş lira kira alınacağı ilan olunur. 

Cinsi Miktan Tahmin edilen bedeli İlk teminatı Eksiltme 
Saati 

Ekmek 

Dağlıç koyun eti 
Sığır ve dana eti 

Sade yağ 

Zeytinyağı 

Sabun 

Pirinç 
Toz şeker 
Kuru barbunya fasulya 
Kuru çalı f asulya 
Patates 

Makarna 
Un ekstra 
Şehriye 

Kaşar peynir 
Beyaz peynir 

Motörin 
Benzin 
Petrol 

Kok 
Mangal kömürü 
Odun meşe 
Odun gürgeı 

Kilo Kuruı Lira 

55000 

14000 
2400 

4500 

2000 
1600 

6000 
6500 
1000 
5000 
5000 

2000 
4500 

500 

1000 
2000 

5500 
5600 

800 

70 ton 
6000 

200 çeki 
50 çeki 

10 

47 
35 

100 

50 
33 

24 
28 
JO 
17 
7 

25 
15 
25 

70 
45 

7.50 
21 
15.50 

1850 
4 

300 
250 

412.50 

576.75 
576.75 

337.50 

114.60 

342,00 

97.5f 

120,00 

169.50 

128.44 

10 

10,15 
10,15 

10,20 

10,30 

10,45 

11,00 

11.15 

11.30 

11.45 

Cins miktar ve ilk teminatı yukarıda yazılı İstanbul Ziraat Mektebinin Mayıs 939 sonuna kadar olan 
ihtiyaçları kapalı zarf usuli ile eksiltmeye konmuştur. Eksiltme İstanbul Kültür Direktörlüiü binasındaki 
Liseler muhasebeciliğinde tcplanan komisyonda 14-7-938 perşembe günü ve yukarıda hizalarında gösteri
len saatlerde yapılacaktır. İsteklilerin eksiltmeden evvel Liseler Muhasebeciliğirie yatıracaklan ilk teminat 
makbuzlan ve 938 yılı ticaret odası vesikası ile beraber 2490 sayılı eksiltme kanununun tarifatı dairesinde 
hazırlıyaca.kları teklif mektuplarını eksiltmeden bir saat evvel komisyon başkanlığına makbuzla vermeleri 
ve evsaf ve şartnameleri mezkur muhasebecilikten belli günden evvel görüp öğrenmeleri. (3960) 

_. ................................................................ , 
IST AN BUL GA YRIMOBADILLER KOMiSYONUNDAN : 

D. No: Semti ve Mahalleri SokcıS}ı Eml4k No: 

1688 Eminönü Ahi Çelebi Limon iskelesi E. 44-46 Y. 44 

2363 Üsküdar Selamsız ve Silahtar 278-280-
cad. 282 ve 3 

Cinri w HW.eri Hfat11e Göre 
Muhammen K. 

Üstünde od.alan olan 532 Açık 
dükklnın 3612/ artırma 

20160 his. 
tl'ç dükkanı müıte
mil kagir hane ve 
bahçe, ahır ve arsa-
nın 1-16 hla. 210 ;; 

2858 Yeniköy Güzelce Ali paşa E. Rum mezarlığı cad. E. 77-77 Mü. 
77 Mü. Y. 1-1-1 

Kasmen duvar1a çev- 1700 kapalı 
rilmiş 20 dönüm bağ zart 

3697 Büyük çarşı 

3832 Arnavutköy 

3871 Beyoğlu Kurtulıış 

4053 Kanlıca 

6323 Heybeliada 

7305 Küçükpazar Zindankapı 

7314 Mercan Dayahatun 

8710 Beyoğlu Tophane 

Örücüler kapısı 

Kilise 

Kuyular başı Civan 
ve Kasımpaşa cad. 
Çubuklu cad. 

E. Kuyubaşı 
Y. Uluğ Bey 
İpçiler cad. 

bahçe ve taşlık arazi 

E. 18 Y. 42 Arsanın muayyen ma· 10 Açık 
hallinin tamamile artırma 

diğer muayyen ma-
hallinin 44-120 seh-
minin tekrar 48 his-
le ltlbarlle 3 his. 

E. 16 Bostan ve tarlanıtı 

1-5 his. 
E. 11-13-15 Arst 

Y.11 
E. 16 Y. 2-2/1- 280 dönüm bostan 

• 2/2-16/1 tarla ve meranın 

2-18 his 

& 7 Ada: 27 Arsa 
Parsel: 10 

E. Y. 44 Kagir tonoz dükka
nın ve üstünde oda
nın 1-4 his. 

400 
400 

S89 

150 

" .. 

" ,, 

1025 Kapalı 
zarf 

Alipaşa han alt kat E. 18 No. taj 17 Deri boyama imalat 
hanesinin 2-3 his. 11S4 " Susam E. 27 Y. 31 50,5 metre arsa 310 Açık 

artırma 

Yukarda evsafı yazılı gayri menkuller on gün müddetle satıta çıkarılmıştır. İhaleleri 6-7-938 tarihine 
düşen çarşamba günü saat 14 tedir. Satış munhasıran gayri mübadil bonosiledir. 

.......................... 
Dr. iRFAN KAYRA 
Röntgen Mütehuııaı 

Her gün saat 3 ten 7 ye kadar 
Binbirdirek Nurlconker 

Sokağı No. 8 - 10 ...................... 

Vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan iş: 

1 - Nazillide Çürüksudan Sarayköy ovasının sulanması için açılacak 
kanal ve sınai imalat, keşif bedeli 400,008 dört yüz bin sekiz liradır. 

2 - Eksiltme 13-7-938 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 15 de 
Nafia Vekaleti Sular Umum Müdürlüğü su eksiltme komisyonu odasında 

Istanbul Asliye birinci hukuk kapalı zarf usuliyle yapılacakbr. • 
~~emesinden: On bir kilo K~:~ 3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, Bayındırlık iş
do kloridat 8-7-938 cuma gunu leri genel şartnamesi, fenni şartname ve projeleri 20 lira mukabilinde Su 
saat 10 da Galatada Voyvoda cad- • lar Umüm Müdürlüğünden alabilirler. 
desinde Doyçe Oryant Bankta açık 4 - Eksiltmeye girebilmek tein llteklflerin 19.750 liralık muvakkat 
arttırma suretile satılacağı ilan o- teminat vermesi ve 70,000 liralık Nafia Su işlerini veya buna muadil Nafia 
lunur. (8619) işlerini taahhüt edip muvaffakıyetle bitirdiğine ve bu kabil Nafia işleri

KAYIP: 219 sicil numaralı araba
cılık ehliyetnamemi kaybettim. Ye
nisini alacağımdan hükmü yoktur. 
Mehmet oğlu ldris Kocaer. 

ni başarmakta fenni kabiliyeti olduğuna dair Nafia Vekaletinden alınmış 
müteahhitlik vesikası ibraz etmesi, isteklilerin teklif mektuplarını ikin
ci maddede yazılı saatten bir saat ,. vellne kadar Sular Umum Müdürlü 
ğüne makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (1963) (3793) 

YAVRUNUN gürbüz, toinbul, sağlam, neseli olmasını istersen FOSFATIN NECATİ yedir. Bahcekap• SALiH NECATI 

MiDENiZ 
Bonli, dlllnlz paıh, 

kabız çekiyorsanız 

mutlaka MAZON MEYVA TUZU'NU 
tecrü~ ediniz. Mide ve barsaklan yormaz ve alı~tırmaz. 1eilmesi JMtf. te

siri kolay ve müleyyindir. Hiçbir müstahzaratla kıyas kabul etmez t'linkıı 
son derece teksif edilmiş bir tuzdur. On binlere~ kişi gibi siz de M A 7.0N 
isteyiniz ve mü~abih isimli ve taklitleri reddediniz. Horos markasına 
dikkat. 



Bas 
' Karıı 

ve diş ağrılarına 
Muafiyet Demektir 

Nafile yere ve çaresi 

varken niçin aztırab 

çekmeli 

Bir Teli Kaıe 

En muannit ağrılan, en 
kısa zamanda kesmeğe 

kcifidir. 

icabında günde 3 kate alınabilir. 
İsmine <likkat. Taklitlerinden sakınınız ve Gripin yerine 

başka bir marka verirlerse tiddetle reddediniz. 

Lokanta ve Gazinocuların 

Nazarı Dikkatine ! 
-

Fabrikamızın BAŞKURT markalı yerli 

mamulibmızı görmeden ÇATAL KAŞIK 
•e llÇAK taknnlannızı almayınız. 

Türk Hava Kurumu 

BUYUK PiYANGOSU 
3. cü Keşide: 11 Temmuz 938 dedir. 

Büyük ikramiye: 50.000 Liradır. 
Bundan başka : 15.ooo, 12.ooo, 1 o.ooo liralık 

ikramiyelerle ( 1 o.ooo ve 20.000) liralık iki 
adet mükaf.at vardır ••. 

Şimdiye kadar binlerce kiıiyl zengin eden bu 
piyangoya iıtirak etmek suretile siz de taliinlzi 
deneyiniz. 

E 
TE 

EKLERi 
H i.R EDEREK 

C ildim, hemen yan ölmüş gibi 
idi, yüzü buruşukluklarla do

lu, cildi solmuş ve ihtiyarlamıştı, fa
kat karakterim daima gençti, dans, 
eğlenceyi severdim.. • 

Fakat kimse beni dansa davet et
miyordu. Bunun erkekleri gençliği 
arıyorlar. Nihayet bir cild mütehas
sısı ile istişare ettim. Cildimin genç 
ve taze tutan kıymetli bir cevher o
lan Biocel'e ihtiyacı olduğunu söyle
di. Fen, son zamanlarda bu Biocel 
cevherini, genç hayvanların cilt hü
ceyrelerinden istihsale muvaffak 
olmuştur. Bu cevherde bizzat si
zin cildinizdeki hayati unsurlar 
mevcuttur. Biocel şimdi; cildini
zin beslenmesi ve gençleşmesi 

1 için ihtiyacı olan tam nisbet daire-
1 sinde Tokalon kreminin terkibine 
karıştırılmıştır. Bu kremi her ak
~am yatmazdan evvel kullanırım 
ve gayet muvaffakıyetli semere-
ler elde ettim. Diğer taraftan her sa 
hah ta beyaz renkli Tokalon kremini 

Na11I 

MEŞHUR 
OLDUM 

'Artıli 

Anzara Rals'ln 
BaY&f'.\ ak\ki totograf\· 

yukar\k\ h aayet baslt 
bak\n\Z ve• 

ıer\ne tıarlnt tatbik 
olan tedavi şdar n edineceii 

blr ka '"' eden .. ell\i\ nazar• l\\... 
cazlp ;uz 

bare ahntz . .1'•111111 ... -' 

kullandım, bu da siyah benlerimi eritti, açık mesamelerirni sıklaştırdı 
ve esmer ve sert cildimi beyazlatıp yumuşattı. 

M V H t M : Cild unsuru olan meş bur Tokalon kremleri her yerde sa
tılır. Muvaffakıyetli semereleri garantilidir. Aksi takdirde para iade edilir. 

Motorlu Vasıtalar 

Adnan Halet T AŞPINAR 

Otomobil kullananlara ve şoförle
re ~otör işlerinde çalışanlara llmn 
bir kitaptır. Kitapçılardan arayınız. 

Bütün mallarmıız hem kalite itibarile 
ATIUpanmkinden daha yüksek ve hem de 
fiatça yüzde OTUZ daha ucuzdur. 
Toptan aabf yeri: Tahtakale caddesi ~o. 5 

BOTUN A('iRILARl 
DlNDlRlR. 

Tevzi yerleri: Istanbul Kanaat, İk
bal, Raşet ve Erich Kalis, Ankara
da Akba kitabevleri. 

• • 

Kansızhli, liemllc liastahkları, dimağ yorgunlukları 
ile vitamlnsizlillten doğma bütün zayıfhkları geçirir. 

VITALIN 
Her annenin biltMSi İcab eden bir kuvvet furubudur. Çocuk
larınıza Yit.alin kuvvet fUl'\lbu vermekle onlan ıağlam, gür

büz ve neteli yetittirirainiz. 

v i T A L i N 
Mektep çağındaki gençlerle emzikli kadın veya ihtiyarların 

h~yati kudret ve kuvvetlerini artırır. 
lNGtLlZ KANZUK ECZANESl 

BEYOCLU - lSTANBUL 

Ankara Belediyesinden: 
1 - B

0

elediye ve şu.helerinin ihtiyacı olan 900 - 1100 ton benzin on 
beş gün müddetle kapalı zarfla eksiltmiye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 253000 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 18975 liradır. 
4 _ Şartname ve evsafını görmek istiyenlerin her gün yazı işleri 

kalemine müracaatları ve ihale & temmuz 938 cuma günü saat on birde 
belediye encümeninde yapılacağından isteklilerin teminatlarile birlikte 
tekli! mektuplarını saat ona kadar belediye encümenine vermeleri. 

(2087) (3943) 

f lôiselerinizi 
GÜVELERE 
Harsı Koruyunuz ~ 

.:' .f . 

FLiT daima Öl.DURUR ' • > UMlllll NPoH : 1. l,.lfl•, blHhl, li•l&la, Vırr• .. • HAii 1 

T. C. Ziraat Bankası lstanbul Şubesinden: 

istanbul Semtindeki 
Müşterilerimize Kolayhk 

İş yerleri İstanbul cihetinde olan sayın müşterilerimizin Galata'ya ka-
Sıvas Vilôyetinden : dar yorulmamaları için tahsile verecekleri senetlerden başka bütün ~ube 

Şarkışla kazaSUllll Gemerek isuı.syonunda inşa edileceği evvelce ilan ve ajanlarımız üzerine verecekleri havaleleri de 20 HFran 938 tarihin
ediıen göçmen evlerinin kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılan müd- den itibaren, Mısır Çarşısı civarında Tahmis sokağındaki emtia depomuz 
det 25-6-938 de bac:Jayıp 10-7-938 de ihalesi yapılacağı ilan olunur. (3881) b.. d d' .. 1 d t d k b kta b b ğ C rt . 
======~Y~~==~===============· urownaaı~n&e~ om~ n~ ~ ~a. u~~ 

Sahibi ve umumı neşriyatl idare eden: Ahmet Emin YALMAN günleri dokuz buçuktan on bir buçuğa kadar kabul ederek emirlerini sür-
GazeUcllik ve Neşriyat Tnrk Limftet Şirketi Basıldığı yer TAN Matbaası atle yapacağımızı arzederiz. "3498,, 

ır..-300 DEFA--... 
~ 

Çalmakla POLYDOR 
Bozulmıyan 

Gramofon 
Plaklarını 

Gramofon Satıcılarından isteyiniz. Yeni İmla edilen Plak
lar dahi pek yakında ıatıta çıkarılacaktır . .............................................. 
i A TONi BISKOViTI 
Çocukların ve büyüklerin bağırsaklarında yafıyan aolucanlan 

dü,ürmek için en birinci devadır. Eczanelerde kutuıu 20 Kr. tur. 

ISTANBUL ESNAF CEMiYETLERi 
Müşterek Merkez Heyeti Başkanhğından: 

1 - Sıhhi muayenelerini bu ay içinde yaptırmak mecburiyetinde 
olan esnafımızın yeni sene cüzda nla~mı almak üzere vakit geçirme
den Cemiyetlerine müracaatları llızımdır. 

2 - Hazırlanmakta olan esnaf cemiyetleri muayene ve tedavi 
kliniği Iktısat Vekaletine bağlı ve nizamnameleri Ticaret ve Sa
nayi odasınca tesçil edilmiş olan esnaf cemiyetlerinin yedlerinde 
odaca tasdikli cüzdan ve sicil varakası bulunan mensuplar içindir. 
Klinik masrafları cemiyetler bütçelerinden ayrılmakta olan tahsisat 
ile temin edilmekte olduğundan Esnaf Hastanesi adına herhangi bir 
şahıs tarafından para talebile vuku bulacak müracaatlardan derhal 
cemiyetlerin idare heyetlerine ve zabıtaya mallımat verilmesi ilan 

olunur. 

Köy, Sandık Makbuzları 
latanbul Viliyeti tarafmdan 

köy sandıklan için makbuz bas
tın)mıştır. Elli çUt :varaklı, tel 
diki~li bir cildi 25 kuruştur. 
Taşraya postaparası ile (30) im· 
~tur. 

TAN Mathaa:nnda ııatılmaktadır. 

Kadınlar için 


