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Atatürk de Gazet~cilik ~t'!1iş HAT AY İŞİ 
Ve Bununla Muftehırdır BizHa+aya40ocİFransızıar 

Dün Mecliste Matbuat Kanunu 
Görüşülürken Bu Şerefli Mesle
ğin Büyük Hizmetleri Anıldı 

Son 
T oplantmm 
Arifesinde ;. .... 

"( Ankaraıla bulunan Bcqma
harririmizJen tele/onla) : 

• ç ve Dıt Bakanlan arum-
1 da uf acık, çok uf acık bir 

ihtilaf var. Dahiliye Vekili, Ba-
am Birliği hakkındaki nutkunda 

Cenevtecle bir gazeteciler top

lantıamdan bahsederken fU hi
brayı anlatmıfhr : 

52 milletin hariciye nazırı birer bi
rer kalkniışlar: "Vaktile biz de gaze
teci idik" diye kendilerine gazeteci
lik mesleğinden bir §el'ef payı çıkar
.mışıar. 

Bunun üzerine Şükrü Kaya, Dok
t.or Arastan sormuş: 

- Biz de kendimizi gazeteci ola
nk gösterelim mi? 

- Defil miv' v.a birader.! 
0 

_ 

teciliği hakkında bir tereddüt diye 
lcarşüam.ış ve §U ifadede bulunmu§
tur. 

- Ben vaktlle Izmirde İttihat ad
b bir gazetenin başmuharriri idim. 
Hem de qu vazife fahri bir iş de
ğildi. Maaşlı, mesleğe dair bir faali
yetti. 

Gazeteciliğin itibar kazanmasına 
w iç ve dış bakanlar arasında bir 
arttırma mevzuu olma~ma gazeteci.
ler çok sevimişlerdir. Bu hadiseyi 
yeni Basın Birliği kanunu doğar doğ
maz mesleğin şerefini yükselttiğine 
bir delil diye gösteriyorlar. 

1 Kanun Kabul Edildi 
Dahiliye Vekilinin Dün Mecliste Söyl~diğ·i 

Güzel Nutuktan Aldığımız Bazı Parçalar 
• 'Atatürk de gazetecilik efmi§tir. 
• Matbuat ltürriyetini en iyi ve en veciz olarali anla
tan Büyük Şefimiz Atatürk: "Matbuat hürriyetini yine 
matbuat hürriyeti korur,. demi§lerdir. Biıim takip 
ettiğimiz emel ve siyaset de bundan ayrrlmıyacaktır. 
• Muharrirlerimiz memleket işlerini tenkidde ser
besttirler. 
• Şimdiye kadar ~oli bakımS1ı . ve himayesiz kolon 
bir meslek erbabı ofaralc yalnız muharrirler kalmı§fır. 
Bu vaziyetten kendilerlnl kurtarmak için 16yılc olduk· 
lorı ve mensup bulundukları şerefli mesleklerine k.a· 
vuımaları elzemdir. 
• Bizim neslimize mensup olanlar, birçolc ıeylerin 
hasretini çelcmiJ, gönüllerinde matbuat hürriyetinin 
hasretini ta§ımı§lardır. Bu bize zamanın bütün kötü
lüklerinin. fenalıklarının matbuat hürriyeti olmaması 
yüzünden geldiği kanaatini vermi§tir. 
(Kanunun müzakere safhalan ve Şükrü Kayanın nutku onuncu sayfada) 

Mecf' te TfirK - Ingıır 
Dostluğu Etrafında 
Tezahürat Yapıldı. 

Emniyetten Mahrum Bir Dünya içindeki 
Türk· lngi6z Ms-li Anlaşması Dünya Banşı 
Hesabına Yeni Bir Çığır Sayllmaktadır 

Dahiliye Vekilinin Basın Birliği ·Ankara, 28 (Tan muhabirinden) -
vcsilesile gazeteciler ve muharrirlik Bugün Kamutayda Türk_ İngiliz ma-
mesleği hakkında söylediği tatlı söz- Ji anlaşmasının lronuşulnıası hararet. 
Jer gazetecilerin herhangi memle-

li tezahürlere yol açmıştır. Tezahür. 
kette olursa olsun hükumetlerinden lerde İngiliz _ Türk dostluğunun bü-
pek nadir işittikleri sözlerdendir. Bu-
na sevinmemek elde değildir. Bu a- yük yeri vardı. Fakat şu nokta iyice ! 

tebarüz ettirildi: l"ada gazeteleri biraz müşkülata uğ-
ratacak bazı maddeler de matbuat Emniyetten mahnım bir i-
kanununa geçmiştir. F~at Dahiliye lem içindeyiz. Böyle bir alem 
Vekaleti muhitinde bunlar ancak in- içinde ya_fıyan iki milletin hi-
zibata taalluk eden bazı kayıtlar di- ribirine kartılıklı olarak tam 
ye gösterilmekte ve matb~atm hür- emniyet göstermeleri dünya 
riyeti ve ıgazeteci mesleğinin yüksek barıfı heaabma da yeni bir ÇI• 
liği ile hiç bir alakası olmadığı söy-
lenmektedir. iır müjdeliyen bir hadisedir. 

D ahiliye Vekili sadece maddi Söz söyllyen hatipler eski Osmanlı 
bir esasla hareket eden bir ga- maliyesine ait acı hakikatleri de JJr· 

zete sahibi ile ideal endişelerle çırpı- taya koydular. Böylece son Londra 
nan ve mesleklerini bir amme hizm~ anlaşmasının delalet ettiği iftihar ve. 
ti diye karşılayan gazetecileri biribi- rici manalan gözlel" önünde canlan-

&~~~ • rinden ayrı tutmuştur. 
Bugün Basm Birliği kanununu, Müzakerelerde /ngiliz mii. 

cemiyetler kanunu, pasaportlar ka.- meHilleri de hazır bulundular 
nunu, ceza kanunu tadilatı, Türk - Müzakere esnasında İngiliz ihracat 
l ·1· 1 akıf k B. Muammer Eric ngı ız an aşması, v anununun ~ [Arkası: Sayfa ıo, sütun 4 deJ 
tadili gibi bir çok işler arasında çı- ==================-=========~~ 
karmakla Kamutay faal iş günlerin
den birini geçirmiştir. Gençl~r Klüplere Girmiye 

ve Spor Yapmıya Mecbur 

Dahiliye Vekili B. Şükrü Kaya 
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Mıntakalarına 

Gidiyorlar 
Ankara, 28 (A.A.) - C. R. 

partisi Kamutay grupu bugiın 
(28·6·938) öğleden evvel Antal
ya saylavı Dr. Cemal Tuncanm 
reisliğinde toplandı: 

Kürsiye gelen Başvekil Celal 
Bayar, memlekette programa J e 
niden bağlanması düşüniilen sa· 
nayi hamlelerinden ve bu 'lra
da şarkta \ 'C garpta ac;ılacak ye
ni şeker fabrikalaruun ve pan
car ziraatinin yapacağı iktısadi 
ve zirai faydalardan bah-.edcrek 
bu faaliyete bir an e\'vcl b?s· 
lam ak için bu sana:riin isf il
zam ettiği himaye prensipi iize
rinde izahat vermiştir. 

Parti grupu bir çok hatiple· 
rin de mütaleasını dinledikten 
sonra hükumetin şeker sanayiini 
himaye prensipi hakkındaki iza
hatını müttefikan ve alkıslarla 
tasvip etmiştir. ·· 

ise 750 Türk Askerinin 
Girmesini istiyorlar 

Hatay Yüzünden Ceyrutta Bir Türk Kadını 
Arap Kocasından Ayrılmıya Karar Verdi 

Antakya, 28 <Hususi surette gönderdiğimiz arkadaşımız • 
dan) - Türk ve Fransız askeri heyetleri arasında müzakere -
Jer devam etmektedir. Hatayda vazife alacak Türk askerleri -
nin miktarı hakkındaki yegane ihtilaflı nokta, henüz halledile
memiştir. 

Öğrenildiğine göre Türkiye, Ha -
taya girecek Türk askeri kuvvetinin 
asgari 4000, • olmasını istemekte, 
Fransa ise azami mikdarın 750 olma· 
sında ısl'ar etmektedir. 

Bir Alman Gazetesinin Hatay 
H akkzndaki Makalesi 

Berlin, 28 (A.A.) - Korrespon -
dans diplomatik, Hatay meselesinin 
göstcrdlği inkişafı mevzuu bahsede
rek ezcümle diyor ki: 

"Hakikat şudur ki Fransa istemi
ye istemiye yürümeğe mecbur kal -
mıştır. Fransa, Hataydaki hakiki va 
ziyetin icabatını yerine getirmek hu
susunda uzun müddet tereddüt et -
miş münhasıran şekle bağ1ı hukuki 
mülahazalardan doğan hattı hareke
tini değiştirmekten uzun müddet im 
tina eylemiş ve Hatayda hatalı bir 
vaziyete düşmüştür. Şimdi o itilafgi
riz vaziyetinin, hadisatın tabii seyri 

[Arkası: Sııyfa JO, sütun S de] 

Vali Ustündagın 
Muhakemesine 

Yarın Başlanıyor 
••• .. ~mu Alçnf ak ve Muhakeme Usulü Tıpliı 

Diğer Mahkemelerde Olduğu gibi Cereyan Edecek . . 
Ankara, 28 (Tan muhabirinden) - Vali ve Belediye R~isi 

Muhiddin Üstündağın asri mezarlık işinde diğer ilişiği ve me· 
suliyti görülenlerin muhakemesi Perşembe günü saat 2 de tem
yiz dördüncü ceza dairesinde yapılacaktır. 
Dairenin reisi Bay Mecdettir. Du-, len Ermeni mezarlığı işinde de dev

ruşma alenidir. Muhakeme usulü tıp let şurası muhakeme lüzumuna ka
kı diğer mahkemelerde olduğu gibi- rar verirse ve bu davaların şimdi 
dir. Suçlular avukat kullanabilecek devam eden asri mezarlık davasile 
ve mahkeme lüzum gördüğü şahitle- iltibasi görülürse ileride birleştiril
ri ya vecahen veya istinabe yoluyla mesi ihtimali vardır. 

dinliyecektir. Asri mezarlık işinde suçlan görü 
Bugün henüz devlet şUrası mülkiye nen o zamanki daimi encümen aza
dairesinde tetkik edilen otobüs dava sından olup halen İstanbul şehir mec 
sile bazı noksanların tamamlanma- Usinde aza olan Beykozlu Mehmet 
sı için Dahiliye Vekaletine iade edi- [Arkası: Sayfa ıo, sütun 8 da] 

Adliye Sar.ayının Molozları 

Molozları denize dökme 
Masrafı Hikmet 

Üstündağdan Alınacak 
Milli Emlak Müdürlüğü Bunun için 
Adliye Y olile Müracaatta Bulundu 
Yanan Adliye sarayının enkazını üzerine alan Hikmet Ustün

dağm, kaldrrdmaaı binlerce lira tutan molozları olduğu yerde bı
raktığmı, Milli Emli.k Müdürlüğünün ancak müteahhidin depo

zito puaaına el koyduğunu yazmıf, molozların Belediye ve Millt 

Emlak t~.raf ından yapılacak mütterek masrafla kaldırılmaaı ci-
hetine gidileceğini ilave eylemittik. I• ı•a .._ 

Bundan sonra Dahiliye Veki
li ve Parti Genci Sekreteri Şiik
rü Kaya, gcc;en sene parti me
buslarının intihap dairelerinde 
yaptıkları tetkiklere ait rapor
lardan alınan iyi neticeleri ve bu 
sene de yaz tatili dola),sile me
buslarımızın parti ürgiltlcri ve 
halkevleri faaliyetleri etrahn
da ve partiyi ilgilendiren İ"?ler 
üzerinde yapacakJan tetkikleri 
raporla parti genel merkezine 
bildirmelerinin c;ok fnydah ola
cağını tcbari.iz ettirdikten sonra 
halkevJcrinin nahiye ve köyll're 
kadar teşmilinin umumi bir ar-
zu olduğunu ve hu hususun p:u- Belediye ve Milli Emlak müdürl'ii-ı lık depozitonun irat kaydile iktifa 
tiee kararlaştırıldığını beyan et- ğü fuzuli yere masrafa sokacak olan etmiyeceği an1aşılmaktadır. 
. bu yersiz icraat hakkındaki neşriya- . 

Yarınki ruzname de daha az yük
lü değildir. Bir defa spor kanuıtu 
vardır ki bütün gençlik bunu sabır
sızlıkla beklemektedir. 40 yaşında 
bulunanların da mecburi bedeni id
ınanlara tabi tutulmak suretile genç 
sayılacağı rivayeti alaka sahasını ge-
tıişletmektedir. 50 yaşında bulunan
ların ümidi, Kamutay ekseriyetinin 
gençlik hevesi duyarak mecburi id
man haddini 50 yaşına kadar çıkar
lrlasıdır. 

tı. t ı·k d 1 dikk t 1 Bır taraftan işin kanuni ve huku-
G ıınız a a a ar arın a nazar arı- • . 

rup, genel sekreterin bu i- k . C kı forrnalıtesile uğraşan Milli Em lak Hazırlanan Spor Teşkilatı Kanunu Bugün zahatını alkışlarla tasvip etli. nıAçeld~ış ır. ı· ta .. M'll" Müdürlüğü, diğer taraftan da moloz 
ıgımız ma uma gore, ı ı . . 

B•• ••k M•ll t M fi • d G.. • • ._.'1LWWRLS S>ZW7>'L==w• Em1:.1_ M"d"' ı ··v·· d .. Adl' .. lann derhal kaldınlması ıçın rahş. 

[Arkası: Sayfa 4, ıriltun 4 de] 

~hmet Emin YALMAN 

uyu 1 e ec: 1S1n e orucülec:ek - - - - - - - - - -- dh u ur ugu un ıyeye mu ~ 
3' ..-~~----------- racaat ederek molozların naklinde malara başlıyacaktır. 

Ankara, 28 (TAN Muhabirinden) - Spor tetkili.tı baklimda Muallimini Tabanca 
hazırlanan kanun layihuınm muvakkat encümendeki müzakeresi ile Tehdit Eden Bir 
bitti ve son teklini alarak Meclia ruznameaine almdı. Yarm (bu. Talebe Mahk~mede 

. ) ·Mecliste müzakere edilecektir. Li.yihanm ihtiva ettiği bü
-ınleri ve ~lanm hildiriyonmı: 

[Arkası: Sayfa '· sütun 5 de] 
4 üncü sayfada 

' 't. 

yapılacak masrafın adliye vasıtasile 
ve: "tesbiti delail,, yoluyla tesbit e
dilmesini istemiştir. Bu suretle mil
li Emlak Müdürlüğünün molozlan 
kaldıidıktan sonra masrafını müteah 
hitten istiyeceği ve yalnız üç bin lira-

Bu arada belediyeye müracaat e

dilerek molozların dökülmesi için boş 

bir yer gösterilmesi istenilmiş. Fa -
kat yapılan hesaplarda bunun çok pa 
halıya mal olacağı görülmü tür. Bu 

rArtuı: Saxfa. ıo . ..atwı 11 daJ 
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Dosyaları Kaçırırken 
Suçüstü Tutuluyorum 

BELEDiYEDE : 

Pazar Günleri 
Fazla Ücret 
Alınmıyacak 

MUTEFERRlK : 

:W~ni Elektrik 
ldaresinin 
Kadrosu Hazır 

MAARİFTE: 

Liselerin 
Orta Kısmı 
Kaldırılacak 

Yeni Pasaport 
Kanun Layihası 

Ankara, 28 (Tan muhabirinden).
Pasaport kanun layihası meclisçe ka
bul olunmuştur. Layiha esaslarına 

göre Türk vatandaşları ve ecnebiler 
.<ıncak hüktiınetçe tayin olunan yerler 
den ve usulüne uygun ve muteber 
pasaport veya vesikalarla Türkiyeye 
girip çıkacaklardır. 

N omikosun hamursuz işine 
dair "verdiği haberler üzeri 

ne merakla sordum: 
- Bu havadisi sen kimden al

dın? 

- Kapiten Hazak'ın yazıcıların
dan ... Birkaç gündür herkesin za
ten ağzında dolaşıyordu. 

- Acaba doğru mu?. 
- Doğrudur. İstersen kuman-

danlık evrak memuru başçavuş 
(Ryping) den de bu iş hakkında 
ma!Umat alabilirim. 

- İyi olur. Yalnız hamursuz işi 
le kalma. Musevi partileri namına 
İngiliz, Amerikan ve İtalyanlar 
nezdinde çalışanların kimler bu
lunduğunu ve bunlann maksat ve 
gayelerinin ne gibi şeyler olduğu
nu da öğren, olmaz mı?. 

- Ortada bir sebep olmadan, bir 
denbire bunları sormak şüphe u
yandıpr. En iyisi size bu işe ait bir 
kaç dosya getireyim. Bunların 

kopyelerini çıkarınız. Yahudilerin 
bütün maksat ve teşebbüsleri hak
kında en doğru malümatı edinmiş 
olursunuz. Dosyalan da sonra siz
den alırım. Bu daha iyi değil mi?. 

- Bu dosyalarda teşebbüs sahip 
!erinin isim ve adresleri de var 
mıdır?. 

- İmzalı rapor1an ve biribirle
rinin aleyhine yazılmış mektupla
n bile var. 

- Güzel, bunlan bana ne vakit 
verebilirsin?. 

-Ne vakit istersen ... Akşama ol 
nıaz mı?. 

- Esat Bey acele ediyor. Bir sa
at sonra verirsen çok makbule ge
çer. Seni Harbiye karşısındaki pas
tacıda beklerim. 

- Şimdi ikinize de gösteririm. 
Başçavuş bu sözlerden sonra Ka 

rakola doğru yürüdü. 

M uhaverenin gelişi işin sonu 
nu zaten göstermişti. Baş

çavuş Nomikosdan ayrılınca ben 
de kapıdan çıktım. Teşvikiyeye doğ 
ru saptım. Adi bir yürüyüş ile 
yirmi adım kadar ilerledim. Bak
tım, arkamdan gelen ve gözliyen 
l{'.Oktu. Biraz hızlı yürüyüp başça
vuşun gözii.nden ve takibinden kur 
tulmak, izimi kaybettirmek iste
dim ve yürüyüşümü hızlandırdım. 

Başıma gelen ikinci uğursuzluğu 

sormayın. Hızlı yürümekten belim 

deki dosyalar kaymış, aşağıya doğ 

ru inmişti. Bir iki hızlı adım da

ha atsam birer birer dizlerimden 

Eğlence yerlerinde yapılacak u
cuzluğun kati nisbetini tayin etmek 
için, bir takım resimlerin kaldırılma
sı veya kısmen indirilmesini temin 
edecek olan yeni kanun layihalarının 
katiyet kesbetmesi beklenmektedir. 

Yeni tarifeler yapılırken müessese 
!erin halktan ayrıca garson ücreti a
dıyla yüzde on nisbetinde bir para 
almalarına da meydan bırakı lmıya· 
caktır. 

Bundan başka eğlence yerlerinin 
pazar günlerile bayram günlerinde 
fevkalade tarifeler tatbik etmelerine 
de müsaade edllmiyecektir. 

Şehir Süsleniyor . 

Evvelki gün şehrimize gelen Nafıa 
Vekili Ali Çetinkaya, dün de elek
trik idaresi işlerile meşgul olmuştur. 
Vekil, dün sabah Taksimdeki Nafıa 
şirketleri başmüfettişliğine gelerek 
elektrik umumi müdür vekili Kadri 

Bu yıl, hem orta kısmı hem de li
se sınıfları bulunan şehrimizdeki li
selerin, orta sınıflarından hiçbirine 
hariçten talebe kabul edilmiyecek· 
tir. Bu suretle beş yıl içinde liseler
deki orta kısımlar tedrici surette kal 

ile diğer umum müdürlük erkanını dm1acak, beşinci sene nihayetinde 
kabul etmiş ve kendilerile görüşmüş şehrimiz liseleri yalnız 9, 10 ve 11 
tür. inci sınıflardan ibaret kalacaktır. Li 

Elektrik şirketinin devir ve teslim selerin lağvedilecek orta kısımları

işleri son iki gün içerisinde bitiril- nın işgal eyledikleri yerlerde lise ih
miştir. Şirket müdür ve mümessilleri tiyacını tamamile ve serbest surette 
yarm binayı terkedeceklerdir. 'k:rşılıyabilmek üzere muhtelif şu-

İdarenin yeni müdürleri, cuma sa- beler açılacaktır. Bu itibarla şehri -
bahından itibaren elektrik umumi mizde aynca ve yeni lise açılmıya
müdiirlüğü namına işe başlıyacaklar- caktır. 
dır.· 

Elektrik idaresinin kadrosu hazır
küdar ve Kadıköy cihetinin avan pro lanmış ve tasdik edilmistir. Bu kad-
jesini yapmak üzere mahallinde not ro muvakkat bir kadro olacaktır. 

Şehircilik mütehassısı Preıst. Üs· Mesken Bedelleri 

almaktan ibaret olan ilk tetkiklerini 
akacak ve paçalarımdan sarkacak bitirmiştir. 
tı. Ellerimi kalçalarımdan içeri sok 

tum. Mümkün olduğu kadar dos
yaları tutarak Mabeyinci Nuri Pa
şa konağmm yanındaki aralığa 

saptım. Burada seri bir hareketle 
belimdeki dosyalan çıkardım, bir 
gazeteye sardım. Paket elimde, yıl 
dınm hızı ile bu sokağı geçtim. 
Mektebi Harbiye ile Teşvikiye ara 
sında bulunan bostanlara doğru 

koştum. İlk tesadi.if ettiğim bir i
nek ahırının yanındaki hendeğe 

kendimi dar attım. 

Yeni Tünel Hanı 

Dahiliye Vektneti, muallimlerin 
birikmiş mesken bedellerinin mut -
laka bu yıl içinde tamamile verilme 
sini, bunun için bütçede icap eden 
değişikliğin yapılmasını istemiştir. 

(Devamı var) 

1 DENiZ ve LiMAN : 

Su Tankları 
Ağustosta 
Gelmiş Olacak 

Prost, şimdi, İstanbul ve Beyoğlu Galatada yaptırılacak Tünel hanı-
yakalarının tezyini projesini hazır- nın inşaatı bir müddet daha geri bı
lamaktad1r. Bu proje ile şehri muh- rakılmıştır. Buna sebep, Tramvay 
teJif bakımlardan süslemek gayesi şirketinin de satın alınması için ya
gi.idiilmektedir. kında müzakerelere başlanması karar * Çubukludaki dört gaz tankı on laştırılmış olmasıdır. 
ikiye çıkartılrrnı.ktadır. İnşaat yakın- Şir'.~et satın alımrken, yapılacak 
da bitirilecektir. Tanklar arasında binanın karşılığı zimmet olarak tes
dekovil tankları, varilleri doldurma bit edilecek ve bu para da Tünel şir-
tesisatı yapılacaktır. , ketinden tahsil olunacaktır. * Bazı kimselerin bayat Amerikan Karaköy meydanı açıldığı sırada. 
fıstıklarını taze diye piyasaya sür- bu binanın da yeri tesbit edilerek 
mek için aşı boyasına boyadıklan gö- inşaata başlanacaktır. 
rülmüştür. Belediye bunu yasak et- Mersin Belediye Büt çesi 
miştir. Mersin belediye reisinden bir mek * Taksimden Harbiyeye giden re- tu paldık. 
fujun orta kısmının beton olarak ya- Bu mektupta 938 Mersin belediye 
pllmasma karar verilmiştir. büdcesinin 295 bin lira olduğu, me-

Fatih ve Aksaray tarafındaki re- mur ve müstahdem maaş ve ücretleri 
fujlar da ayni şekilde yapılacaktır. yekununun 80 bin 900 lira ve bu mik 

Y 1 1 K 1 k tann ise büdçe ile nisbetinin yüzde 27 
unan 1 

8a~ d asaApl 1 bulunduğu yazılmaktadır. 
Hayvanı ız e n ıyor 
~-"-' " "·"'~.ı.ıt.L4u r--.ı. .,. - l- ~ . .. _ .... ~t-'% .._-, .... ~~ 1 ~VL:..1.Ji 1 L:. ıİ 

Denizbank, liman işletme idaresi miyetinin şehrimize gönderdiği bir 

Vali şehrimize döner dönmez be
lediyenin 938 bütçesile yapacağı iş

lerden birisi 939 yılına bırakılacak 

ve ondan açık kalacak tahsisatla mu 
allimlerin mesken paralan ödenecek 
tir. 

Olgunluk imtihanları 
24 haziranda başlayan olgunluk 

imtihanlarına 8 temmuzda nihayet 
verilecektir. İmtihanlann tahriri kı 
sımlarına ait sualler bu sene mektep 
lerdeki imtihan komisyonları tara -
fmdan tesbit edilmektedir. Edebiyat 
kolundan tarih, coğrafya grupu im
tihanları bitmiş, felsefe başlamış -
tır.Fen kolundan da tabiiye grupun 
dan imtihanlar yapılmaktadır. * Bu sene Türkkuşuna: yazılan 
gençler temmuzun birinci günü İnö 
nü kampına gönderilecektir. 
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temmuzun onunda başlanacaktır. 

Serseri ve hastalıklılar; mücrimle· 
rin iadesine ait mukavelelerle iadeye . 
esas olarak kabul edilen suçlardan 
bir ile mahkfun ve maznu n bulunan -
lar, Türkiyeden hudut harici edilen· 
lcr ve tekrar avdetlerine izin veril -
memiş olanlar, vatandaşlıktan iskat 
edilenler, fahişelerle bu gibi işlerle 
uğraşanlar ve beyaz kadın ticareti 
yapanlar Türkiycyc gireıniyecekler -
dir. 

Umuma mahsus pasaport almak is
tiyn Türk vatandaşlarının ne şekilde 
pasaport alabilecekleri de kanunda 
tasrih edilmiştir. Kanunda müşterek 
pasaport usulü de kabu l edilmiştir. 

P asaport için 25 ~ira alınacaktır. 

Yeni Cemiyetler 
Kanununun Esasları 

An kara, 28 (Ta n muhabirinden ) -
Cemiyetler kanunu layihası adliye en 
cümeninin tetkikinden geçerek mec
lis ruznamesine alınmış ve bugün mü. 
zakere edilerek kabul olunmuştur, 

Esasları şudur: 
Kazanç paylaşmaktan başka bir 

maksatla ikiden ziyade şahsın, bilgi
lerini ve faaliyetlerini, devamlı bir 
şekilde birleştirmek su retile vücuda 
getirilen cemiyetler bu kanun hü • 
kü mlerine tabi olacaktır. Her cemi -
yetin bir ana nizamnamesi olacak ve 
bu nizam namede, cem iyetin adı ve 
m erkezi, mevzuu ve gayesi, milessis 
azalan, cemiyete girmek ve çıkmak 
için konan şartlar, u mumi heyetin va 
zifeleri ve m ürakabesi, fesh halinde 
malların tasfiye şekli tasrih edilecek 
4' . ır. 

Devletin mülki bütünlüğiinü boz -
mıya çalışan, rejime aykırı maksat gü 
den, em niyet ve asayişe ve ahlak ve 
kanı•nJı_ UY.mJV8TI-. "ivasal ve nl..l"«J. 

"'" ı:l 
k i t esaslarına dayanan, yerlilik ve 

- Orası münasip değil ... Hem de 
iş zamanında karargahtan o ka
dar uzaklaşamam. Teşvikiye cami
inin avlusunda beklesen, olmaz 
mı?. Bak şimdi saat on üç ... Bir sa
at sonra ben oradayım. 

mi.imessil tüccarlarımızla görüşerek için Almanyaya ısmarlanan iki su 
tankının tecrübeleri yapılmıştır. bir angajman yapmıştır. Kasaplar ce-

Sokak Ortas·nda 
Kocasını Fena 
Halde Dövdü 

Kamplar bu sene mekteplerin bah
çelerinde kurulacaktır. Ortamektep 
ler kampa tabi değillerdir. 

yabancılık gibi, yurttaşlar arasında 
ayrılık uyandıran, her ne şekil ve 
nam altında olursa olsun mıntakavi 
maksat güden veya ünvan taşıyan, 

aile, cemaat, bnme, cins ve sınıf e
sas1na dayanan, gizli gayesini sak -
lıyan cemiyetler memnudur. Merke· 

N omikos söz verdiği saatte 
geldi. Cami avlusunun, is

minin yazılması münasip olmıyan 
fena kokulu, fakat tenha bir yeri
ne çekildik. Ceketinin altından 

dört büyük ve kalın dosya çıkardı. 
Ben bunları yeleğim ile pantalonu 
mun altma kuşak gibi belime sa
np yerleştirdim. N omikos dedi ki: 

- Bunlnn alırken gören olma
dı. Geri getirmesen de olur sanki.. 
Aradığınız maliımatın hepsi bu dos 
yalarda vardır. Ben akşam üstü ka 
rargahtan çıkınca Vahan ile bera
ber eve gelir, hepsini bir iki saat 
içinde türkçeye çeviririz. 

Cami avlusunun Teşvikiye kara 
koluna karşı olan kapısına yaklaş 
mıştık. Nomikos elimi sıkıp aynla· 
cağı sırada, tam kapının ağzında 
iri yarı, morarmağa yüz tutmuş u
fak bir bostan patlıcanı gibi yassı 
burunlu, kırmızı suratlı bir İngiliz 
polis ba~çavu~ile yüzyüze geldik. 
Hatırıma birden Nomikosun bah
settiği uğursuzluk geldi. İstemiye 
rek te gülaüm. Nomikosun rengi 
atmış, keyfi kaçmıştı. Kekeliye
rek: 

Tanklar limanımıza gönderilmek ü- 'miyeti namına, Ege mmtakasından, 
' y · t · · k lık hayvan a-zere dün yola çıkarılmışlardır. Tank unanıs an ıçm asap . . 

lar ancak Ağustosta limanımıza gel- lı.nacaktır. 1~. - 20 bin ~lıra kkıymetınt -
· b 1 kl rdır de koyun mubayaa edı ece ve z. 

mış u unaca a . kt 
Bu iki tank 300 ton su alabilecek mirden Pireye sevkolunaca ır. Evvelki gün Kadıköyünde bir ha

dise olmuş, bir kadın kendi.sile ba
Halde Dünkü Satışlar rışmak istemiyen kocasını sokak or -

büyüklükte, emme ve basma tulum
baları çok kuvvetli ve son sistem 
tesisatı havidir. Süratleri 10-11 mil 
arasındadır. Bu tanklar geldikten 

tasında fena halde dövmüştür. 

sonra, limanda gemilere 
verilecektir. 

Haliçteki fabrika ve 

süratle su 

havuzlara 
ısmarlanan liç saç mavnadan biri -
nin inşaatı bitirilmiı;ı ve mavna li -
man idaresi tarafından teslim alın
mıştır. Bu mavna 200 tonluktur. Di
ğer iki mavnanın inşaatı da yakında 
bitiri1ecetir. 

Karadenizdeki Alaplı iskelesine 24 

mavna daha ısmarlanmıştır. -

Bir Toplantı Yapıldı 
Dün, Denizbank Denizyolları mü

dürü Raufi Manyas ile liman işletme 
müdürü Hamit Saraçoğlu ve güm -
rük muhafaza ba~müdtirü Hasan, de 
niz ti<'aret müdüri.i Müfit Necdet De 
nizin nezdinde bir toplantı yaparak 

Bamye kilosu: 15-28, dolmalık bi· 
ber: 17-19, Sivri biber: 15-20, Sakız 
kabağı: 2.50-3, Çalı fasulyesi: 5-6, 
Ayşekadın: 10-13, Kır domatesi: 5-6 
Araka: 10-13, Semizotu: 2-3, Yap -
rak: 7-10, Sarımsak: 2-4 kuruş. 

Enginar adedi: 2-6, Pathcan baş: 
4-5, orta: 3-4, ufak: 2-3, hıyar: 0.25-

2 kuruş. 
Pancar demeti: 1.50-2, Taze so

ğan: 2.50-3, Maydanoz: 0.30-0.50. de 
reotu: 0.40-0.60, Nane: 0.30-0.60 ku-

ruş. 

Kiraz kilosu: 10-20, türbe eriği: 

6-12, yerli çilek: 30-40, Ağaç çileği: 
37-50, Kayısı: 25-40, Zerdali: 9-12, 
Şeftali: 15-40, Vişne 12.20 Dut: 4-10, 
Armut: 10-15 kuruş. 

Ecnebi limon 100 aded: 200-400, 

karpuz baş: 50-60, orta: 25-30, ufak: 

5-15 kuruş. 

Hadise şöyle olmuştur: 
Kadıköyünde Ayrılıkçeşme soka

ğında, 30 numaralı evde oturan 0-
hannes oğlu Ardavar isminde bir e
lektrikçi ile karısı Eitana. bundan bir 
müddet evvel geçimsizlik yüzünden 
kavga etmişlerdir . ' 

Kavgadan sonra Eftana. eşyalarını 
toplıyarak babasının evine gitmiştir. 
Aradan birkaç gün geçince, Eftana, 
yaptığına pişman olmuş, ve tanıdık
larından bir kadını kocasına göndere 
rek barışmak istemiştir Kocası bu 
teklifi reddetmiştir. 

Evvelki gün çarşıdan öteberi al
mak için sokağa çıkan Eitana. sokak
ta kocasile karşılaşm1ştır EftanR. gü
ler yüzle kocasının yanına yaklaşa
rak barışmayı teklif etmiştir. Arda
var ise. başını çevirmiş. ve uzaklaş
mak istemiştir. 

Eftana kocasının yakasına yapış-

Muamele Vergisinde 

Muafiyet istiyorlar 
Küçük sanayi müesseselerimizden 

işletici ku vveti beş beygirden aşağı 
olan konserveciler, marangozlar gi
bı müesseseler bir toplantı yaparak 
Millet Meclisine bir telgraf çekmiş
lerdir. Küçük müesseseler , Maliye 
Vekaleti tarafından k endilerinin de 
muamele vergisine tabi tutulmak is
tenildiğini, halbuki böyle bir vazi -
yetin sanatlarını sarsacağım bildir -
mişlerdir. Küçük müesseseler m ua
mele vergisinden istisna edilmeler i -
ni dileyorlar. 

~ 

lerine geldiği sırada, Keleş, sandalını 
çözmek istemiş, fakat ayağına dola
şan iple ve sandal ile birlikte deni
ze yuvarlanmıştır Keleş, kurtarıl

mıştır. 

Koburgaları Kırlldı 

zi: yurd dışında olan b ir cemiyetin 
Türkiyede şubesi açılamıyacak, arsı· 
ulusal maksatlarla cemiyet kurula .. 

mıyacaktır. 
Talebe cemiyetleri her ne şelo1de 

olursa olsun siyasetle iştigal edeuıi· 
yecekJerdir. 

Kanunda bu h ükümlerden sonra u• 
ınumi heyet ler ve idare heyetlerile 
teftiş ve mürakabe usullerine dait 
hükümler mevcuttu r . 

Petrol Kanununa 
Bir Fıkra Ekle"dl _ 

Ank ara, 28 (Tan muhabirinden) -
Petrol k anununun bir inci m addesine 
bir fıkra eklenmesi hakkında hazırlan 
mış olan k anun projesi meclis ruzna • 
mesine alınmıştır. Eklenen madde ~u· 
dur: 

" Miktar veya evsaf bakımındaJl 
petro1 istihsal ine müsait olmadığı İk" 
tısat Vek aletince tesbit edilen asfalt• 

Üsküdarda oturan arabacı Ethem tar, taşocakları n izamnamesi hükÜJll' 
oğlu Cemal, Üsküdardan aldığı mü ı- terine tabidir. Ancak l.>u nevi asfaltlat' 
terileri Haydarpaşaya götürmekte i- vilayet husus.i idarelerine ait olm aY1P 
ken, arabanın bir tekerleği kınlmış- bunların işletilmesine ait m uam elelet 

- Eyvah, dedi. Rizi.m Başçavuş. 
Hemen topuklarını çarparak se

lamladı. Bnşcavuş garip bir gözle, 
bir ona, bir de bana baktı. Bu ba
kışı hiç beğenmedim. Çatık yüzü 
birden Nomikosa döndü. Çürük diş 
lerini gıcırdatarak sordu: 

liman iı;:leri üzerinde görüşmüşler -
<lir. G<fri.işmeler sırasında, Denizyol
ları miidl'ırii, Denizyolları vapurları 

için Galata rıht1mındn aynlan ye ~ 
rin darhğından bahsederek bir vapur 
luk yerin daha kendilerine tahsisini 
istemi~tir. Fakat, buna imkun bu -
lunamamıştır. 

ı 1
1
• mış, elindı-ld 11,.,... .. h•eyi de baŞlna in-

8 İ R KA C_~ SATIRLA dirm\ye başlamıştır. ' . t 

· Etraftan yetışenıer Ardavar1 karı-
------------- sının elinden güç hal ile kurtarabil-

tır. Cemal arabadan inerek tekerle- İki ttTsaAt vKeVkalleMtincevyeapılıHr.AVAJ ği tamir etmek istemiş, beygir, b ir- · 
den yürümiye başlamıştır. 

B ey,ıi(lu II::ılkcvi i<:in T;ıksimrle yeni miı-,?lerclir. Eftana dün mahkemeye 
ve morlern bir bina ynptırılm:ısın:ı verilmislir. 

. Boija Kudurdu karar verilmistir. 

Cemal, arabanın altında Kalarak ka 
burga kemikleri kırılmıştır. 29 Haziran 1938 

ÇARŞAMBA Ağırca Yaralandı 

- !s zamanında ne isin var bu . , 

Yine bu toplantıda, Sirkeci rıhtı
tnına yanaşan vapurlardan çıkan yol 
cuların sandala binmiye mecbur ol
madan rıhtıma çıkmalarını temin et
mek için, Rirkeci rıhtımına bir duba 
konulması kararlaştırılmı~tır. 

1 tfniye kıımnn<lnnı, tedavi için Çekoı;-
Hasan isminde bir komisyoncunun 

bo!ta~ıı dün sabah vapurdan ç1knrıld ı -

Çakmakçılarda, Va1de hanında otu 
ran 11 ya~ındaki Cemal, Valde hanı 
bahçesindeki dut ağacının üstünden 
dama geçmek isterken düşmüş, başın 
dan ve muhtelif yerlerinden ağtr su
rette yaralanmıştır. 

1
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rada?. Kimdir bu konuştuğun? 
Nomikos bu sorgu karş1smda şa 

şırdı. Ağzmdnn : 
- Yabancı değil, pasaport ku

mnadanhğında irtibat memuru ... 
Sözü dökl.ilüvcrdi. Sert bakışım· 

dan yaptığı büyük kusuru kavradı. 
Hemen sözünü çevirdi. 

Eliyle camiin diğer kapısım gös 
tererek: 

- İşte. dedi. İnanmazsan bak. 
Şimdi o kapıdan çıktı. 

- Ya bu? Bu herif kim?. 
- Tanıdığım bir adam değil, ba-

na bir şey sordu. Cevap veriyor-

dum. 

Denizbankın yeni gelecek ve Ban 
dırma hattına işliyccck olan Sus "\'a 

puro da Sirkeci rıhtımına yanaşa
caktır. Buna mukabil İzmir - P ire se 
ferlerini yapan Konya vapuru Gala 
ta rıhtımına yanaşacaktır. 

Pis Koku Var 
Deniz ticaret müdürlüğü tarafın

dan yaptırılan Fenerbahçe mendire 
ği, burada civardan akıntılarla ge -

11en molozların birikmesine seb~p ol
muştur. Bu yüzden burada çekılmez 

lovakyaya gitmiştir. ıı; 
_.. ğı bir sırada. kudurmuı:ı ve soğa sola 

D efterdar1ılc irat ve ı;er\'et ııubesl mtı- saldırarak Sultanahmede kaclar gel
dür mu:wiııliUine varidat kçıntı·ol miştir. Sultanahmet camii avlusuna 

baş memuru llüsnü tayin edilrnio;;tiı'. giren ho~a burada ölrliiri.ilrni'ıştür. 

• Bir Genç Boijuldu 

S ovyet Başkonsolosu dün vali veki- Dün, Hayda.rpaşadan Köprüye gel-
lini ziyaret etmiştir. mekte olar:ı Akay vapurunda. Musta· 

fa Kemal isimli bir gene muvazene-
bir de koku hasıl olduğu görülmek· sini kayb~erek denize dü~müş v e ce-
tedir. sedi bulunamamıstır. 

Bunun için mendirekte bazı oluk -

lar açılarak gelen ve burada biriken 
pis suların bir yandan gelip, öbür 
yandan çıkmasını t emin etmek için 
tetkikler yapılmaktadır. 

Denize Yuvarlandı 
Galatad a sandalcı Cafer in oğlu 

Keleş, babasının sandalına binerek 
Halice giderk en , sandalım bir motö
rün arkasına bağlamıştır. Yemiş Ön· 

Ağaçtan Düıtü 
Şehremininde Tevfik F ikret soka

ğında oturan Halilin 15 yaşındaki oğ 
lu Naci, Vezir hanı avlusunda dut a
ğacına çıkarak dut toplarken düşmüş, 

muhtelif yerlerinden ağır surette ya
ralanmıştır. * Arapcamiinde. İskender cadde
sinde oturan Karadis isminde bir~ 
pencereyi açarken, kırılan cam par
çalarile ensesinden yaralanmıştır. 

Arabt· 1357 Rum1 13!l4 

RebiüUıhır: 2ll Haziran: 1~ 
1 Güneş: 4.31 - Öğle: ıı.!5 
r İkindi: 16.18 - Akşnm: 19· 

0 , Yat.sı : 21.48 - İmsak: 2.1 

:Yüi rr:\'""iiAvA.· v'A'zıvErı 
ııtı' 

Yeşil.köy Meteoroloji istasyonundan itt' 
narı malOmata göre, yurdun şark bölg:sçı!C• 
de, ]l:ge ve cenubt Anadoluda hava ı:{IZ' 
diğer balgelerde az bulutlu geçmis. or' 
gA.rlar umumiyetle ışimalt istikametten 

ta kuvvette esmiştir. rilZ' 
Dün İstanbulda hava açık geçnıis.. pde 

gAr şlmall şarki istikametinden sanıY,,ıı, 
. 14 te ' 4 UA 6 metre hızla esmiştir. Saat .t erı 

r ometre 757 .5 milimetre tdl. Haraı·e., 15 
t;ok gtlneşte 80,l'i, gölgede 28,2 ve en 11

·• 

~~igrat olarak kaydedilmiştir. 
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~UGON_j 
~aiurkanın 
~aziyeti · 
l' azan: Ômer Rı%a DO°CRU L 

i spanyada başgösteren yeni 
tehlike ihtimalleri, hila ya~ 

1ı~adı. İtalyan gazetelerine göre, 
barselona hükUnıeti, İtalya hüku
l!ıetinin aldığı vaziyet, yani harp ha
teketlerine harp hareketlerilc muka.. 
Leıe için verdiği karar karşısında ge
tisin geriye dönmek ve uslanıp sus· 
llıak mecburiyetinde kalmıştır. İtal
~a gazetelerinin Majorkayı İtalyan 
toprağı imiş gibi buraya İspan~ra 
Clirnhuriyeti tarafından vuku bula~ 
tak her taarruzu, İtalyaya vuku bul
lııu.ş bir taamız sayacağını bildirme
li, hayretle ve İngilterede telgraflara 
göre hiddetle karşılanmıştır. 

Majorka adası, İspanyaya ait ve 
~ankistlerin elinde bulunduğuna gö
~ cümhuriyetçilerle asilerin tsııan
ta yarım adası topraklarında dövüş
tiİkleri gibi yarım adanın dışındaki 
btı adalarda, İspayanın Fas gibi müs
ltınlekelerinde de serbest serbe'it dö
"ii§mclcri gerekleşir. İtalya bu ada 
İil:erinde herhangi suretle hak iddia 
etınemesi icap eder. Çünkü İspanya 
asilerine iltihak eden lejiyonerler ve 
laYyareler, müstakil bir devlet nam 
\>e hesabına, yani İtalya namına de
lil, General Franko namına ve hesa
bıtıa harbetmektedirler. Majurkayı İ
talya hesabına benimsemek ve bura-
1ın1 İtalyan üssü saymak, İspanya 

harbinin mahiyetini tamamile değiş
tirnıiye yetişir ve İtalya İspanya ile 
dövüştüğünü, İtalyanın İspanya etim 
huriyeti limanlanna uğrıyan gemi
leri batırdığını kabul etmek icap e
der. 
İngilterede hüküm süren kanaat, 

hllnun tam aksine idi. İngiltere Baş
\'ekiJi geçenlerde avam kamarasında 
~Ylcdiği nutukta, Frankist İspanya
lia çalışan İtalyan tayyarelerini, ge
lıeral Frankonun mesoliyeti altında 
i~ gören silahlar arasında sydığını an
latmıştı. 
İtalyan gazetelerinin aldığı vazl

.1-ıt · Ja.:ut\ına~ınıh hararet\Y taraftan 
11lan İngiltere Başvekilini mil§kül bir 
\>ııziyete düşürecektir. Her· halde İn
tilterenin parlamento mahfelleri İ· 
1alyan gazetelerinin bu neşriyatı kar· 
hııında susmıyacaklar ve İtalyamn 
~ajorka adasını niçin benimsediğini 
~ıun uzadıya münakaşa ve tahkik c
dl'cekler, belki de İngiltere hükume. 
li İtalya hükumeti ile bu bahis ü
~lltinde konuşmak mecburiyetinde 
'alacaktır. 
lfcıinan adem : 
-----

~.lızak Şarkta Hainan adını ta~ıyan 
dır ada vardır ki, 150 mil uzunluğun
! 11 ve Fransanın bir müstemlekesi o
~•rı. Hindi Çini sahillerine hakimdir. 

1~l>onlarm burayı işgal etmek n\ye-
1111de olduklarını söylemeleri Fran
~~lan fena halde siniJ:lendirdi ve 
~l'ansızlar bu tehlikenin önün'! geç
~·l'k için adaya, Japon kuvvetleri 
> 'sbetinde kuvvetler çıkarruıya ha
'tlanddar. 

ı };'l'ansarun Çine ait olan hu adanın 
~Onlar tarafından işgaline mani ol
! k istemesinin hikmeti, Japonların 
~ adayı işgallerinden sonra Fransız 
\,'lldi Çinisi ile cenubi Çin arasında
~ ticareti kati surette tehlikeye uğ-
ttıasıdır. 

~transa bu yolda da İngiliz müza
İt~7tini de kazanmış ve İngiltere ile 
it •1~tc faaliyete geçmiştir. Japonya 
~I\ •kı devletin de teşebbüslerine rağ
~t~ hu adayı işgal ederse, onun Uzak 
\1c ta garp devletlerine soluk aldır
~stemediğine hükmedilir. 

41manyada Y a,ıyan 
Polonyalllar 

liakkında Bir Sual 

" <ırşova, 28 (A.A.) - Rahip Lu-

TAN 

Barselona Hükômetinin Notası 
Hava Bombardım~nlarının 
Tahkiki için Bir' Heyet 

Gönderilmesine Razı 

!Japonları Çinde 
Yeni bir bozguna 
Uğradılar 

Nevyork, 28 (Hususi) - Uzak şark 
harbine dair alınan en son haberlere 
göre, Japonların 2000 bahriyelisi, ce
nubi Çinde açık bir liman olan Sva
to'ya çıkmışlardır. General Franko Yabancı Gemiler için ispanyada 

Bitaraf Bir Liman İhdası Fikrini Müdafaa Ediyor 
Çin kaynakları Yangtsi nehri kıyı

sında iki taraf arasında şiddetli bir 
muharebe vuku bulduğunu, muhare
be neticesinde Japonların ricate mec 
bur edildiklerini bildiriyor. Yangtsi 
nehri üzerinde bir Japon harp gemi
sinin batırıldığı ve bir Japon nakliye 
sinin de battığı haber verilmektedir. 

Londra, 28 (Hususi) - ispanya harbine Ademi Müdahale Tali 
Komitesi bugün toplanarak ispanyadan yabancı gönüllüleri çek
mek i9inin masrafları meselesini konu,tu. Lazım olan para 
2,225,000 İngiliz lirası kadardır. Rus murahhası, bu masrafa İftİ
rak fikrinde olmadığını söylemİftİT. 

Anlaşılan İngiltere, Fransa, Al

manya, Italya nakil masrafını Üzer

lerine alacaklar, Rusya yalnız idari 
masraflara iştirak edecektir. 

lngi.liz gemileri hakkındaki 

iddia 
Ispanya cümhuriyeti limanlarıııa 

uğrıyan Ingiliz gemilerinin gayri -
meşru ticaret yaptıklarına dair ge
neralFrankohükumetince vukubulan 
iddiaların tamamile esassız olduğu 
anlaşılmıştır. Bu gemilere refakat e
den ademi müdahale müşahitleri, In
giliz gemilerinin gayrimeşru sayıla -
cak hiç bir işle meşgul olmadıkla -
rına rapor vermişler ve bu suretle 
bu gemilerin bu yüzden batırılmadık 
ları anlaşılmıştır. 

General F rankonun teklifi 
General Franko Taym.isin muhabi

rine ticaret yapn vapurların serbest 

çe uğrıyacağı bitaraf bir liman ihda
sı fikrini ileri sürmüş ve sivil hal -
kın. bombıı.rjj.ım:m.dı:liliT"'&Wb\\hif& 

bunun için sivil halkın askeri mmta 
kalardan uzaklaştırılması lazım gel -
diğini söylemiş: 

"- Fakat Barselona hükumeti bu 
yolda hiç bir tedbir almıyor,, sözle
rini ilave etmiştir. 

lngiltereye ıJerilen nota 
Ingilterenin Barselona hükuma -

tinden aldığı nota bugün neşrolun • 
muştur. Barselon bu notada askeri 
mahiyette olmıyan hedeflerin bo~ 
bardımanı meselesinin tahkikiçin bir 
tahkik komisyonunun teşkilini tas -
vip etmektedir. 

T aymis gazetesinin noktai 

nazarı 

Ingilterenin Burgostaki ajanı ya

rın Londraya hareket edecektir. 

Taymis !ngiliz gemilerinin bom • 

bardımanı yüzünden her tarafta en
dişe ve infial hissi bulunduğunu kay 

dederek bu gemilerin fazla kazanç 
hırsı ile hareket ettiklerini ilave et-

ın;k~~ırı~ ~~,~l.!!~~~Y~ n_ıuharip 

Mussolini, Mareıal 
Badoglio'yu 
Kabul Etti 

Roma, 28 ( A.A.) - Mussolini, 
erkdnıharbiye reisi Badoglio ve 
harbiye müsteşarı Pariani'yi bi
ribirini müteakiben kabul ede
rek kendilerile uzun bir müla
kat yapmıştır. 
Yarı resmi mahfiller, bu mü

n.a.sebetle .Duçe'nin arasıra aske· 
ri müşavirlerle görüşmeği adet 
edinmiş olduğunu kaydetmek
tedirler. 

Sureti umumiyede iyi haber 
alan siyasi mahfiller, bu iki 
ziyaretle Ispanya meselesinin 
yeni inkişafları arasında bir mü
nasebet görmektedirler. 

nun kaçakçılıktan ne kastettiğinin an 
laşılmadığım söylemektedir. 

Tokyodan gelen haberlere göre hü 
k\ımet yeni seferberlik kanununda 
mühimmat sanayiine ait hükümleri 
tatbike karar vermiştir. 

Hankovdan bildirildiğine göre Al
man hükumeti Çindeki bütün Alman 
askeri heyetinin geri dönmesi üzerin
de ısrar etmektedir. Mareşal Çang -
Kay - Şek altı kişi müstesna diğer 
askeri müşavirlerin gitmesine taraf
tar olduğunu Berline bildirmiştir. Is 
tisna olunan müşavirler arasırı.da 

general Kalkenhayn bulunmakta -
dır. Fakat Alman hükumeti bu ge -
neralin avdeti üzerinde ısrar etmek-
tedir. 

Amerika Japonyayı yine 

lapanya harbine iştirak eden protesto etti 
ltalyan kuvvetleri Vaşington, 28 (A.A.) - Hükumet. 

Roma, 28 (A.A.) - Gazetelerin l bir Amerikan subayı karısına bir Ja
haJ1> muhabirleri Valans ve Alikan- pon neferi tarafından tokat atılması 
te hedeflerinin lejyoner tayyareleri hadisesi üzerine, Tokyo nezdinde pt'O 
tarafından bombardıman ve tahrip testoda bulunmuştur. Filhakika, 
edildiklerini yazmakta ve asker yiik Tsingtaodaki Amerikan konsolosu ~ 
lü otomobil kollarının geçtigi sahil nun bildirdiğine göre, Tulsa Ameri -
yollarının da bu tayyareler tarafın - kan gemisinden çıkmakta olan Ba -
dan makineli tüfek ateşi altına alın- yan Tomas Hassi'ye bir Japon nöbet-

.,. ~- ı-y•., .... , •·"···-•• "" J-..t'"'""'"""" '"'cvap ,,,,,..a.J..&..&.'C • 

~--__,,--.... ....... -:-----,:_,;,-------------~----------·--_J· diği için; iki tokat atmıştır. 

Filistin Yine 
Karıştı 
-o--

lir Taraftan Araplar Diğer 
Taraftan Yahudiler 
Nümayiş Yapıyorlar 

'Amerikada 21 
Ya§ında Zengin Bir. 
Gen~ Kaçırıldı 

Kudüs, 28 (A.A.) - Filistin A
raplan tezahürata devam etmekte
dirler. 

Tul.kerimde grev ilan edilmiş ve 

bir karışıklık çıkmasından korkan hü 1 
kumet makamları, şehri askeri · işgal 
altına alarak ışık sörıdürme saatini 
tayin etmişlerdir. 

Albükerk, (yeni Meksika) 28 
(A.A.) - Şikago tabilerinden bi 
rinin oğlu ve büyük bir servetin 
varisi olan 21 yaşında Con • l\lak 
Kormik, 22 hazirandanberi orta 
da yoktur. 

Japon askerleri Suçav nehri üzerinde piyadelerin karaya 
çıkmasına münasip yer arıyorlar 

Şehir, pek sıkı bir nezaret altına 
alınmıştır. 

Yahudilerin prof P.stosu 
Bir Arap otobüsüne taarruzdan do

layı mücrim olan ilci Yahudinin ida
ma mahkumiyetini Telavivden sonra 
Kudüsün Yahudi halkı da protesto 
etmiştir. Sinema ve kahvehaneler ka 
patılmıştır. 

Diğer taraftan Telavivde belediye 
dairesi önünde Filistin statüsünün 
tekrar gözden geçirilmesi taraftarla
nnın bir nümayiş yapmış oldnklan 
haber verilmektedir. 

Zabıta, halkı dağıtmış ve ııüma
yişçilerden bir kısmını tevkif etmiş
tir. 

Bazı alaim, bu delikanlının 
haydutlar tarafından kaldırılmış 
olduğu zihabını tevlit etmekte -
dir. 

Bir Bakışta Düng~ ~Haberleri 
YUGOSLAVYA 

~·-~·--4-PW ___ M_h&-WW_4 __ M~M·mı-<1-•1•-1w_h_QG __ O ______ __ 

40 Saatlik Hafta 
Vaşington, 28 (A.A.) - Reisicüm Çelik Fabrikası 

hur Rooseveltin geçenlerde kabul edi Belgrat, 28 ( A.A.) - Samoprava 
len ve azami iş haftasile asgari yev gazetesi, devlet ipotek bankasının 600 
miyeleri tesbit eden kanun metinle milyon dinar sermaye ile ihdas edi
rini imza ettiği bildirilmektedir. lecek olan "Yugoslavya. çeliği" mü -

Bu metinlerde ezcümle üç sene essesesinin kurulmasına 200 milyon 
sonra 40 saatlik haftanın kabulü der dinar ile iştirak edeceğini yazmakta-
piş edilmektedir. dır. 

ı~· .. --qz~·~·~·;;;"n~~~ınl~ ;~;~~~;:;-Öa reniyorl~~~~- =m--·ı 

YUNANiSTAN 
Fransız Filosu 

Atina, 28 (A.A.) - Fransız filosu
nun ziyareti münasebetile. amiral Ab 
rial gösterilen unutulmaz misafir -
perverlik dolayısile teşekkürlerini 

telgrafla bildirmiş ve Fransa sefiri 
Cosue, Metaksasa Lejyon dönör ni
şanının büyük kordonunu vermiştir. 

ALMANYA 

Kiliseler Meselesi 
Berlin, 28 ( A.A.) - Mezhapler na

zırı, katolik ve protestan kiliselerine 
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•ti.EK 
Sıcaklar 

Yazan: B. FELEK 
Yaz gelir sıcaktan, kış gelir so • 

ğnktan şikayet ederiz. Ve bundan şl 
kayet edişimizden de • sanki bir a· 
yıpmış gibi - yine şikayet ederiz. 

Benim sıcağa gözüm yoktur. Çün 
kü mübarek şeyin çalışan adamlara 
göre çaresi yoktur. Lakin soğuk az 
çok çaresi olan şeydir. Bir sıcak o-
dada çalışabilirsiniz. Sırtınızı pek· 

çe gıyıp soğuğa çıkabilirsiniz. 

Halbuki yazın nekadar soyunsanız 

o kadar yanarsınız. Zaten soyunma· 
nın da erkeklere göre bir haddi, bir 
derecesi vardır. Biz kadınlar gibi 
dekolte olamıyoruz. Daha doğrusu 

kadınların vücutleri, bizim de sözleri 
mi~ dekolte oluyor. 
Bu sistemin aksi adamın gözüne ba
tar. Ulu orta görüşen bir kadın, göv 
desi çıplak gezen bir erkekten faz
la aykırı gelir. Denebilir ki, sıcak 

fakir fukara mevsimidir. Zannet -
mem. Çünkü soğukta çalışan adam 
ısınır, lakin sıcakta çalışanın hali 
haraptır. 

Onun için soğuğu sıcağa tercih 
ederim. Fakat bu sözümle yazın kışı 
özlediğimi sanmayınız. O kadar hım 
bıl değilim. 

Eskilerin sözlerine bakılırsa artık 
sıcakların iyice başlıyacağı mevsi • 
me giriyoruz. 

İstanbulda sıcaklar giin döndük
ten sonra başlarmış. Gün dönümü 
de 21 hazirandadır. Yani en uzun 
gün o tarihten sonra kısalmıya baş· 
lıyormuş. Gün dönümü sözünden İn· 
tikal ettim: 

Günün kısasını mı seversiniz, u
zununu mu? 

Diye bir anket açsalar herhalde 
cinsi hitif kısası lehinde rey verir. 
Zaten onlar pek az istisnasile hep kı 
sayı tercih ederler: Saç, etek, kol 
gibi. 

Tırnak, dil, yaş ve söz bu kaide -
nin istisnalarını teşki1 ederler. 

Günün kısası gecenin uzunu de .; 
mektir. Kadınlara göre insan gün • 
düz yaşar ve her gün nekadar az ö
mür saried,. .... o nt:sbette çok: yaşı
yacaklanm düşünürler. Onun lfin 
günün kısuını tercih ederler. Bir de 
kadınlar söylenmiyen muayyen bir 
yaştan sonra gündüz ziyasında gö • 
rünmeyi sevmezler. İster ateş böce· 
ği diyiniz; ister gece kuşu gibi. 

Hamidiye 
Antalgaga 

Ha,.eket Etti 
Mersin, 28 (Tan muhabirinden) -

Pazar sabahı Ham.idiye mektep gemi 

miz halkın büyük tezahüratı arasında 

Mersine gelmiştir. Pazartesi günü, 

vali ve belediye reisi ile alay komu

tanı ziyaret edilmiş ve belediye ta

rafından bahriyelilerimiz şerefine be 
lediye bahçesinde bir ziyafet veril

miştir. Gemi bandosu, belediye bah

çesinde halkın bitmiyen coşkunltık
larına vesile olan milli havalar çal

mıştır. 

Bugün limanımızdan Antalyaya 

hareket eden gemi Antalyada üç gtin 

kalarak Radosa uğramak surctilc yo 
lun adeva medecektir. 

Bir Tayyare Kazası 
Heyecan devam ed'yor 

Telaviv, 28 (A.A.) - Roşpinahta 

bir Arap otobüsüne ateş ettikleri i
çin iki Yahudinin idama mahkumi
yeti, Yahudi mahafillerinde heyecan 
yaratmakta devam ediyor. Diin bele
diyenin ve başhahamlığın talebi üze 
rine bütün kahveler ve sinemalar ka
panmış ve bütün sinagoglarda dualar 
edilmiştir. 

devletin tahsisat 1;ermesine ve Jcili- Rayms, 28 ( A.A.) - Askeri tayya 
se varidatının tahsilinde teşriki me-1 re Kursi kampından havalandığı sı
saiye karar vermiştir. Şu şartla ki, 1 rada. düşmii.ş ve toprağa temas edi.n
kiliseler de kamınların çerçevesi da- ce ateş almıştır. Ateş almasınm se -
hilinde devletin arzularına göre ha- bebi, siiratini kaybetmiş olmasından 
reekt edeceklerdir. ileri geldiği tahmin edilmektedir. 

iNGILTERE 
Çünkü rüzgar, fırtına halinde esiyor 
du. 

Tayyare, tamamile ve çarçabuk 
Avusturyanın Borçları mahvoımuştur. çinde bulunan s tay 

~ lti, dün diyet meclisinde Alman
. ~ilki Polonyalıların feci vaziyetle
t <lkkında bir istizahta bulunmuş-

gayir olduğunu kaydetmiştir. 
Londra, 28 (A.A.) - Halihazırda 

Avusturyanın borçları meselesini mü 
zakere eden Alman ve İngiliz ticaret 
ve iktısat delegasyonlarının Şefleri 
Viehl ile Frederik Leithross, bu sa
bah yeniden görüşmüşlerdir. 

yareci kömür haline gelmek sıı.1·eti

le telef olmuşlardır. 

tlıbetski, Almanyadaki Polonya e
l· 
~?'etinin ekonomik ve kültürel 

·~~arını kullanırken her gün maruz 

1 .1ğı güçlükleri anlatmış ve bu e-
1l>ete karşı yapılan muamelenin 

~t~:Ya ile Almanya arasında ekal-
~llıı ~t hakkında 5-11-937 tarihinde 

11.tı beyannamenin ruhuna mu-

Rahip Lubelski, Almanyadaki Po
lonez kiliselerinde Polonya lisanının 
menedilmesini ve Polonya köylüleri
ne karşı yapılan cebri istimlak mua
melelerini protesto etmiştir. 

Rahip, netice olarak Polonyada bu 
lunan Polonyalıların vaziyetini ıslah 
etmek üzere ne gibi tedbirler ittihaz 
etmek tasavvurunda bulunduğunu 
Hariciye Nazınndan sormuştur. 

Londra kadınları pilotluk öğrenmekte ve tayyareciliğe ait her işi 

yapmaktadır. Resimde görüle.o. kadınlar, tayyareye benzin dolduru
yorlar. 

İyi haber alan İngiliz mahfellerin 
de hasıl olan intibaa göre müzakere 
ler normal cereyanlarını takip etmek 
te ise de verilen bazı haberlerde bil 
dirildiği kadar süratle ilerlememek 

------------------............ ....,,.,, ... ,,, .. _.,_ ................... ,,_.,..,, _____ _..._ tedirler. 

Fa§İstlerin Cenubi 
Amerikadaki Faaliyeti 
Vaşington, 28 (A.A.} - Meksikalı 

amele federasyonu genel sekreteri 
B. Teledano Vaşingtonda bir nüma -
yiş esnasında bir nutuk irat ederek 
cenubi Amerikadaki Alınan, İtalyan 
ve Japon faşistlerinin siyasi hedef • 
!erinin ne olduğunu bildirmiştir. 
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Babasını Balta ile 
Öldürmek istemiş 

Gece, Adamcağız Uyurken Odasına 
Girmiş, Baltayı Kuvvetle indirmiş 

Dün Ağırceza mahkemeıinde Küçük Halka!Ida b ir mandırada 
babası Mehmedi balta ile öldü nniye t etebbüs eden Hasanla ya

naşmaları Mehmedin muhakemelerine d evam edildi. iddiaya göre 
haqisenin tekli fÖyldir: 

Henüz on beş yaşını bitirmiyen 1 rakarak üstlerine bir yorgan çek -
Hasan, babasını? ann.esine ait ko- mişler ve babasının uyumasını bek

yunlan sattığını ıleri sürerek, anne- !emişlerdir. Uykuya daldığına kana
sinin intikamını almaya karar ver- at getirince, hemen Hasan baltayı 
nıiştir ve yanaşma Mehmedi de, işl~ve çekmiş ve bütün hızıyla babasının 
ceği suç için yardımcı seçmiş ve te- başına indirmiştir. Bereket versin 
min etmiştir. Kendisi bir tabanca al- ki, balta ihtiyar babanın başını ko -
dığı gibi, Mehmede de bir tabanca parmamıştır. Hemen feryat etmiş ve 
bulmuştur. Nihayet hadise gecesi ba- Mehmctle Hasan da oradan sıvışmış 
bası mandıraqın odasında yatarken, lar, tabancalarını, bıçnklarını çalılar 
gece yarısı Hasanla yanaşma Meh- rın aralarına saklamışlardır. 
met tabanca ile babasının odasına gir Geçen celsede müddeiumumi id -
mişlerdir. Bu sırada babası uyanmış diasını söyledi. Babası, Mehmcdin 
ve telaşla sormuştur: hadisede tahriki olduğu için ceza -

- Oğlum neye kalktınız?. sının azaltılmasını istemekle bcra -
Hasan cevap vermiş. ber, cürmün sabit olduğu ve taammü 
- Babacığım koyunları sağmaya den katle tam derecede teşebbüsten 

kalktık. dolayı kendilerine ceza verilmesini 
- Oğlum daha erken, yatınız bi- talep etti. Dünkü celsede suçlula -

r az sonra kalkarsınız.. rın avukatı Besim Şerif müdafaası-
Mehnıetle, Hasan hemen eller in - nı yaptı. Muhakeme karar için baş: 

den baltlan ve tabancaları yere bı- ka bir güne bırakıldı. 

M"ÜDDEİUMUMİLİKTE: 

Zeytinyağı -
Diye Su dolu 
Tenekeyi Satmış 
Müddeiumumi dün suy u zeytinya 

ğı diye satan Ismail isminde bir gen 
ci tevkif ettirdi. Izzct, Ahmet, Sa -
lim, Omer, Küref isminde de beş da
vacısı vardı. 

MORGDA: 

Çocukların 
Parmaklarını 
Yiyen Adam 
Dört ay evvel Kasımpaşada bir 

facia olmuştu. Ismail isminde bir de
likanlı metresinin beş, altı yaşların
daki iki çocuğuna her gün afyon yut
turduğu ve kendisi de afyon çektik -
ten sonra çocukları vaftiz yapar gi
bi bacaklarından tutarak buzlu sula-
ra daldırdığı ve sonra d a çocukların 
mınımını P.armaıtıarını zevK ıçın 

TAN 28 - 6 - 938 

Muallimini Tabanca 

ile Tehdit Eden Bir 

Talebe Mahkemede 
Meşhut suçlar müddeiumumisi dün 

muallimini tabanca ile tehdit eden 
bir talebe hakkındaki iddiayı tetkik 
etti. 

(B A e M A K A L & g & N M A • A TJ Gençler Klüplere 

Son Girmiye ve Spor 

T oplantımn Yapmıya (~:~~~:., lstanhul Rahoıu 
A •f • d Yurttaşların fizik ve normal kabi- öGLE NEŞRİYATI: 

r 1 e S. 1 n e 12,30: Plfıkla Türk musikisi. 12,50: }ln\'8' 
liyctlerinin ulusal ve inkıltıpçı amaç dis. 13,05: Pllıkln Tilrk musikisi. ıs.so: 

d ) lara göre gelişmesini sağlıyan, oyun, Muhtelif pltık D"'"riyatı. 14,00: Son 
(Başı 1 inci e ...., 

Suçlu, Samatyada Sulu Manaı:tır- jimnast ik ve spor faaliyetlerini sevk AKŞAM NEŞRİYATI: 
Yarının digy er mühim bir işi de •e-

da oturan Davutpaşa orta mektebi i- . . . ve idare etmek maksadile Başveka- 18,30: Pldkla dans musikisi. 18,50: Kon• 
kinci sınıf talebesinden Hilmidir. Hil rl es?1ı ~aıreler .. ve dev! let sermaydeslı: lete bağlı hükmi şahsiyeti haiz hır rans: Emln~nn Halk Evi namına, ooı<1t~r . .. ış gorcn muessesc er arasın n n sanı Yaver (Çocuklarda boğaz hasta 1

"' 

mı, geçen ~e~e .. sınıfta kalm?ştır. Dun ihtilafların mahkeme yoluyla değil, beden terbiyesi genel direktörlüğü lan ve takayyUdat) 19,20: Nezihe uyat 
de derecesını oğrenmek kın mekte- h k t .1 h ll"d B ret 1 kurulmuştur. Genel direktörlüğiin ve arkadaştan tarafJndan Ti.irk musik151

1 · ı a em vas ıası e a ı ır. u su -
be gitmiş, müdür muavi.ni. Fu_a_dı bul- le mahkemelerfn üzerinden her sene m •. er·k· ezi Ankara. dadır. Genel direk- ve halk ş:ırkıları. 19,55: Borsa haberler 

t B F t k d d t 1 k b l 1 ı por temas ve 20,00: Sn::ıt ayarı: Grenviç rasathanesinden 
muş _ur. ay ua ' en "ısıne ~ç. ers- binlerce davalık yük kalkacak ve da- o:, u eyne .mı c s naklen Şehir Bandosu: Bay Cemil idare 
ten ikmale kaldığını soylemıştır. valnr kısa zamanda fasledilebilerek munasebetlerındc merci olan resmi sinde, ı - Rozamnt: UvcrtUr, Şubert - ' 

Hilmi, bu haberden müteessir ol- alakası bulunan fertler de bekle- bir teşekküldür. Lö pcyyl: Dösurlr, fantezi Lehar _ 3 ı.ııt<· 
muş, ağlamış ve bir aralık ts fazla mekten kurtulacaklardır. Gençler için klüplcre girmek ve I me: FantmJ, Leodölips. 4 - EstUdiYaı: 
sinirlenmiş ve ceketinin önünü aça- Bütün bu işlere rağmen başlıca a- boş zamnnlarında spor yapmak mec- tına: Vals, Valtofol, 5 - Alte Kamıırıı 
rak elini beline atmış ve: la·ka mevzuu af kanunu meselesidir. buridir. Beden terbiyesi genel direk-1 Marş, ~arı Tayge. 2~·45: Hava rap0rıl· . 20,48: Omer Rmı Dogrul tarafından araP 

- Eğer beni geçirmezseniz sizi §U Fırka bu işte azalarını hem söz söy- törlüğü merkezinde bir genel aırek- ça söylev. 21,00: Saat {!yan: Tahsin Karo· 
tabanca ile öldürürüm, demiştir. lemekte, hem de rey vermekte ser- tör ile genel sekreterden, federasyon kuş ve arkadaştan tarafından Türk mud• 

bcst bırakmıştır. Bununla beraber lar heyetlerinden ve teftiş, hesap, kisi ve halk şarkı.lnrı. 21,15: Orkc5tr'-
Müdür muavini Fuat, Hilmiye: 5 10"" hükıimtin kendi düşünüş tarzı ma- sağlık, dairelerinden ve neşriyat ve 22·1 : Ajan.o; haberleri 22,30: Plakla so 
- Evladım, ikmale kaldığın ders

ler benim derslerim değildir. Hoca-

ların böyle not vermişt ir, demiş, onu 

teselli etmiye çalışmakla beraber. 

başka bir hocanın gelmesini bekle

miştir. Başka bir hoca gelmiş ve ço
cuğu beraber yakalıyarak polise tes
lim etmişlerdir. 

Çocuğun belinde yalnız bir tabanca 
kılıfı bulunmuştur. 

at l" t lar, Opera ve operet p:ırçaları 22,50' soıı 
liımdur. Bu bakımdan münakaşalar propaganda, "muhaber , muame a haberler ve ertcsl günün programı, 23,00: 
büyük bir alaka ile beklenmektedtr. ve arşiv,, "sicil, lisans,, ve "müze ve Saat ayarı, SON 
Hele kanuna hücumda ileri gidenle- kütüphane., şubelerinden teşekkül e- Ankıııra Rad'.'·osu 
rin ktrmızı rey verip vcrmiyccekleri der. Beden terbiyesi genel direktörü ÖGL:ı:; NEŞRİYATI: 
pek merak edilmektedir. Başvekil tarafından intihap ve t:üm- 12,30: Karışık plak neşriyatı, ı2,50: 

1 1 C 1 "1 PlAk: Tilrk musikisi ve halk carkıları, ıs. 
Top antı sonunda Başvcki e u hurrcisinin tasdikile tayin olunur. ı 5: Dahlll ve harici haberler v 

Bayarın memleketin umumi siyaseti Genel direktör bu kanunun htiküm AKŞAM NEŞRlYATI: 
hakkında beyanatta bulunması bek- Jeri dahilinde kurulan teşekküllerin 18,30: Karışık plfık neşriyatı, 19,15: 
lcnmektedir. mercii ve amiri olup bu teşekkülle· Türk musikisi ve halk şarkıları (Makbule 

Ahmet Emin YALMAN esuldu··r. ve arkadaşl:ırı) 20: Saat f\yarı ve arapÇ11 

rin çalışmalarından m neşriyat 20,15: Türk musikisi ve halk şıır 

Bay Fuat, mahkemede hadiseyi an SUllSTİMAL : 
latırken: 

- Duyduğuma göre, Hilmi, taban- B L d k• 
cayı arkadaşile evine kaçırmış ve an- 3nKa 3 l 

Her vilayet bir heden terbiyesi böl- kıları (Mukadder ve arkadaşları) 21,00: 
gesidir. Valiler, bölgelerin başkanı- Şakir Karaçay tarafından bir konuşın•• 
dır. 21,15: Stüdyo Salon orkestrası: 22,00: J.• 

Gençler\n beden terbiyesi ve spo- Jans haberleri, 22,15: Yarınki program ,.e 
istikltıl marşı 

ru bu kanunla kurulacak ve bu ka- SENFONİLER: 

nesi de kuyuya attığını söylemiştir. Paraları 
Tabanca Hilminin subay olan karde-

şine aitmiş, demekte idi. K• Al ? 
Müddeiumumi Orhan, iddianame- ) ffi m) Ş • 

sini hazırladıktan sonra, suçluyu, ö- Ağır ceza mahkemesi emlak ve 
lümle tehdit suçile asliye dördüncü 
ceza mahkemesine verdi. eytam bankasında yapıldığı iddia 

Daha evvel de. tabibi adillere gön- edilen bir suiist imal ve ihtilas dava
dererek farik ve mümeyyiz olup ol- sına devam etmiştir. Suçlu banka 
madığı tetkik ettirildi. Tabibiadii En- nın eski memurlarından Saimdi. Mu 
ver Karan, verdiği raporda, Hilminin hakeme geçen celsede Anadoluda bu 
farik ve mümeyyiz olduğunu sciyle- lunan şah!t Mustafa Kemalin istina

miştir. be suretile dinlenmesine karar vcr-
Bundan sonra, asliye dördüncü ce- mişti. Gelen cevap dün okundu. Şa

za mahkemesi duruşmasını ;yaptı. Hil 
mi, her şeyi inkar ediyor ve: 

- Benim belimdeki kılıftı. Ma -
hAll<>"'"" ,.nrn~l;:ırl S> --"1 ~-- w 

hidin başka bir yere memuriyetini 

tahvil ettiği bildiriliyordu. Bundan 
sonra uoluJ.,,.. ... ;.:_ ~1...l· --- h • • 1.- --

madığı için dinlenmesinden sarfı na 

nun hükiimlerine intibak ettirilecek 
olan klüplcr ve gruplar vasıtasile yap 
tırılır. 

Mektep ve kışla dışında 50 ve da
ha çok spor mükellefiyeti ~ağında 
yurttaş bulunan köy, kasaba ve şehir 
münferit mahallerde klüp, 50 den az 
yerlerde spor grupları kurulur. 

Memur ve işçi sayısı 500 den fazla 
olan müesseseler, fabr ikalar , ticaret 
evleri ve sair kurumlar kendi memur 
ve işcilerinc beden terbiyesi yaptır
mak için genel direktörlüğün teklifi 
ve istişare heyetinin kararı üzerne 
İcra vekilleri heyeti tarafından ve· 
rilecek karara göre jimna.c;tik salonu, 
spor alanı, viizme h vuzu ve saire gi-

.. " ı: .., 
den terbiyesi muallimi tutmıya mec-

21.30 Prag Çek filharmonlsl konsC'rl -
nln nakli 
HAFİF KONSERLER: 

7.10 Bcrlin kısa dalgası Hafi! rnuslld 
(8.15 devamı) 11 Bcrlln kısa dalgası yeni 
pUık musikisi 13 Berlin kısa dalgası Ha· 
lif musiki (14.15 devamı) 13.25 BllkrCŞ 
Stcfıınescu orkL-ı;trası (14.30 devııını) 
17.40 Ostrava fantazi parçalar 17.45 Drt
lin kı.sa dalga~ İş sonu konseri (18.50 kC 
J;ıH oı:·sr ısrııısmu uc8ı:) <>ıf:;:ıd oı:·st (sı 
Keman orkestra 19.15 Bükreş kliçlik or· 
kestra 19.20 Belgrnd R:ıdyo ork<'strıısı 
19.30 Varşova karışık konser 20 Peşte 
Şehir orkestrası ve şarkı 20. ı5 Btıkre$ 
Plfık musikisi 20.25 Prag Çek mlll·şlıtr1 

20.25 BratlsUıva Sliıv dansları 2ı.ı5 nOIC 
reş Plfık konseri 21.45 D(!rlin kıs:ı dntı' 
ııı CJ{:ın$1k ne,şell musiki 22.45 BUkre!: µo 
lknntııdan kon~er nakli 22.50 Peşte ~tıd: 
23.30 Viyana hafif gece musikısı ~.ı.lU 
Peşte Çigr\n orkestrası 

lddia şu idi: l smail bir çok gaz 
tenekeleri tedarik etmiş, içlerine a
ğızlarına kadnr :nı do\du.rn:ı.U-J, b un -

lnrı zeytinyaÇı diye satarak para 
çekmek istemiş ve şişe tüpler içine 
iki yüz ellişer gram kadar zeytin -
yağı koymuş, bunları b ir del ikten 
tenekenin içine maharetle yerleştir
miş ve davacıların dükkanlarına git
miştir. Ismail tenekeyi gösterdikten 
sonra pazarlık yapar ve parayı alıp 
sıvışırmış. 

Ismail poliste bütün suçlarını iti
raf etmiş ve bu şekilde aldattığı kim 
seleri de bizzat göstermek surctile 
itirafını kuvvetlendirmiştir. Müd dei
umumilik Ismaill sorgusu yapılmak 

üzere Sultanahmet sulh üçüncü ceza 
mahkemesine verdi. Hakim de tev
kü etti. 

kırdığı ve bunlardan Necatiyi de bu 
şekilde öldürdüğü için tevkif edil -
mişti. Necatinin kardeşi o vakit has
taneye kaldmlmak suretile kurtarıl 
mıştı. Dün bu çocuk ta ölmüştür. Be
lediye doktoru cesedi m uayene et -
miş ve şüpheli gördüğünü müddei -
umumiliğe bildirmiştir. Tabibiad~l 
Salih Haşim, ölüm sebebinin işarı 
için cesedin morga kaldırılmasına liı 
zum gösterdi. Verilecek rapora göre 
tahkikata devam edilecektir. 

nu oynarız. -Içinde tahtadan bir ta-
banca vardı . Hakiki tabanca değildi, 
diyordu. HAdisenin, ik isi talebe, iki 
si de hademe olmak üzere, dört te 
şahidi vardı. Hademeler çocuğun 

Bay Fuade küfrettiğini,, t alebeler de 
Sulhinin belinde yalnız kılıf gördük 
lerini söylediler. Mahkeme Sulhinin 
tabanca çektiği hakkında kanaat ve
rici deliller bulamadığı için bu iddi
adan beraetine ve hocasına küfretti 
ği için de kendisinin üç gün hapiste 
yatmasına karar verdi. Yalnız Sul
hinin yaşı küçük olduğu için , cezası 
bir güne indirildi ve tecil edildi. Re

zar edilen bankanın veznedarı Rasi
min adresini buld~ğunu, Maçkada 
Kağıtane caddesinde 97 numaralı a
partımanın birinci katında oturduğu 
nu söyliyerek çağırılmasını istedi. 
Bankanın avukatı şoyle bir talepte 

bulundu: 
- Tahkikat dosyasında Banka -

nın iki miifettişinin mufassal rapor
ları vnrdır. Bununla beraber dinlen 
melcrinc lüzum göruliirse istinabe 
suretile dinlenmelerini isterim. 

Mustafa Kemalin araştırılarak ifn
dcsinin alınması ve şahit Rasimin ça 
ğırılması için m uhakeme başka bir 
güne bırakıldı. 

burdurlar. 

Dr. Hayri Ömer 
)ğlcden sonra Beyoğlu Ağacamı 

'rnr131!'!mda No. 133 Telefon :43!i~~ 

~ .... ,...... .......... ---....-....---.....,.~ 
- ASKERLİK İŞLERi ~ 

OPERALAR, OPERETl,F.R: 
16,30 Berlin kısa dalgası Leoncovolll0 

nun "Palyaço,. o~rası 
RESİTALLER: 

19.15 Bcrlln kısa dalgası Şarkllar 21 

Beltrnd piyano konseri 21 Viyana şar!Cl 
lor 22.1 O Varşova Piyano resitali (Ch0 ' 

. pin) 22.30 Bclgrad karışık şarkılar. 
DANS MUSİKİSİ: 

12 Bcrlin kısa dalgası 21.05 VarsoVll 
(Plfıkla) 

ÖLÜM 

AGIRCEZADA: 

Sahtek6rhk Yapanlar 

TECAVÜZ: Mahkemede 

is kararını verdikten sonra: 
- Oğlum , dedi. Bak senin istikba 

line hemen set çekilmek üzere idi. 

~ .................................... ~~ 
Gayrimüslim Eratın Sevki 
Kadıköy askerlik şubesinden: 
1 - Kadıköy yerli askerlik şu besin 

Kevser Akdoğanın eşi, İsmail J{s· 
.Pancının teyzezadesi ve Faik Başıırıtı 
!damadı Eczacı Halil Asaf Akdoğııtııll 
ölümünü arkadaşlarına ve tanıdıitlll' 
rına bildirmekle müteessiriz. 

Gece Eve 
Girmek isteyen 
Delikanlılar 

İnsan okuduğu hocasına böyle fena 
muamele yapar mı?. Bu defa cezanı 

Dün ağır ceza mahkemesinde bir b 1 tecil ediyoruz. Eğer ir daha teker- 1 
sahtekarlık davasına devam edildi. 

ŞEHiRDE 
de kayıtlı gayri İsltı.m erattan şim
diye kadar hiç askerlik yapmamış o

l lan 316-332 doğumlu sanatkar erat 
sevkedileceklerdjr. 

Cenazesi bugiinkü çarşamba sabll~ 
hı saat 10 da Şişlide Abidei Hürri)':. 
caddesi 9 No. dan kaldırılarak nnrtl ti 
zı Teşvikiye camiinde kılındılc~gc 
sonra Beşiktaştan motörle Pcncl• 
nakledilecektir . 

rür ederse, hatta mektepte arkadaş-
Davacı gümrük idaresi idi. Suçlular lannla bile kavga eder de bir daha 1 
da Nafi, Iskender, Sabri ve Salahat

Neler Olacak 7 
Hafta içinde: 

j 2 - Sevke tabi olanların celp pu
sulaları çıkarılmış ve mahalle mü-mahkemeye gelirsen bu cezayı da be 

t indi.. Bunlardan Sa15hattin gelme - raber yüklenirsin .. Haydi, şimdi ho K O NFERANSLAR: ı messillerine verilmiştir. mişti. Mahkeme geçen celsesinde ha 
canın elini öp te, af dile .. Bugün saat 21 de Üsldldar hnlkc- 3 - Bedel vereceklerin bedelleri ÖL 0 M . . 

Dün asliye üçüncü ceza mahkeme 
sinde b~ eve tecavüz davasına ba
kıldı. Mahkemede suçlular da, dava
cılar da yoktu. Davacılar ayni evde 

discdc yalan yere yemin ettiği için 
Sulhi mahkeme salonundan çıkar vlnde gazetemiz muharrirlerinden 11(5 temmuz 938 akşamına) kadar ka- Elektr ik Şirketi mühcndislcrıJ1 go 

takibat yapılmasına karar verilen ken Bay Fuadin elleri ne sarılarak öp Burhnn Felek "Spor,. mevzulu bir bul edilecektir. den B. Adnan Harunun babası Jiı.llll' 
Hirş uzun b ir hastalıktan kur~~ı.J· 
mıyarak vefat etmiştir. Cenazcsı ·se
gün saat 15 te Sent Antuan ı-il~s· 
sinden kald ırılarak Feriköydcld 
tolik mezarlığına defnedilec~ 

oturan Cemile ve Hayriye, suçlular 
da Süleyman ve Mustafa isminde iki 
delikanlı idi. 

Iddiaya göre, suçlular bir gece da

vacılann evlerine zorla girmişler ve 

tecavüz etmek istemişlerdir. Dün 

komşularından Murat kaptan şahit 

olarak dinlendi ve şunları söyledi: 

- Bir gece idi. Komşumuzun e
vinden bir ses yükseldi. Murat kap

tan yetiş, bizi öldürüyorlar . 

Ben hemen dışarı fırladım, bağı • 
ranın Cemile mi, yoksa Hayriye mi 

olduğunu sesinden anlıyamadım. Dı 

şarıya çıktığım zaman, Mustafayı 
Cemilenin kapısının önünde gör -
dum bana: 

- Yanıma sok ulma, seni yakarım, 
diyordu. Süleyman da Cemilenin 
taraçasına tırmanmış, çıktı. Orada 
gördüm. Ben polis noktasına k~ş -
tum. Polis geldi. Suçluları Cernıle
nin evinde yakaladı. 

Muhakeme gclmiycn şahitlerin 
çağırılması için başka bir güne bı
rakıldı. 

şnhit i zzet hakkındaki takibat neti- tü ve af diledi. Hocası kendisini af _ 
cesinin sorulmasına ve şahitlerin din 

konferaruı verecektir. :.;.. _____________ _. 4 - Bedel vermiyenler 6 temmuz 

fetti. 
lenmesine karar vermişti. Dün de 

938 de scvkedileceklerinden ilgili o
lanların ona göre hazırlanmaları ve 

şahitler dinlendi. Gelmiyen şahitle -
r in çağırılması için muhakeme baş
ka bir güne bırakıldı. 

öLOM: 

Kadın Hastanede "öldü 
Rukiye isminde b ir kadın çocuk 

düşürme şikftyetile geçenlerde Hase
ki sastanesine gitmiş, hastane tedavi 
sini ikmal ettirmek i.izere bu h asta-

1 yı Guraba hastanesine göndermiştir. 

Kadın orada ölmüştür. 

Müddeiumumilik bu ölümü şüphe
li gördüğü için tabibiadil Enver K a
rana cesedi muayene ettirmiştir. Ce
set ölüm sebebinin anlaşılması için 
morga kaldınlmıştır. 

Evrakı Kaybetmişler 
Dün asliye b irinci ceza mahkeme 

sinde b ir evrakın kaybolmasına sebe 
biyet verdikleri iddia edilen adliye 
tebliğat mübaşirlerinden Hakkile ar
kadaşları Kazım ve Alinin muhake 
melerine başlandı. Muhakeme şahit 
}erin çağırılması için başka bir güne 
bırakıldı. 

Bu haftadan itibaren 

MELEK • SARAY ve i EK 
Sinemalarında her halta 

Cumarteıi ve Pazar günleri ıaat 13 ve 14,30 

HALK MATiNELERi: FIATLAR 20 ve 25 KURUŞ. 
Her hafta MELEK Sinemaımda ÇARŞANBA saat 13 te 

,, ,, SARA y ,, ,, ,, 13 ,, 
,, ,, İPEK ,, PERŞENBE ,, 13 ,, 

ÇOCUK MATiNELERi: FIATLAR 10 KURUŞ. 

SAKARYA Sinemasında -, 

yoklamalarını yaptırmak üzere de 
şubeye başvurmaları. 

P1" r 
l ıAvrupayaTalebe Gönderilecektir 

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinden : 
Fabrikalarımızda bir yıl ıtaj yaparak İf, yabancı dil ve biJgİ 

bakımlarından gereği g ibi hazırlandıktan sonra sıhhat ve kll~· 
r e tleri en iyi bir kaç lise mezunu sınai kimya elektrik ve ınaJcı· 
ne yüksele m ü h endis i yelittirilmek üzere Almanya'ya gönde· 
rilec.ektir. 

Sta ja kabulde bilhassa fen derslerinde not vaziyetleri, j\l· 
manya'ya gönderilmede iıe ıtaj neticeleri esaatır. • 

lıteklilerin Temmuz aonuna kadar a,ağıda yazılı belgeler•; 

lstanbul'da Ta.thanda Türk Endüıtri ve Tecim Anonim ŞirJcell 
Bu haftadan itibaren her hafta Cumartesi ve Pazar Direktörlüğüne göndermeleri li.zımdır. 

günleri saat 1 ve 2,30 da HALK MATiNESi • ı - Hal tercümeıi, 2 - Sıhhat raporu, 3 - Mezuniyet~; 
Fiatlar 15 :ve 25 Kuru§. o lgunluk notlarının taıdikli 5uretleri, 4 - 9 X 12 üç ta11e bo 

Her Pazartesi günü saat 1 de Talebe • ÇIRAK ve fotoğrafı. 
ÇOCUK Matinesi. Duhuliye 1 O Kuruı. Not: Staj talimatnamesi Bürodan alınab-_.i.liıiir'ı.iiİıılİİI-.......-

·----•• .. •••••••-••••--•••• i•••-!!!!!11!!-•• ooata ile de gönderilir. 
4

• 
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TAN 
Gündelik Gazete 

---0--

TAN'ın hedefi: Haberde, fikirde, her• 
,eyde temiz. dOrDet. HmlmT olmak, 
karlln gazeteel olmıya çalı1maktır. 

ABONE BEDELİ 
Türkiye Ecneb' 

2800 Kr, 1400 Kr, 1 Sene 
750 Kr, e A:r 1500 Kr, 
400 Kr, ı A:r 800 Kr, 
150 Kr, 1 A:r 300 Kr, 

Milletlerarası posta ittihadına dahil ol
mıyan memleketler için 30, 18, 9, 3.& lira 
dır. Abone bedeli ııetfndir: Adres delil· 
tirmek 25 kurtıJtur. Cevap için mektup 
lara 10 ıruruıluk 1>U1 UAvest tlzımdır. 

1 GONON MESELELERi 1 

Başka Milletler 
Şehirlerini Nasll 
f mar Ettiler ? 
Yazan: M. Zekeriya SERTEL 

Şehirleri imar ve yeni baştan in· 
t• işinde başka memleketlerin tec
rübeleı.tlnden nasıl istifade edebili-

riz? 

TAN 

Bütün Dünya 
Büyük Harbe 
Hazırlarııyor 

~~!i!!!!!!· ~YAZAN : ~ 

SEYF i KURT BE K j 
., 

1.. vardır. Bu kuvvetlerden başka, ln-

Büyük Harbi takip eden AJSa 
ve sahte bir durgunluktan gilterede Teritoryal adı altında 

1 k . b bil 158,000 kişilik daimi olmıyan bir sonra bütün millet er - san ı u 
yük felaketin yaralarını sarmışla.r ordu daha vardır; bunun vazifesi 
ve artık dinlenmişler gibi - yenı- anavatanın müdafaasıc\ır; bu ordu 
den silahlanmaya başladılar. Fa- mensupları, Parlamento tarafın-
kat bu defaki hazırlık, o kadar ile- dan hususi bir kanun yapılmadık-
ri ~itti ki, eğer bir gün gelir de yi- ça denizaşırı yerlerde hizmete gön· 
ne umumi bir çarpışma olursa ta- derilemezler. 
rih, şimdiye kadar kaydetm~diği de 1938 büdcesinde ordu için ayn-
recede müthiş, bir faciaya şahit o- lan tahsisat 106.500.000 İngiliz li-
lacaktır. rasıdır. Bu para. geçen yıla naza-

• 

5 

G'ölitlŞLE" 
Avukathk Amme 

• • .d. ? 2..C\ 
Hızmetı mı ır . 3 
Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

Adliye Vekilinin avukatlar kanu· 
nunda, avukatlığı umuma hizme~ ~
den bir meslek haline koymak ıçın 
koyduğu tahdidat, mecliste, hukuk
çular arasında bir çok münakaşalara 
sebep oldu. Avukatlık ıimme hizme· 
ti midir? Lehinde söyliyenler de doğ
ru söylüyor, aleyhinde söyliyenler 
de. A\'Ukathk bugünkü şeklile hiç te 
amme hizmetinden madut değildir. 
Avukatların, halkın hukukunu mu
hafaza için çalışmaları, bu mesleğin 
bir amme hizmeti olduğunu ifade et
mez. Bu mantıkla yüriinürse her mes 
1 .. 0-i amme hizmetine dahil etmek i-..,., . 
cap eder. Doktorlar da halkın sıhhah-

" ni temin için icrayı meslek ederler. 
Fakat bütün bunların yanında ve ba 
şında şahsi kazanç ve ticaretleri me\'· 
zuubahistir. Hatta doktorluğu, kötü 
bir ticaret haline getiren doktorlar 
olduğu gibi, a\·ukathk mesleğini de 
iğrenç bir menfaat vasıtası haline 
sokanlar vardır. Bunlar ekseriyet ol· 

Bu sualin cevabını verebilmek 
için başka memleketlerin cihan har· 
bindenberi bu hususta takip ettik
teri yolu bilmek lazım. 

Cenevredeki silahlan azaltma ran 24 küsur milyon fazladır . Har-
konferansı artık bir hayalden baş- biye Vekilinin muhtırasında 21 
ka birşey değildir. O, güzel bir is- milyon 143 bin liranın da Milli 

Bugün'kü lngil~ clonanmcıaının en büyük gemilerinden biri: 
35 bin tonluk N el son zırhlısı 

masa bile, bu şekil çalışma tarzı bu 
gibi suiistimallere miisaittir. Binaen
aleyh avukatlık imme hizmeti de
ğildir. diyenler haklıdır. 

Fakat a\'ukatlığı ammeye hizmet 
eden bir meslek haline getirmek isti· 
yenler daha haklıdır. Çiinkü avukat
lık gibi, doktorluk &ibi, gazetecilik 
gibi, halkın hukuku, sıhhati, kültürü 
üzerinde doğrudan doğruya müessir 
mesleklerin, hudutsuz ve kontrolsuz 
birer ticaret vasıtası haline getiril· 
mesi, bütün bir cemiyetin içtimai, fik 
ri, ahlaki yükselişinde çok menfi ne· 
ticeler verir, avukatın, hakimin, hu· 
kukun. kanunun gayesi olan adaleti, 
kenarda ve gölgede bırakır. 

tek idi. İnsanlık, zahiren olsun, bir Müdafaa istikrazı üzerinden alına- zar edilebilir. 1922 denberi İngiliz 
defa l·yı'lı"k du"'şündli. rak yeni harp malzemesi imaline d .. k 1 askeri büdçesi bu erece yu se -

Bu konferans muvaffak olamaz- sarfedileceği hakkında bir kayıt 
· - 1937 d t · ıt memiştir. İngiliz deniz ve hava dı. her samimi olmıyan teşebbüs görülmtlştur. e nızı ere 

gibl ... Muvaffak olamazdı, çünkü o, hükumeti tarafından neşredilmiş kuvvetlerinden daha aşağıda bah-
blr vasıta olduğu halde gaye gibi olan beyaz kitapta, 1937 - 1941 se- sedilecektir. 
gösterildi, çünkü orada temiz ve nelerine taksim edilecek silahlan- J talyan ordusuna gelince: Ha 

f fl b . ·1 500 mil zari ordu mevcudu 700 bin yüksek eme11er ancak haris ve e- ma masra an ır mı yar -
na düşüncelere örtü olarak kulla- yon İngiliz lirası olarak tahmin e- kadar olup en asri vasıtalarla mü-

başlanan kuvvetler dahil değildir. 
İtalyanın 1937 Milli Müdafaa 

büdcesi beş milyar küsur liret idi. 
Nakledilmez mallar üzerine ko
nan yüzde beş vergiden alınacak 
yedi milyar da kamilen silahlan
maya sarfedilecektir. 

Bu memleketlerin başında İngıil
tere gelir. İngiltere harpten sonra 
işçilerin ve fakir halkın yaşadığı ma· 
halleleri yıktmp yeni baştan yaptır 
ınak mecburiyetini duymuştu. Bu 
mahallelerdeki halkı evlerinden çı
kararak mahalleleri baştan başa 
yaktı ve yerlerine modern, ucuz, te· 
miz evler yaptı. Takip edilen gaye 
her işçiyi üç odalı, kargir, konfor· 
lu bir eve sahip etmekti. Geçen on 
beş sene içinde iki buçuk milyon ev 
yapıldı. Yani iki buçuk milyon aile 
sefaletten kurtanldı. Bu evler işçile
re günde yarım lira taksitle satıldı. 
On ıene içinde işçi evinin sahibi ol· 

du. 

nılmıştı. dilmişti. Bugün bu rakamın da ka- amadiyen takviye edilmektedir. 
Bugünkü silahlanma yarışının, fi gelmiyeceği kanaati vardır. Or- İtalyada ihtiyat mikdan çoktur. 

ne zamana kadar devam edeceğini du, deniz ve hava kuvvetleri için Gençlik sekiz yaşından itibaren 
kestiremeyiz. Eğer, milletler, bu bu yıl büdcesinde ayrılan tahsisat askeri talim ve terbiyeye başlar. 
müthiş masraflar altında ezilerek, (2 Mart 1938 tarihli beyaz kitaba Bu suretle yetiştirilmiş gençlerin 
umumi ve devamlı bir anlaşma göre) 351 milyon 750 bin İngiliz mikdan iki buçuk - üç milyon ka-
lçin biribirine el uzatmazlarsa, ha lirasıdır. Bunun sekiz buçuk mil- dardır; buna ordu ihtiyatlan da 

A lman ordusu 900 bin olarak 
ilan edilmişti. Buna, sekiz 

tümen üzerine taksim edilmiş 1500 
sübay ve 36.000 er ile iki tayyare 
alayından ibaret Avusturya ordu
su da ilave edilmiştir. Bütün fab
rikalar, orduyu teçhiz için geceli 
gündüzlü çalışmaktadır. 

•Tanıdığım çamaşırcı bir kadın \'&r· 
dı. Kocası, üzerine e\'lcndi. Niye mah 
kemeye gitmiyorsun? dedim. Param 
yok, dedi. Baronun bu gibi vakalar· 

Bunlann haricinde orta halli ve 
batti oldukça milreffah aileler için 
de binlerce, yüz binlerce ev yapıldı. 
güzelleştirildi. 

* 
Bu lı Nasıl Oldu? 

İngiltere bu muazzam işi nasıl ba
şardı? İnşaatı hükumet mi, beledi
yeler mi, yoksa bankalar mı yaptı? 

Bu inşaattan asıl mesul olan mil· 
esseseler inşaat şirketleridir. İn&"il
terede bu şirketlerin tarihi çok es
kidir. İlk teşebbils bir buçuk asır ev 
vel yapılmış ve ilk şirket Deritend 
kasabasında bir sokak fizerindeki ev 
terin inşası maksadile kurulmuştu. 
Bu iş için lazım olan para şu şekil
de toplanmıştı: Yarım İngiliz lirası 
kıymetinde hisseler çıkanldı. Bu his 
ıeler halk arasında satıldı. Her üç 
hisseye sahip olanın 200 İngiliz li
rası kıymetinde birer eve sahip ol -
mak haklarıydı. Bu şirketler ufak 
bir ıermaye ite başladılar. Fakat ça· 
buk muvaffak oldular. Bankalarla 
da anlaştılar ve büyilk işler yaptılar. 

Fakat Cihan Harbine kadar bu şir
ketler küçüktü, ehemmiyetsizdi. Ci
han harbinden sonra hükfunet İngil-
tereyi yeni baştan inşaya karar ve· 
rince büyük bir program yaptı. De\·· 
Jetle" belediye ve inşaat şirketleri el
ele verdiler. İş böyle olunca şirket· 
ler fazla hisse çıkardılar. Sermaye
lerini büyüttüler. Bugün bu şirketler
de hissedar olanların miktarı 

4,268,000 kişidir. Şirketlerin ıenna
yelerl yekt1nu da 710 milyon İngiliz 
lirasını bulmuştur ve her sene bu 
miktar 50 milyon İll&'iliz lirası art-
maktadır. 

* 
Şlrlceffer Nasıl Çalııır? 

Her şirketin iki türlil azası vardır. 
Bir kısmı ntımasından istifade etmek 
üzere para yatıranlar, bir kısmı da ev 
Yaptırmak \'eya almak üzere şirket
ten para istikraz edenlerdir. 

Şirket ev sahibi olmak istiyen her 
kese para ikraz eder. Yalnız bu pa
rayı 20 sene içinde bir miktar faizi i· 
le birlikte ödemek şarttır. Almak is
tediğiniz ev, şirketin yaptırdığı bina
lardan olabilir, yahut başka bir bina 
olabilir. Binanın kıymeti 20 senede 
Ödenmek üzere haftalık taksitlere ay 
rılır. Bu taksit kira olarak \•erdiğiniz 
t aradan azdır. Taksitler bitince ev 

zırlanan kuvvetler arasında bir çar yonu havaya karşı müdafaa tedbir ilave edilirse memlekette umum 
pışmayı muhakkak addedebiliriz. }erine sarfedilecektir. Bu yekunla- ihtiyat mikdan yedi milyon kadar 

S ilahlanma yarışı hakkında, ra daha ilaveler yapılmasına inti- tutar; buna, Habeşlerden teşkiline 
umumi 'h~ fikir vermek i- ı-:=:- ~ 
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buhranlı zamanlarda, iyice gördü. ZiNADA ERKEGIN VAZiYETi 
Birdenbire bir kalkınma yaptı. Sa 

- Rica ederim, - şakayı bırakın. yın okuyucular bilirler ki bu dev
lette mecburi askerlik yoktur. Or
du gönüllülerden teşkil edilmiş bir 
meslek ordusudur. Memleket, de
niz dolayısile, doğrudan doğruya 

!bir tarruzdan masun olduğundan, 
ordu mevcudu mahduttur. Bu se
beple, Avrupa harplerine müda
halede, kuvvetli bir kara ordusu 
olan devletle birleşmeğe mecbur

ceza mahkemesinin kapısı önün 
de idim. İçerde görülen dava 

bir zina hadisesi olduğundan, mah
keme salonunun kapısı kapalı bulu
nuyordu. Bu gibi davalar gizli cere· 
yan eder. Kimse muhakemeyi dinle-

Meraktan çıldırıyorum. Hakim ne ce
za verecek? 

- Kardeşiniz Bayan için asgari iiç 
ay hapis \'e bu sergüzeşte alet olan 
milstakbel eniştenize de, hiç bir ceza 
vermiyecektir. 

dur. 
İngiltere, küçük ordusunu maki

ne ve zırh ile en iyi bir tarzda 
takviye etmektedir. Süvari kami
len motörlendirilmiştir. Bu gönül
lü ordunun mevcudu 170,000 kişi
dir. İngilterenin, icabında derhal 
toplayabileceği kuvvetler şunlar
dır: B irinci ihtiyat ordusu: Mev-

cudu 130.000 kişi olan bu 
ordu, muvazzaf ordunun eski gö
nüllülerinden teşkil edilmistir. İk
mal ihtiyatlan olarak 25,000 kişi-

sizin olur. Borç ödenindye kadar ev 
şirkete merhundur. 

Fikir bundan ibarettir ve bu gün 
İngilterede bu iş üzerinde çalışan 
1000 şirket \'ardır. 

Şirketler, hiiki'ımet ve belediye ile 
el birliği yapmıya mecburdurlar. Be
lediye şehrin neresinde ve ne şekilde 
bina yapılabileceğini gösterir, evle
rin sıhhi şartları cami olmasına ne
zaret eder. Hükumet de bazı inşaat 
için şirketleri himaye ve onlara yar
dım icap ederse ona göre lazım gelen 
tedbirleri alır. 

yemez. 

Yarım saatten beri. ben de dışarda 
sıramı bekliyordum. Birdenbire, ya
nımda genç ve iyi giyinmiş bir Ba
yan peyda oldu, ve bana derdini dök
meye başladı. Doğrudan doğru~·a 

mevzua girişerek dedi ki: 

- İçerde kız kardeşimin da\•ası ce
reyan ediyor. Zavallı kardeşim, ne de 
iyidir. Kim derdi ki, o kötü kocası o
nu buralara kadar süriikliyecek. Ka
bahati sanki ne? .. Birini sevmiş. Öbit
rü de onu sevmiş. Rica ederim, seviş 
mek te artık ayıp mı oldu? Tabii ııe
':iştikten sonra da, gizli gizli görilş
müşler. Fakat, maatteessüf günün bi 
rinde eniştem, olanı, biteni haber alı
yor, ve ('Ürmil meşhut yaparak kar
deşimle sevglfüini ta buralara kadnr 
sürüklüyor. Kuzum Bay a\•ukat, suç
lu mevkiinde bulunan zavallı katde
deşimle müstakbel eniotem ceza göre 
ekler mi?. 

- Müstakbel enişteniz de kim ! 
- Kardeıfimin beraber yakalandı-

- Acaip bir karar. Biri beraet edi
yor, diğeri de hapse giriyor. Bu ne 
biçim iş? Aklım ermedi doğrusu. 

Çantamda bulunan Türk Ceza Ka
nununu çıkardım ve kendisine (440) 
ıncı maddeyi okudum. 

"Zina eden kan hakkında üç 
aydan otuz aya kadar hapis ce
zası tertip olunur. Karının evli 
olduğunu bilerek bu fiile şerik 
olan kimse hakkında ayni ceza 
hükmedilir." 

Sonra ilave ettim: 

"- Görüyorsunuz ki, kanunun bi
rinci kısmı zina eden karının cezası
nı tesbit ediyor. İkinci kısmı da, ka
nnın evli olduğunu bilerek bu fiifo 
iştirak eden erkeğin ne şekilde ceza 
göreceğini eösteriyor. Şurasını işaret 
etmek isterim ki, maddenin bu kıs
mında "kannın evli olduğunu bile· 
rek" tabiri yazılmıştır. Bu tabirden 
gaye ise, karının evli olduğunu bilme 
diği tesbit edilen erkeğin ceza görme 
mesidir. 

Müstakbel enişteniz, kardeşinizin 

evli olduğunu mademki bilmiyordu, 
tabiatiyle beraet edecektir. 

İngilterede doğan bu fikir hu giln 
dünyanın her tarafına yayılmıştır. 

Yunanistan ve Mulgaristan bile bu 
şirketlere benzer kooperatif tirketler 
vilcude getirmiştir. 

ğı genç. Bakın size işin içyilzünil de 
anlatayım: Kardeşim,,aşığına evli ol
duiunu söylememişti. Onlar bir balo 
da tanışmışlardı. Adamcatız, karde
şimle evlenmek niyetinde idi. Zaten 
kardeşim de yakında hukuk mahkt?· 
mesine müracaat edecek ve boşanma 
davası açacaktı. 

- E ... sonra?. 
- Sonrası bu. Boşanma karan al-

dıktan sonra da, sevdiği adama: "Sa
na yalan söylemiştim. Ben evli idim. 
Halbuki artık bopndım. Serbestim. 
Senin karın olmaia hazınm." diye
cekti. 

- Peki, hapis karar.ı çıktıktan son· 
ra, şimdiki eniştem yaptığı \'İcdansı'Z 
hkı anlar da karısının hapse konul
maııından sarfınazar ederse, ne ola
cak? Yine kardeşimi hırsızlarla, cani
lerle bir araya mı koyacaklar? A· 
man, bana bunu da anlatın. 

Sesi heyecandan titreyen ve gözle
ri yaşla dolan bayanın arzusunu ye
rine getirdim. Kendisine verdiğim i
zahatı ikinci yazımda size anlataca
tım. 

Fransanın hazari ordusu 600.000 
mevcutlu olup en asri silah ve mal 
zeme ile mütemadiyen teçhiz edil
mektedir. 

A lman:ya. Büvük HarhA 900 
bin tonluk bir donanma ile 

girmiş. fakat bu kuvvetin, harbin 
sonunda, büyük kısmı yok edilmiş 
ti. Versay muahedesi, Alman do
nanmasını altı zırhlı, altı hafif 
kruvazör ve 24 muhrip olmak ü
zere tahdit etmişti. Denizaltı ge
misi Almanya için yasak edilmişti. 
Bu küçük donanmanın silah ve to 
najı da belli bir haddi geçmeyecek 
ti. Almanya, son Londra mukave
lesi ile İngilizlerle anlaşıp, donan
masını, İngiliz donanmasının yüz
de otuz beşi nisbetine cıkar:mak 

müsaadesini aldı. Denizaltı gemi
leri için bu nisbet yüzde kırk beş 
idi. Bu sene, 91,000 ton yeni ge
milerden mürekkep bir donanma 
vardır. 1941 e kadar 200 küsur bin 
ton yeni .ızemi hizmete girecektir 
ki, o tarihte donanma 323.000 to
nu bulacaktır. Londra mukavele-
sine göre, Almanya bu yekün üze
rine daha 200.000 ton gemi yap
mak hakkını haizdir. 

Yeni yapılan gemiler arasında i
ki tane 26.000 tonluk \'C iki tane 
85 ,000 tonluk hat zırhlısı, üç tane 
10.000 er tonluk "cep kruvazörü" 
on bir hafif kruvazör ve kırk muh 
rip ile birçok denizaltı gemisi var
dır. 

F ransa. di.inyada ikinci dere-
cede bir müstemleke İmpa 

ratorluğu olduğu halde, donanma 
itibarile, bugün ancak dördüncü 
dereceyi bulmaktadır. (1. İngilte

re, 2. Amerika, 3. Japonyadır.) 

Fransa, Büyük harbe 768.000 
tonluk bir donanma ile girmişti. 

Bu yıl başında, yaş dahilindeki ge
mi mikdarı 540.000 tondur. Yeni 
yapılan Strasburg zırhlısının tec
rübeleri bu yıl yapılacaktır. 35.000 
tonluk iki zırhlıdan başka bu yıl 
yapılacak gcmil€'r şunlardır: İki 

tayyare gemisi, bir kruvazör, altı 
muhrip, beş denizaltı gemisi. Es
ki iki büyük zırhlının tamirine de
vam edilecektir. Akdenizde büyü
yen İtalyan, ve şimal denizinde 
çoğalan Alman donanmaları, Fran
sa donanmasının, bugünkünden 
çok daha fazla bir gayret sarf et
mesini mecburi yapacaktır. 

da parasız avukat vereceğini bildir· 
dim. Kadıncağız. sorduğu bir avu
kattan baronun ancak cinayet mese· 
lelerinde avukat \•erdiğini öğrenmif. 
n..p.. .,... ,,,.nrış mı 15Dmiyorum. Fa
kat davasını parasız gördürmiye 
muhtaç bir çok İnsanlar \'ar. Hatta 
bunlar baronun bu llltfundan bile ha 
berdar değillerdir. 

Avukatlığı, ammeye hadim bir mes 
]ek haline getirmek için, iicreti öde· 
me kabiliyetinden mahrum halka, a· 
daletin bu himaye kapılarını açmak 
lazım. Bir çok memleketlerde, adliye 
vekaletinin, baronun ayrıca meccani 
büroları \·ardır. Halk buralara miira
caat eder, m:ıli iktidarsızlığını isbat 
ettikten sonra, işlerini hu büro mecca 
nen göriir. A\•ukathğı ammeye hadim 
bir meslek haline getirmek için bu 
kanuna ne kadar ihti~·aç varsa, bu teş 
kilatlara da o kadar ku\•vetle ihti~·aç 
var. Adalet, para ile satılmaz. Adalet
ten her ferdin istifade edebilmesi i· 
çin, herkese hakkını müdafaa etmek 
hakkını vermek, bu hakkın bir tica· 
ret \'asıtası olarak istismarına mani 
olmak lbım. 

435.000 tonu buldu; aynca 100.000 
ton inşa halindedir. Büyük zırhlı
lar, yaşlarını doldurmuş oldukla
rından, otuz beşer bin tonluk dört 
zırhlı yapılmaktadır; bunlardan i
kisi 1939 da hazır olacaktır. 

İtalya en çok denizaltı gemisin
den zengindir ve, bu gidişle, dün
yanın birinci derecede denizaltı 

devleti olacaktır. Mevcut 110 de
nizaltı gemisinin 86 sı yenidir. 

1 n~iltere Büyük harbe iki 
milyon tonluk bir donanma 

ile girdi. 1936 da bu kuvvet, bir 
milyon 264 bin 990 tona inmişti. 

Bu yılbaşında yeni inşaat miktarı 
574.000 tondur. 1938 de tezgaha ko 
nan gemiler şunlardır: iki hat zırh 
.hsı, bir tayyare gemisi, dört bü
yük kruvazör, üç orta kruvazör, üç 
denizaltı gemisi ve birçok yardım
cı gemiler. Eskilerden bazıları ta
mir edilmektedir. Deniz personeli 
yüzde yirmi beş arttırılacaktır. 

Gelecek yıl 65 yeni gemi hizmete 
girmiş bulunacaktır. 

Bizde Emlik Bankası, iı Bankası, 
Belediye Bankası gibi üç büyük miles 
sese birleşereJ.. böyle bir işe başhya
bifüler. Ve az zamanda hakikaten 
memleketin en büyük bir -ihtiyacını 
temin etmiş olurlar. 

- Ve böylece, daha evlenmeden 
evvel bile yeni kocasına da yalan 
söylememiş olacaktı. 

İsmail Kemal ELBİR 
(İstanbul Barosunda avukat) 

İtalya, Büyük harbe 320.000 ton 
ile girmi~ti. 193.7 de donanması 

Görülüyor ki, İngilterenin yal
nız bu yeni inşa ettirdiği donanma 
mikdan, ton itibarile bir İtalyan 
donanmasına bedeldir. İtalyanlar, 
bu muvazenesizliği , denizaltı gemi 
terine ve hava kuvvetlerine ehem
miyet vermek suretile telafiye ça-
11.ftnaktadırlar. 
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Maratona Heves Etmek 

Tehlikeli Bir Teşebbüstür 
Olimpiyatlar ve Ballian oyunları gibi eski Yunan ~na· 

nesinin tesirlerini muhafazaya çahıan atletizm müsa• 
bakaları programında Maraton koıusu ismi altında bir 
koıu vardır. Bu koıu 42 kilometre 195 metre olarak öl· 
çülen bir yol üzerinde yapılır. 

Notlar: 

sosyetede edehsizlik sırasına gir
di. Lakin dayağı futbol sahasın
dan bir türlü atamadılar. 

-.. 
i -
~ ~~ı~ A : ~uü ----

--... = -------------Koşunun yegane kıymeti; Isadan 
dört buçuk asır evvel cereyan etmiş 
bir muharebenin kazanıldığını, mu
harebe yerinden koşarak gelip haber 
veren ve derhal çatlayıp ölen askerin 
hatırasını yenilemekten ibarettir. 

kalkanlar, bu maraton faciasını ne 
ile izah edebilirler? 

Maraton koşucularının kalp, ci -
ğer ve adali teşekkülleri itibarile 42 
kflometreyi çıkarabilecek hususi ka
biliyette ve 25 e yaklaşmış adamlar 
olması lazımgeleceğini fedcsayon bil 
mese bile T. S. K . nun sıhhi müşavi
rinin bilmesi lazım değil miydi? 

Bundan şu kadar ay e\"•el bir 
maç esnasıntla iki klüp bir saha
da dövüştü idi. Taraftarları. a
leyhtarları. hulasa havası kuv
vetli klüpler arasında çıkan bu 
dayak hadisesi resmi otoritele
ri rencide edecek kadar tesir 

--·= -ı : Çocuğu 
-------:z 

Hazırlamışlar! 
-- ... - -

Teknik sporda uzun koşu daima 
gayrisıhhi ve gayriinsani olarak vas
fedilir. Zaten spordan beklenen vü
cut faydası maratonda mevcut olma
dığında doktorlar şöyle dursun aklı 
başında bütün beden terbiyecileri 

yaptı. 

- Nedir hu rezalet? dediler. 
-----li ınn ı nn n1111ı111 ırı r • 

Çeviren : 8. Tol( 

• 
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bile müttefiktir. 
Türkiye atletizm birinciliklerini 

yapmıyan federasyon işte böyle bir 
yarışı geçen pnzar Kadıköyünde yap 
tırdı. 

Yarışın acıklı ve gülünç sahnele -
rini nakleden muhtelif gazetelerin 
yolda koşuculara serinlemeleri için 
çeşme suları içirtildiğini, hıyar veril 
diğinl yazmaları koşunun ne gibi 
kontrole tiıbi olduğunu gösterir şey
lerdir. Zaten ilk gelen koşucunun 
ağzında bir salatalık parçası ile pis
te girişi başka rivayete hacet kalmı 
yacak derecede beliğ bir sahne ar
zcdiyordu. 

lşin ne derece muntazam olduğu
nu gösteren ayrı bir delil de gazete
lerde çıkan fotoğrafilerde de görüldü 
ğü gibi maratoncunun pisti ters koş
ması oldu. Pist koşularında iç ke -
narın solda kalacağı hakkındaki en 
iptidai koşu kaidesini bilmiyen ve 
öğrctllmiyen koşucu Fener - Be -
şiktaş maçını seyre gelen binlerce 
halk önünde pisti tersine ko u. 

"Kütleye spor yaptırıyoruz" name 
sile rekorların kU'ıltlığını örtmeye 

lstanbul Klüpleri lzmit 
Yarıılarına lıtirak Edecek 

10 temmuzda İzmit körfezinde do
nanmanın iştirakile yapılacak olan 
büyük deniz yarışlarının daha ala
kalı olması için lstanbulun deniz spor 
larile alakadar klüplerine müra -
caat edilmiş ve dün akşam denizcilik 
federasyonu başkanlığını vekaleten i
dare eden Vildan Aşirin başkanlığın
da klüp murahhaslarının iştirakile 

mıntaka merkezinde bir içtima yapıl
mıştır. 

~u toplantıda verilen karara göre, 

bu müsabakalara Güneş, Galatasa
ray, Beykoz, Fenerbahçe, Altınordu, 

Anadolu, Beylerbeyi klüpleri bütün 

vasıtaları ile iştirak etmektedirler. 

Kürek yarışlan bir çifte, iki çifte, 
dörtlük sikifler arasında olacak, bu 

yarışlara klüplerin kidemli kürekçi; 
leri iştirak edecektir. 

Müsabakaya girmiş olan 18 müsa
bıktan 11 tanesinin dökülmesi mau
tona giren gençlerin bu işe ne kadar 
hazırlıksız olduklarını göstermeye 
kiı.fi delildir. Acaba bunların elinde 
bulunması lazım gelen raporlar her 
birinin bu mesafeyi koşabilecek be
den şeraitini haiz olduklarını göste- " 
riyor muydu? 

Sporu, gösteriş için yaptıkça da
ima sporun ve sporcunun kaybede -
ceğine canlı bir delil olan maraton 
koşusuna girmiş olanlardan hiç bi
rinin kendi yerinde bir defa olsun 
bu mesafeyi koşmamış olduğunu ve 
koşucuların bu yarışı hayatlarında 

ilk defa Kadıköyünde denediklerim 
söylemek teşebbüsün fen ve sıh -
hat bakımından ne kıymette olduğu
nu göstermeye kafidir. 

Birincisile dördüncüsü arasında 50 
dakikaya yakın müddet farkı olan 
bu koşuyu koşmuş olanların ne gibi 
sıhhi teşevvüşler geçirmiş oldukları

nı müsabaka akabinde tetkik etmek 
mümkün olsaydı, T. S. K. nun bu te
şebbüsteki manevi ve maddi mesuli
yeti hemen meydana çıkardı. 

Geçenlerde yapılan ~l kupası mü 
sabakaTarım1ttn sonra geıen ou mara 
tonda müsabıklara salatalık tevzi e-

Mısır Atletleri 
Bu9ün Geliyor 
Milli atletlerimizle bu hafta ciımar 

tesi ve pazar günleri karşılaşacak 

olan Mısır milli atletizm takımı bu 

sabah konvansiyonel trenile şehrimi

ze gelmiş qlacaklardır. 

Mısır atletleri arasında yüksek at
lama derecesinin düşük olduğuna 

dikkat eden Atletizm federasyonu Yu 
nan federasyonuna rica ederek Yu
nan yüksek atlama şampiyonu Pan-
tazisin da bu müsabakalarda bulun-
masına müsaade istemiştir. Yunanlı 
atlete bu müsaade verildiğinden ken 
disi cuma günü şehrimize gelecek ve 
yüksek atlamaya iştirak edecektir. 

Pazar günkii maraton biterken 

dilmiş olması bu mevsimde bir ta
kım yemiş ve zerzavat müsabakala
rı daha yapılacağını vaadeden bir 
beşaret olması bakımından ayrıca ö
nemlidir. 

Gençlere, atletlere ve atletizme 
ne kadar faydalı olduğu mazbatalar-

la tevsik edilmeye çalışılan atle -
tizm federasyonunun bu mesaisini ö
nümüzdeki hafta Mısırlılarla yapıla
cak müsabak.alann netic4ölleri bize 
gosterecektır. 

Onu bekliyelim. 

Niksarda Spor 
Hareketleri 

Niksarın Boz köyünden Mehmet 
pehlivanla İnchor köyünden Ali peh
livan Niksar idman yurdu azaların
dan on beş kişilik bir kafile ile To
kada giderek orada başa meydan o
kuyan Tokatlı Hasan ve Halil pehli
vanlarla güreşmişler ve hasımlarını 
yenmişlerdir. 

Birinci f ikstür lig maçları için To
katta Tokat takımile karşılaşmak ü
zere dün Tokada giden Niksar takı
mı 4-1 Tokat takımına yenilmiştir. 

Galatasaray Kaptanına 
Ceza mı Verilecek? 

İzmir, (TAN) - Galatasaray takı-

mı ile son milli kiime müsabakalann

da idareci olarak İzmire gelen Bay 

Aynca Güneş ve Fenerbahçeli ba

yan kürekçiler arasında müsabakalar 

yapılacaktır. Kürek yarışlarının me

safesi 2 bin metre olarak tesbit edil
miştir. 

Kardeş bir memleket olan Mısırla 

Türk sporcularının spor temasları 

yapmaları bilhassa Türkiyede çok se
vilen Mısırlı ıporculan bu vesile ile 

aramızda görmek, büyük bir memnu
niyet uyandırmaktadır. 

Vahi, burada yapılan müsabakalar 

hakkında İstanbul gazetelerinin ba

zılarına verdiği beyanatta İzmir spor 

muhitine hnkarette bulunmuştu. 

İzmir spor mıntakası başkanlığının 
Mısır atletleri 14 kişilik bir kafile 

halinde gelmektedirler. Kafile 11 at
let, iki antrenör ve bir idareciden şikayeti üzerine futboİ federasyonu 

Yelken yanşlan için sahanın rota 

11 tanzim edildikten sonra iştirak e-

deceklere tevzi edilecektir. 

mürekkeptir. şikayeti tahkik etmiş ve Bay Vahinin 

Mısır atletleri, sürat yarış- suçlu olduğunu görerek hukuk boy-

larında bilhassa temayüz etmektedir- kotu ile cezalandırılmasını genel mer 

Spor teşkilatımız kendini koru
mak için derhal kurban olarak 

on senedenheri futbol sahasına a
yak basınıyan Burhan Felek ile 1 

hayatında bokstan başka dövüş 
seyrine tahammülü olmıyan· E§
ref Şcfiği "sebep bunlardır!, .. 
diye gösterdiler. Ve: 

- Vur abalıya! davası teker- ı 

rür etti. İkimizi spor teşkilatın· 
dan kovdulat. 

Tiirk sporuna olan bağımız 
defter kayıtlarından daha sağ
lam olduğu için huna aldırış et-. 
medik. Çiinkü biz bunun haksız, 
;\'olsuz \'e isabetsi7. olduğunu bi
liyorduk. 

Anba o giin bu giintliir hiç
bir hafta dayaksız gesmiyen bü
tün futbol mc\'!Iİmi T. S. K. ida
cilerine yaptıklarının )·anlışlığı
nı, \'e hastalığı ne teşhis, ne te
davi edemediklerini yüzlemiye 
kafi gelmedi mi? 

Evvelce futbol sahasında o
yuncular biribirilc kavga eder
di. Şimdi kun·etinc güvenen, 

· za)·ıfı kovalı:ror ve bunu en ör
fi cezalara \ ' C en miinakaşasız 

kararlara kadar salahiyeti olan 
Türk ~.,.P. it\'"'"'""-•\- .. ~ı."" kanl8rı, a1an arı ve nakemıerı 
önünde :yapıyor. 

Sayın arkadaşlar! Siz hu işe 

gelirken bize "\'C sizi getirenle
re hunu mu vadettinizdi? 

Sporu kurtarmaktan \'az~e<;

tik, şu da~·ak yiyenleri kurta.t-
B. F. 

MANlSADA: 

Telefon Mükôlemeleri 
Arttırıldı 

Manisa, (TAN) - Şimdiye kadar 
İzmirle Maniı=a arasında otomatik te 
lefon muhavereleri ancak yirmi dört 
saatte yarım saat zarfında olabiliyor 
du. Nafia Vekaleti nezdinde Vali 
Liıtfi Kırdarın teşebbüsleri üzerine 
bu mü~dct giini.in yirmi dört saatine 
teşmil edilmiştir. Bundan başka Ma
nisanın İstanbul ve Ankara ile de gö 
rüşebilmesine çalışılmaktadır. 

Alayın Şeref Günü 
Kutlandı 

Manisa, (TAN) - Buradaki kah-
raman piyade alayının kurtuluş vı; 

şeref günü kutlulanmıştır. Merasim 
de halk ta bulunmuş, geçit resmi ya 
pılmış, nutuklar söylenmiştir. * Çeşme (TAN) - Bu seneki a
nason istihsalinin 150 bin tonu bul
duğu tahmin edilmektedir. 
MERSiNDE: 

Yüzme yarışları için de 100, 200, 

400, 800 metre serbest yarışlarla kur 

ler. Yunanistanda yaptıkları karşılar kezden istemiştir. Bu cezanın genel Evkaf Apartıman 
malarda 100, 200 400 metrelerde Bal merkezce tasdik edileceği zannedil- Yaptıracak 

- Kuzum, deminden beri söy
lediklerime kulak vermiyor mu
sun?. Bir saatten beri nefes tüket
tiğim halde sen oralı bile olmu
yorsun! .. Sen bir koca değil, bir. 
bostan korkuluğusun! .. 

- Dinliyorum, dinliyorum işte!. 
Bu saçma sapan, bu manasız söz
lerle ne diye kafamı şişiriyorsun?! 

Antonina Filipovna adeta tıka
narak : 

- Bu saçma sapan, bu manasız 
sözlerle mi? .. Bravo doğrusu!. Ço
cuğun tepesinden ateş çıkıyor; sen 
"saçma sapan'', "manasız" diyip ge 
çiyorsun! .. 

- Ne miinasehet. tepec;inden a
teş çıksın! Bu senin kendi kurun.
tundur. Vitka'nın tepesinden hiçte 
ateş falan cıktığı yok! .. 

- Demek ben yalan söylüyorum 
öyle mi? .. Deml?k ki ben öz çocu 
ğuma iftira ediyorum?. Öyle mi?. 

- Evet öyle!.. Sen yalan söylü 
yorsun!. Vitkanın vaziyetinde hiç 
bir fevkaladelik yok!. Hatta bu sa 
hah şarkı bile söylüyordu ... 

- Şarkı mı'?. Eyvah çocuğu ne 
hale ızettrd in17.! .. 
ec1: 1İe-bfr- s~~aalyeye- iT11şii: VI! 
söylenmesine devam etti: 

- Söyle bakalım bana. şimdi ne 
olacak? .. Ha? .. Şimdi onun vazi 
yeti ne olacak? .. 

- Ne oluyorsun rica ederim?. 
Sen aklını mı oynattın? . Çocuk şar 
kı da mı söylemesin?. 

- Ben deminden beri söylüyo
yorum. fakat anlatamıyorum: Sen 
bir baba değil, bir bostan korkulu 
ğusun! .. İmtihan arifesinde olan 
bir çocuk nasıl şarkı söyliyebilir
miş? . Bu onu heyecanından yapı
yor. ~imdi şarkı söylüyor, akşama 
da ateşi artacak! Ve tabii ertesi 
gün de imtihanını veremiyecek! .. 
Sö7.lerime iyice dikkat et: İmtiha
rını veremiyecek .. Bana öyle dik-
dik bakma! .. Sen imtihan arifesin 
de şarkı söyledin mi? . Cevap ver 
bana. imtihan arifesinde hiç şarkı 
söyledin mi? .. 

- Hayır. İmtihan arifelerinde 
bizim böyle davranmamıza imkan 
yoktu. Biz ha babam "ulümu dini
ye" kitabını ezberlemeğe çalışır
dık ... Bizim "ulumu d iniye" hoca
mız Amvrosi baba, çok sert bir a
damdı . Hepimize duman attırır

dı ... 
- Ya. gördün mü ? .. Demek ki 

söylemezdin! .. Kolya! Kolka! . Kom 
şu odadan büyük oğulları Kolya -
nın sesi duyuldu: 

- Ne var?. Benden ne istiyorsu 
nuz?. 

- Sen mektepte. imtihan arife 
sinde şarkı söyler miydin?. 

bağlama ve atlama müsabakaları pro

grama ithal edilmiştir. 

kanlaru:ı en iyi atletleri olduğunda mektedir. Mersin, (TAN) _ Evkaf idaresi, 
şüphe edilmiyen Yunan atletlerini ge kendisine ait e_mlaki ve camileri ta 
ride bırakmaları buna bariz bir de- mir ettirtmektedir. Yenicamiin önü-

- Hayır ... Söylem~zdim. 

- İşitiyor musun?. Bak, gör! .. : 

şeyden hassastır; size benzemez l 
Dünya yerinden oynasa sizin umu
runuz bile değil! ... 

Antonina Filipovna derin bir ah 
çekti ... Ve ağlamaya başladı. Va
ziyetin sarpa saracağını hisseden 
Vasili Sergeyiç gazetesini katlayıp 
bir kenara koydu .. Babası ile anne
si arasındaki konuşmanın bir mü
nakaşa halini aldığını gören büyük 
oğullan Kolya yazısını yanda bı
raktı. Vasili Scrgeyiç hafifçe ök
sürdükten sonra, karısına hitaben: 

- Kuzum, sen ne demek istiyor 
sun, dedi?. Fikrini açık söyle!. 
"Dünya umurumda değilmiş! .. " 
Yok bilmem ne!! ... 

Antonina Filipovna ayağa kalk
tı. Gözyaşlarını eliyle silerek prog 
ramını anlatmaya başladı: 

- Vitenka gelince onu teskin 
etmek, onu okşamak lazım . Ona 
bir hediye vadetmek lazım; bu bir. 
Sonra sen, babası olman itibarile 
onunla konuşmalı, derslerini ha
zırlanmasına yardım etmelisin! But 
ki. Kolya da, imtihanda dönme
mek için nasıl hareket e.tmesi i
cap edeceğini kendisine öğretmeli 
iim~ukt!glnı n..vıyfl. • ucpnnn.u\!ı.• 
iyi bilir... Çünkü o da bütün bu 
merhalelerden geçti; bu üç ... 

Annesinin bu son sözlerini ka
pının eşiğinden dinliyen Kolya, bir 
adım ilerliyerck: 

- Ben ona seve seve yardım e

debilirim, dedi... 
- Hayır, hayır; ona babası yar 

dım etmelidir. O yardım cihetini 

senden iY.i becerebilir ... Sana ge
lince, sen de, Vitka'nın, öğretmen 
lerini imtihanda nasıl atlatabilece
ğini ona öğretmelisin!. Maliı.m ya. 
bu işin bin bir çeşit hilesi var· 
dır. 

- Anne, sen akbnı mı kaçır
dın?.. Riyaziye formüllerini berı 

ona öğretebilirim. Vazifelerine 
yardım edebilirim. Fakat hilekar• 
lık işine gelemem ... Bunu benden 
hiç isteme ... 

- Ne demek "bunu benden hiç 
isteme"? Ha? .. O senin kardeşin 
değil mi?. Cevap ver bana?!. 

Antonina Filipovna öfkesindeıt 
tirtir titriyordu... Kolka daha fas 
la mukavemet edemedi... Annesi• 
nin istediklerini yapmayı vadettL 

Bu sırada kapının zili çalındı. 
Az sonra nefes nefese, odaya, oıt 
iki yaşlarında bir çocuk girdi... 

- Anne, dive söze başladı. BeJl 
şimdi arkadaşİarımla sinemaya git 
mek istiyorum; gideyim mi?. 

- Sinemaya mı?. Evladım bu 51 

rada sinema hiç düşünülür mü?. 

- Bir şey mi oldu anne?. 
- Nasıl, yarını unuttun mu?. 
- Ha evet, imtihan. Fakat bell 

Müsabakalara iştirak edecek kürek 

yelken, ve yüzme sporcuları bir ak; 

şam evvel İzrnite giderek bir gece İz.. 

mitte misafir edileceklerdir. 

Yarış tekneleri federasyon tara
fından trenle İzmite nakledilecektir. 

lildir. Kürek Yarııları ne geniş ve güzel bir rıhtım yaptınl-
Müsabakalann hangi stadda yapı- Tehir Edildi mıştır. Yine Evkafın o civardaki am-

lacağı ve programı henüz tesbit edil- İstanbul su spÔrları ajanlığı tarafın- barın yerine ve kışla caddesile istas 
memiştir. dan tanzim edilerek klüplere tevzi e- yon caddesindeki arsalarda birer a

Bugünlerde hazırlanacak olan pro- dilen programa göre, bu hafta ikinci partıman yaptırtacağı da kuvvetle 
gram, matbuat vasıtasile ilan edile- teşvik kürek yarışlarının yapılması i- söylenilmektedir. 
cektir. Bittabi bu miısabakalar için cap etmekte idi. Vapur Fazla Duracak 

1 en muvafık stad Fener stadıdır. Mü- Dün akşam İzmit yarışları için mın Mersin, (TAN) - Denizyolları ida-Gürecler Hazır anıyor 3 sabakalann Taksim stadında yapıl- taka merkezinde toplanan klüp mu- resi vapurlarının limanımızda tevak-
Bursa, (TAN) - Halkevi spor ko- masına teşebbüs edileceğini esasen rahhaslan, yan§lara i§tirak edecek kuftmüddetleri 7 saat uzatıldığı bura 

mitesi, üç seriden ibaret bir güreş ummuyoruz. sporcuların mektep kamplannda ol- ya bildirilmi'1ir. Bu suretle tüccan-
m.üsa bakası tertip etmiştir. Müsaba- --=-.---===-==ıı ______ duğunu ve Ankara.ya giden lisansla- mızın mal göndermek hususunda uğ 

Demek ki imtihan arifesinde şarkı 
söylenmezmiş ... Söylenirse, bu mu 
hakkak sinir bozukluğuna deH\.let 
edPr!.. BinaP.na leyh, Vitka sarkı 

söyliiyorsa bu sinir bozukluğun

dan ileri geliyor. Nitekim d~in ak
şam avluda top oynaması da ayni 
sebepten ileri geliyordu. Yemekte 
gözlerinin nasıl parladığına dik
kat ettin mi?. Tuzluktan tuz alır
ken. elleri titredi de hepsini dök
tü. Tevekkeli ben dün gece rüyam-

hepsini biliyorum... Ben arkadııt' 
larımla bütün derslerime calıştırtl· 

Kol~a karcleşini taklit ederek: 
- "Ben hepsini bil iyorıım. berı 

hepsini biliyorum... Fakat is se-
nin bildiğin gibi değil ... tmttha~· 
da yalnız bilmek kafi değildir .. ~ 
saret te Uızımdır. Sonra bildiğtll 
söylemesini bilmek te lazımdır. 

Her işin bir püf noktası olduğU• 
'b' · 'h d .. f ktalıı1'1 gı ı ımtı anın a pu no 

vardır. İyisi mi sen evde otur da. 
ben sana birkac u.y öğretevin1 " 

v-. . Ji'i-kada fazla puvan alacak üç güreşçi- Güreşleri, Güreş Ajanı Salim or- nnın gelmediğini ileri sürerek bu ya radığı mü§küllt sona erecektir. Al
ye birer madalya verilecektir. Gü- ganize edecek, ilk müsabaka 9 Tem nşlann tehirini istemişler ve fede- manyada denize indirilmiş olan Et
reşçileri en fazla puvan alacak klü- muz akp.mı Halkevi temsil salonun ruyon tarafından kabul edilerek bu rüsk vapurumuz gelince, Mersin hat 
be de bir kupa hediye edilecektir. da yapılacaktır. haftaki yan§lar tehir edilmiştir. tına tahsis edileoektir. 

da bir sürü deve görmedim. Son
ra daha bir sürü kanşık rüyalar 
gördüm ... Bunlann hiç birisi hay
ra allmet delil ... Anne yüreği her 

B ir saat sonra Antonınıı 
lipovna büyiık oğlu K~ıy; 

nın odasına bir göz attı .. J(t~Ç ctsl 
(Arkası: Sayfa 8, sOtltn 
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Yeni Evliya 
Bekar Arkadaşın Tavsiyeleri 

ÇELEBi 
Tetkikleri 

Y üce sanatkar Sinanın Şeh
zade manzumesini tetkike 

devam edelim: 

Bu manzume cihan mimarisinin 
henüz bir eşini daha açamadığı Si
nan mektebinin ilk büyük ve mu
vaffak eseridir. Bu itibarla böyle 
birkaç yazıya değil, ciltlere ana o

labilecek kıymettedir. 

Seviyormusun?Buna 
Akan Sular Durur 

Mabedin ve iç avlusunun üçer 
kapısı vardır. Şimdi yalnız mabe
din sağ kapısından başkası açık de
ğildir. Kayyuma, müezzine rica a
dilir, onları.n da canları isterse av-
lu kapılarını da açtırmak mümkün 
dür. Halbuki bu manzume İstanb!.l 
la uğrıyan her yabancı seyyahın tet 
kik programına girmiştir. Sinanın 
sanat ve dehasını yaşatan iç avlu
nun ve mabedin kıble kapıları
nın böyle kapalı kalması hiç doğ
ru değildir. Ben kayyum Ziyaya 
iç avlunun kıble kapısını aç
tırdım. Beraber gezelim: 

Kapınin üstündeki taşlarda Si
nan; ruhuun ve bedü zevkinin en 
yüksek akislerini göstermiştir. Bu 
kapıdan girelim. Şimdi mermer ve 
granitten 12 sütunun yükselttiği 16 
narin kubbenin çerçevelediği iç av ŞebaJe camii ve türbninin güzel bir görünürü 
ludayız. Saıılti 

kubbeler sütun 
lann parlaklıği 
le öpüşmek lçin 
istaliktitli di -
rek başlıklarım 
gögüslerine yas 
tık yapmıştır. 

Şehzade Camiinin 
Ustte avlunun 

gökten kucakla-

Hazin Manzarası 
dığı ışığı kafi görmemiş, revakla
nn üç tarafına açtığı 24 pencere
den de ziya şelilesi çalmıştır. Bu 
pencerelerin üstlerindeki müselles 
panolarda renkli alçı ve mermer-
lerin biribirine geçmesile hendese-

• nin en zor şekilleri canlandınlmış
lr. Sanatkar mermerlere en çekici şe 
killeri oymuş ve asıklarına da baş-

J 
ka renkli taşlar veyahut alçılar o-
turtmuştur. Aşağıdan bakınca in
san bunlan taş veyahut sıva üzeri
ne çizilmiş şekiller sanıyor. Camt
in elli senelik müezzini Geredeli 
Mehmet Kamil de bunlann mahi
yetini bilmiyordu. Kayyum Ziya 
uzun bir merdiven getirdi, çıktım, 
tetkik ettim. Bunlar, biraz daha ip 
tidaileri, Beyazıt camiinin avlu
sunda görülen bir çeşit Türk mo
zayikleri idi. Müezzin diyor ki: 

- Avrupalı bilginler en çok bu 
panolann önünde dururlar ve fo-
toğrafiannı alırlar. Yüreğim sızlı

yarak söylüyorum. Bu panoların 
bazıları da aşırılmı~ ve yerlerine 
boya ile sıva üzerine taklitler ya
pılmıştır. 

Sinanın başka hiç bir eseri bile 
olmasa bu panolardaki şekiller ve 
renkler onu deha derecesine yük
seltmeye yetişirdi. Ortada dördün
cü Muradın yaptırdığı zarif bir Şa
dırvanın göbeğinde fıkırdayan su
da manzaranın cazibesini arttın
yor. (1). Şimdi mabedin asıl kıble 
kapısı önündeyiz: 

Kapının mağaralardaki teres
süplü damlaları tanzir eden 

istalaktitleri seyircinin ruhuna he
yecan boşaltıyor. Türkün sihirli eli 
sert mermeri balrnumu gibi ruhu
nun inceliklerine ram etmiş. Tena 
zurun, insicamın, ahengin bu yük
sek tecellisi karşısında insan ken 
dinden geçiyor. Heyecanın, vecdin 
tatlı sallantısı içinde yok olmanııı 
zevkini tatıyor. 

Deha sezilir, deha eseri görülür, 
fakat onu herkes tasvir edemez. 
Tatlı bir gurubu, pembe bir şafağı 
herkes görür, fakat her ressam ve 
her muharrir bunları olduğu gibi 
kopye edemez. Onları kalemle, fır
ça ile canlandırmak ta bir deha ka 
ndır. İşte biz de bu kapıyı doya, 
doya, ılık bir heyecan halinde içi
mize sindire sindire seyredelim. 
Çünkü benim kalemim ve dilim bu 
ihtişamı tasvir edemez. 

lstalAktitlerden bazılannın çiçek 
leşen uçlan kınlmıştır. Bunlann 
:pırlantadan yüksek kıymetleri var 
dır. Bu perişan haller Sinanm ~ 
hunu ve hatırasını hakkiyle ezaları 
dınr. Bizim de bedayiperestli~-
ınizde, kadirşinaslığımızda büyük 
Mr gedik •çar. Bugünkü fen ve tek 

ı···· · · ····· · ····· ······· 
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nik acaba bunların tamirine imkan 
bulamamış mıdır?. Evkaf idaresi a
caba bunu tetkik etmek liizumunu 
duymamış mıdır?. Eğer bunlar ta
mir edilemiyorsa istaliıktitlerin üs-
tünde alın karası gibi sırıtan asır
ların kirleri ve güvercin pislikleri 
olsun temizlenemez mi?Asırdide çı-
narın altında uyku çeken, şadırva 
nın serinliğinde uzanan kayyumla 
nn vazifeleri acaba nedir?. Bu 
muhteşem kapının sağındaki kırık 
bir pencere camına tıkaç yapılan 

pis süpürgenin sqpasını kimin en
sesinde kırmalı? Alakadar idar<?
nin beynelmilel birer şöhret olan 
tarih yadigarlarını bu bakımdan 
kontrol eden bir memuru yok mu
dur? 

Ziyaretçilere rehberlik edecek va 
ziyette olan rr.abedin kayyum ve 

· müezzinlerinin zihniyetlerini ve 
bilgi seviyelerini ölçmek için elli 
senelik müezzinine ve 25 senelik 
kayyumuna sordum: 

- Acaba kıble kapısının üstün
de kitabe var mıdır? İkisinden ay
rı ayrı aldığım cevap şu oldu: 

- Vallahi bilmem Bayım, hiç 
bakmadım. Bunlar yarım ve çey
rek asırdanbcri girip çıkhrları ka 
pnın üstünü görmemişler. Ekmeği
ni yedikleri müessesenin kuruluş 
tarihinden de hiç haberleri yok ... 
Yüksekleri görmiyenler şu mer
mer avlunun döşeme kenarların
daki yabani otlan da koparmasını 
bilmiyorlar mı?. Ben bunların ha
miyetlerinden eminim. Fakat ... 

M
uhteşem kapının or . 
tasında farsça bir ki

tabe bize mabedin yapıl -
maya başladığı ve bitirildiği tarihi 
gösteriyor, hem de ma~abaşı tarih
çiliğinin yeni birşey olmadığını öğ 
retiyor. Yeni ve eski birçok tarih
çiler mabedin ne vakit kurulduğu
nu doğru olarak gösteremiyorlardı. 
Çünkü hiç birisi mabedi ve müşte 
milatını tetkik ederek kitaplarını 
yazmamışlar, masa başında biribir 
lerini kopye etmişlerdir. Halbuki 
kapının üstündeki kitabenin şu : 
Evveli in bina derihdaşüd 951 
İnühayiş bihamse vühaımin 
İhtida der rabiüJ evvel b(id 
Der receb şüd bina temam hemin 
Küft piriıuhan beo tarih 
Mabedi tlınmeü ru6ll mfibin 

Sene 955 

Mısraları mabedin inşasına 951 
Rebiülevvelinde başlanıp 955 Re
cebinde bitirildiğini göstermekte
dir. Evliya Çelebi mabedin inşası
na 950 yılı Rebiülevvelinin birinci 

günü, Sai de Tezkiretül Bünyanın 
bir yerinde 936, bir yerinde de 950 
yılı Rebiülevveli iptidasında baş
landığını (2) söylüyorlar. Saideki 

bu hat~yı kitabın yanlı~ basılmasın 
da arayabiliriz. Fakat Tabakatül 
Memalik sahibi Tevkii Mustafa Pa 
şa başlangıç tarihini 950 (3). Cena-

bi de kitabında bittiği tarihi 954 
yılı olarak gösteriyorlar. Menzirül
avalim sahibi ile Nişancı Mehmet 
Paşa bu manzumenin 951 de ya
pıldığını söylemekle iktifa ediyor 
lar. Sonraki tarihçiler de bu yan
lışları hangi kitaptan kopye etmiş 
lerse öylece almışlardır. 

Şehzade türbesi 900 de 
medresesi 944 de ya

pılmıştır. Camie de 951 
de başalnmış, 955 de bitirilmiştir. 
Tarihçiler bu rakamları biribirine 

kanştırmak suretile Sinanın bu şa
heserinin yapılış tarihini bir mu
amma haline sokmuşlardır. Kaba-

hatlan da camie kadar giderek ka 
pılannın üstündeki kitabeleri tet
kik etmemeleridir. Tarihi hakika
ti böylece tesbit ettikten sonra 
şimdi dört yardımcı yarım kubbe
nin ortasında ve dört fil ayağının 
üstünde yükselen ve kerl'\erlerin-

. de alaimi semalar yaratan büyük 
kubbenin altındayız. Mabedin mi
mari hususiyetini mimari tarihi ile 

meşgul olanlara bırakarak şimdi 
mermerden oyulan mihrap ve mim 
berini görelim. tistad Sinan Türk 
ordusile Macaristana gittiği zaman 
İstiragonda camie çevrilen Kızılel
ma kilisesine muhteşem birer mim-

ber, mihrap, ve mahfil yaptığı için 
Kanuninin takdirini kazanmı,ıı. 

Bu teşvikten aldığı hızla dehakir 
kudretini bilhassa Şehzade eamii
nin mimberinde göstermiştir. Sert 
mermerler birer oya gibi işlenmiş 
tir. Mimber . hendesi şekiller ye 
oymalarının inceliği bakımından 
eşsizdir. Camiin içi oldukça te-

mizdir. Yalnız sonradan kubbelere 
vurulan mütereddi boyalar Sinanın 
zevk asaletini bozmaktadır. 

(1) Evliya Çelebi ıeyah4tn4m.e
ri, Cilt, Sahife 163. 

(2) Evliya Çelebi seytıMtna'fM
ri, cilt 1, sahife 164 ve Teı:ki1'etii.l
bün.yan ıtıhife 28 !'e 46. 

(3) Aya.sof11t1 Jcütüphaneri nu
manı 3296 

[iKiNCi MEKTUP] 

S en, ne niyetle, ne maksatla 
evleniyorsun? Vaktile "mü-

rüvvet görmek için" evlendirirlerdi 

O günler geçti. 
Niyetsiz, mak-

sadsız hiç bir i
şe giremezsin, 
değil ki evlen

meye. Evvela, 
sen, kendin, ni
yetinin saflığından, iyilıgınden e
min misin? Adam sen de, bir de
nerim, oldu oldu, olmadı olmadı! 
diyip soldan geri edivermek fik
ri, kafanın gizli bir köşeciğinde, 
gözleri yarı açık uyukluyor mu? 

Kendi kendini aldatma; nefsine 
karşı zalim -ol, a~ıkça karar ver. 
Yoksa, sana da, alacağın kadına 

da yazık olur. 
Maksadın ne? Zengin olmak mı? 

Rahat etmek mi? Aşıkane bir ö
mür silrmek mi? Dünya kuruldu 
kurulalı, bunun üçünü bir araya 
getirmiş, bu büyük işi başarmış a
dam oğlu çıkmamıştır. 

• p ra i~in mi evleniyorsun? 
Karının parası ile ne yap

mak fikrindesin? Paravı iiretmek 

mi, refah için
de yaşamak mı, 

yan gelip tem
•bel tembel ke
yif çatmak mı 

istiyorsun? Sen 
de, parayı üret-
mek kabiliyeti olsaydı, bugün pa
ra 'Peşine düşmczdin. Ama, para 
parayı çeker! diyeceksin. 

Parayı ürehnek te1 'para kazan
..mak gibi bir yaradılış mesel~sidir. 
Çocukların adam olacakları nele
rinden belli olduğunu bilirsin. 

Parayı üretmek için, ne yapa
caksın? Eğer tuttui!un isin ehli ol
saydın, şimdiye kadar para kazan-
mış olurdun. Bilmediğin, anlama
dığın bir iş tutarak mı kasam dol
duracaksın?. 

"Servet" ilahesini gozti ~ğlı gii
zel bir kadın olarak tasavvur ve 
tasvir ederler. Bu, gözü bağlı gü
zel kadını ele geçirmek güçtür. Do 
kunursan kacar Onu, hoyratça ya 
kalamak lazımdır.Birçok milyoner
lerin nerelerden ve nasıl türedikle-
rini, kitaplarda, gazetelerde okuma 
dm mı? Karının parasını kullana
caksın. Peki, baka.hm o, buna ra
zı olacak mı? Şayet razı olursa, o 
kadın, seni, candan seviyor, demek 
tir. Sen, bir sevgi üzerine spekü
lasyon yapmış olmıyactık mısın?. 

Kadınların en \•urdum duymaz
ları bile, bunu, sezerler. Yüzüne 
karşı açık açık söylemez ama, bü
tün sevgisine, bağlılığına rağmen, 
içinden gizli bir tiksinti duyar. 

O kadının, seni sevmesi bir suç 
mu? Seni seven kadının, sen, düş
manı mısın? Düşmanı olmadığın 

bir mahlUka se{l. bunu yaparsan, 
düşmanların sana, neler yapmaz
lar ve yapmıyacaklardır, onu da 
biraz düşünüver. 
Tuttuğun işler, ters gitti; serma

yeyi kediye yüklettin. O zaman, 
ne yapacaksın?. Kadıncağızı sıkıl
mış bir limon gibi tutup atacak 
mısın? 

• Bunun aksini de düşünelim: Ka
nnın parasını iki misli arttırdığını 
f arzedelim. Bu artmada, senin pa
yın, emeğin olduğu halde, buna, 
kimseyj inandıramıyacaksın. Yine 
herkes: 

- Karı parasile yaşıyor! 
Diyecek. Bütün yorulman boşa 

gidecek; alnına vurulacak, parazit 
damgasını silemiyeceksin. 

Sevmediğin halde sırf parası i
çin evlendiğin kadın, sana, para
sını yedirmezse? O zaman, ne ola
cak? Hemen ayrılacak mısın? Ni
yetinin kötülüğü ortaya çıkıverin
ce, fakirliğindeki asaleti, necabe
ti de kaybetmiş olacaksın. Herkes, 
kadına acıyacak, :hak verecek; o-

1 YAZAN: 
1 MAHMUT 
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nun hareketini beğenip alkı~aya
cak; senin kaybına tek kişi acı-
mıyacak! " 

Bu itibarla, sen, kendine parlak, 
altın yaldızlı bir istikbal değil, bir 
hileli iflas hazırlıyorsun. 

• y oksa, sadece zengin olmak, 
refah içinde yaşamak için 

mi? Bu zenginlik, bu refah, seni 
memnun, me -
sut edecek mi? 
Bütün gösteriş
lere rağmen, e
vin içinde bir sı 
ğıntı mevkiin
dc olduğunu, za 
man zaman, hissetmiyecek misin? 
Hizmetçilerin gözlerinin içlerine 
bakamıyacaksm: onlar, karını, sen 
den fazla sayacaklardır. Bunu, is
ter istemez hazmedeceksin. Raha
tın için her fedakarlığı göze alma
yı kurdunsa, gözlerini kapayacak, 
kulaklarını tıkayacaksın. 

Karın , sana karşı, derin bir sev
gi ve saygı da gösterse, el üstünde 
tutulsan, yine eksikli durmaktan 
kendini kurtaramıyacaksın, ve bir 

çok isteklerini, göğsünü gere gere 
söyliyemiyeceksin. Kendi nefsine 
bile yalancılık edecek, istediğin 

SPv!Pri ist,.memiş oldııiYuna, kendi
ni inandırmaya çabalıyacaksın. 

Alacağın zengin kadın, çirkin ve 
üstelik te yaş~ı olursa, ne gözlerini 
kapa, ne de kulaklarını tıka! Ar

tık. har vurup harman savur. Çün 
kü eliılem maskarası olmanın hın
cını, başka türlü çıkaramazsın. İh-

timal, ne parayı üretmek, ne de se
lahat etmek fikrindesin; hiç çalış 

mamayı, kış uykusuna dalan bazı 
hayvanlar gibi, tembel tembel, uyu 
şuk yaşamak istiyorsun. 

Tembellik, uyuşukluk , çalışkan 

insanlar için bir keyiftir. Bir tevi
ye miskinlik. yalnız uzviyeti değil, 
insanın manevi varlığını pa çürü
tür. 

• Rahatın için mi evleniyorsun? 
Fırtınalı geçmiş bir bekar

lıktan sonra, başını, vücudunu mu 

dinlemek isti
yorsun ? Sen, 

şahsen , bunu 
hak etmiş ola

bilirsin. Fakat 
karın, bu sü

kiın, inHva ha
yatına razı olacak mıdır? Belki de 
şöyle düşünüyorsundur: Akşamla
rı eve gelince, terliklerin önüne 
konacak; sen, pijamacığını giyip 
köşe minderine kurulacaksın. Kah 

veni eline verecekler. Sen. gazete
leri açıp yemek vaktine kadar o
kuyacaksın. 

Sofraya çağıracaklar. Yemek yer 

ken, radyocuğunu açıp peşrevler, 

semailer, gazeller dinliyeceksin. 

Yemekten sonra, hazim gevşekti 

ği çökecek, esnemiye başlıyacak
sın, göz kapakların kendiliğinden 

kapanacak; minderde, şöyle bir 
müddetçik için geçecek. Karın, ni
hayet: 

- Git, yatağına yat ! 
Diyecek. Sen, tıpış tıpış gidip ya 

tacaksın. Ve sabahleyin, işe geç 
kalmaman için, seni nazlı uykun-

dan uyandıracaklar. Kahven, ça
yın da hazırlanmıştır. Sen, kahval-

tı edip giyinecek ve evden çıkıp 
gideceksin. Dinlenmeye mühtaç, 
yorgun insanlar için bu, ideal bir 
haayttır. Fakat karın için de, ba
kalım öyle midir?. O, sinemaya, 

tiyatroya, baloya gitmek, gezmek, 
gülmek, eğlenmek istemiyecek mi? 
Sen, ölfı hayatı geçirmeyi hof gö
rebilirsin; gelgelelim, kannın ya
f8Dlak hakkını inkar edebilecek .. , 
nusın .• 

• Ane hayatı, ne Kalafatyeri, ne 
Kızak, ne Dok, ne Tersane, 

ne Liman, ne de tamirhanedir. Ka
nn sinemaya, ti 
yatroya, baloya 
gitmek ister, a
yak direrse, ne 
yapacaksın? Ol 
maz! diyip sen 
de ayak direye
cek misin?Eğer karın, kavga ede
cek, ağlayacak, hatta düşüp bayıla
cak olursa, sevinmelisin. Çünkü si 
nlr buhranları, kadının uzun dü
şüncelere dalmasına mani olur. O
nun, uzun düşünmemesi, senin hak 
kında hayırlıdır. 

Hiç sesini çıkarmıyacak olursa, 
kork ! Tehlikedesin . Karının sus
ması, senin sözünü dinled iğine, bo 
yun eğdiğine alamet değildir. Bu, 
onun, bildiğinden şaşmadığını , şaş

mıyacağını gösterir. Sen; benim ka 
rım usludur; gezmek, eğlenmek 
sevmez; sözümden de çıkmaz ! di
ye dur; o, sinemadan s inemaya me 
kik dokur. Şayet, kavgadan, dırıl
tıdan yılar da: 

- Sen, git; ben, yatıp uyuyaca
ğım! 

Dersen, tehlikeyi savuşturmuş 
olmazsın . Herkesin çift gezdiği ha
yat ve hareket asrında, o da yal
nızlık duymaya başlar. Duygula
rın başlangıçları olduğu gibi , son
ları, neticeleri de vardır. Bunu se-• 
nin takdirine havale ediyorum. 

• f arzedelim ki, karın , senin 
tembel, uyuşuk hayatına is 

yan etmiyer; mezarda yaşamayı ka 
bul ediyor; gez
menin, eğlenme 

nin, gülmenin, 

oynamanın lafı

nı bile ağzına 

almıyor. Eğer t 
o, hareketinde 
samimi ise, yani o da, senin gibi 
tembel, uyuşuksa; bana, fatiha o
kumaktan başka yapacak birşcy 
kalmaz. 

Şayet karın, samimi değilse~ O 
halde. o FrÜn dısanda avunuyor. eğ 
halde, evinden dışanda avunuyor, 
eğlenebiliyor, demektir. 

Evde gürültü olmaması, rahatın 
kaçmaması için, karının ahbapla
nnı, arkadaşlarını davet etmesini 
de istemiyebilirsin. Şunu iyi hil 
ki, karının sinemaya, tiyatroya , 
gezmeye, eğlenmeye gitmesine ma 
ni olursun; karına da sözünü dinle 
tirsin. Bunları, olmuş, olabilirmiş 
gibi kabul ediverelim. Fakat onu, 
ahbaplarile, arkadaşlarile buluş

maktan, konuşmaktan menedemez 
sin. İnsanlar, aç ve susuz yaşarlar; 
liıkin, dedikodusuz yaşayamazlar. 
Belki de rahatın için, yaşlı bir ka
dınla evlenmeyi kurmuşundur. E
ğer, hakikaten böyle düşünüyor
san iki hatayı birden işlemiş olu
yorsun. Çünkü karının yaşlı olma
sından başka, \•aziyette hiç bir de
ğişiklik olmıyacağına inan. 

Bu asırda , hiç bir kadın yaşlılığı 
kabul etmediği. yaşlılığa ra7.ı ol
madığı için, artık, yaslı kadın kal
mamıştır. Uzun yıllar yasamış 

genç kadınların tecrübelerini de 
yabana atmamalısın. 

Yoksa, severek mi evleniyor
sun? Buna, akan sular durur. Al
lah, bir kuluna fenalık edecek mi. 
ilkönce aklını alırmıs! Bana. söz 
düşmez! 

* .,Sana varacak kadın veya kız 
da, ne niyetle, ne maksatla evleni
yor? Ve sana ne niyetle, ne mak
satla vanyor?" 

Üçüncü mektubumda, bunu ko
nu~uruz. 
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(Hikayeden Meıbaat), 

lZMIRDE: 

Bazı Ecnebi 
Profesörler 
Tetkikler ri aptı 
İzmir, (TAN) - Kanada Üniversi-

1:esi tarih profesörü Jorj B. Erl ve ri
yaziye profesörü B. Yohn Gorfri ar
keoloji ve tarihi tetkiklerde bu
lunmak için Kanadadan şehrimize 
glemişlerdir. Bergama ve Efes hara
belerinde tetkikler yapacak ve İzmi
.rin Agora hafriyatını da gezecekler
dir. Profesör B. Erlin, İzmir tarihi 
hakkında bir eser hazırlıyacağı da 
haber alınmıştır. Hind profesörlerin 
den B. Şima Ehanan şehrimize gel
mşi, muhtelif tetkikler yaptıktan .son 
ra Ankaraya hareket etmiştir. 

Küçül< Bir Denizci 
İzmir, (TAN) - İthalat gümrüğü 

muayene memurlarından N amığın oğ 
lu olup bu sene Karataş Ortamekte
bini bitiren Yıldırım Baykal, bir bu
çuk metre boyunda oyuncak bir mo
tör yapmış, çok güzel olan eserini 
Karşıyaka klübüne hediye etmiştir. 
DeııJzciliğe ve deniz inşaatına çok 
meraklı olan küçük Baykal, bu sene 
Deniz lisesine girmek istemektedir. * Alaşehir, (TAN) - Şam fıstığı 
diye anılan Antep fıstığı ileride bura 
nın bellibaşlı mahsulleri arasına gi
receğe benziyor. Yapılan tecrübeler 
çok iyi netice vermiştir. 

Fazla Su Yutan 
Bir Çocuk 

Korkudan öldü 
İzmir, TAN - Kemerde bir kaza 

olmuştur. Bahçıvan Abdürrahmanm 
iki yaşındaki kızı Gülizar, diğer beş 
kardeşile bahçede oynarken, yarım 
metre derinliğindeki bir kuyuya düş
müş, civardan ~işenler tarafından 
kurtarılmıştır. Çocuk biraz su yut
muş olduğu için derhal hastahaneye 
kaldırılmış ise de, biraz son
ra ölmüştür. Bu basit kazayı mütea
kıp, çocuğun ölmesi nazan dikkati 
celbetmiş ve Adliyece tahkikata baş
lanmıştır. Neticede çocuğun korku 
neticesi olarak ree felcinden ölmüs 
olduğu anlaşılmıştır. ~ 

iki Yeni Vapur 
Temmuzda 
Gelecek 
İzmir, (TAN) - Efes ve Sur va

purlarının Almanyadan buraya hare 
ket ettikleri bildirilmiştir. Otuz ü
çer bin İngiliz lirasına yaptırılmış 
ve 700 er yolcu alacak olan bu va
purlar Temmuz ortalarında gelecek, 
İzmir - Karşıyaka arasında işleye
cektir. 

Kapanma Saatleri 
İzmir, (TAN) - Esnaf ve İşçi Bir

liği, bütün dükkan ve müesseselerin 
muayyen zamanlarda açıhp kapan -
masını temine çalışmaktadır.Buna ka 
rar verildiği takdirde, kararın tatbi
kının kontrol edilmesi Belediyeden 
istenilecek tir. 

Hindistandan 
Bir Trup 
Gelecek 
İzmir, (TAN) - Manisa vllayeti 

bu seneki İzmir fuarına geçen se
nekinden daha şümullü olarak işti

rake karar vermiştir. Manisa vilaye 
ti paviyonunda ehemmiyetli tadilat 
:rapılacaktır.Bu maksatla Manisaaıw 
bir fen heyeti şehrimize gelmiştir. 

Dekorasyon işi için tanınmış dekora 
törlerden teklifler alınacak ve bun
lardan en müsait teklüi yapana iş 
verilecektir. İzmir Vilayet paviyonu 
ile İzmir Ticaret odası paviyonlan 
dahi baştan başa değiştirilecektir, ve 
işe başlanmış bulunulmaktadır. Hin
distandan bir trup, fuar komitesine 
nıüracaat ederek, fuar zanıanında 

İzmire gelmek istediğini, dünyada 
çok rağbet gören, Hint çalgı ve dans 
larile tanınmış bir trup olduğunu bil 
dirmiştir. Komitece bu müracaata 
nıuvafakat cevabı verilmistir. 

INEGOL HALKEVINDE:. MARAŞTA: 

Trahomlu 
Esnaf Nasıl 
Çalışabilir? 
Maraş, (TAN) - Şehrimizin ke

narındaki Devecili mahallesi ve ci
varı, çok bakımsız bir haldedir. So-

BURSADA ı 

iki Kızı 
Delikanlılar 
Kaç1rdı 
Bursa, (TAN) - Bir gün içinde iki 

kız kaçırma vakası olmuş ve Adliye 
ye intikal etmiştir. Bodurge köyün
den Remzi Aykan ayni köyden Sahi
reyi, Çeltik köyünden Aziz oğlu İs· 
kender de Derekızık köyünden Ra
sim kızı Raif eyi kaçırmışlardır. Rai
f enin yaşı küçük olduğu için İsken
der tevkif edilmiştir. 

kaklardan 1ağım1ar sızmakta, köşe a· u·· t•· ··k .. T t ld 
başlarında gübre yığınları görülmek ır uru çu u u u 
tedir. Çocuklar bacaklarını sıvaya- Bursa, (TAN) öted.enberi üfürük-
rak su birikintileri içinde oynuyor- çülük yaptığı şayi bulunan asrl: boca 
lar. Pislikle ve göz hastalıklarile mü namile maruf Hasan oğlu 45 yaşların 
cadele eden dispanserin yanındaki pı da Hilmi, suç üstünde yakalanrnış
narın husule getirdiği bataklık, çok tır. Polislere de yirmişer lira rüşvet 
çirkin bir manzara arzetmektedir. teklif ettiği iddia olunan Asri hoca, 

Çocuğu 
Hazırlamışlar ! 

(Başı 6 ncıdıı) 
Vitka, kan ter içinde, daracık ve 
uzun bir takım kağıtlara harıl ha
rıl bir şeyler yazmakla meşgul
dü .. Kadın kapıda durduğu müd
detçe Vitka, ağabeysinin rehberli
ği altında, boyalı kalemle kolları
na bir şeyler kaydetti.. Fotinleri 
içine ufak bir takun kağıt parçala
rı sokuşturdu .. 
Kadın odanın kapısından ayrı

lırken iki kardeş arasında şöyle 
konuşulduğunu duydu: 

- l§te böyle .. Bu bir sanattır. 
Bunu sana mektepte öğretmezler. 
Sual sorulunca hemen bunlara bir 
göz atar ve cevabını yaı:mağa baş
larsın!.. 

Vitka: 

İnegöl Halkevi gençleri "Devrim Yolcnhm" piyesini temsil etmişlerdir. 

Trahom mücadele teşkilatı bu yıl, evinde bulunan muskalar, yazılmış 
da esnafın muayeneden geçirmiş, tra dualar vesaire ile beraber adliyeye 
bomlu olanlan tesbit eylemiş ve elle verilmiştir. 

- Ağabey, diye sordu, belki 
kopya kığıtlarına hiç lüzum kal
maz? .. Ben sanki bunlarsız cevap 
veremez miyim?. 

Resimde rol alan gençler göriiliiyor. 
rine tedavi kartı vermiştir. Fakat es- • • Ö •• d"" - Aptal!. kopyasız sınıf geçen 

kim var.? Sen benim dediklerimi 
yap .. Bak ben sana yeni bir gizle
me usulü öğreteceğim .. Kopyaları 
kulağa saklamak usulü .. 

KONYADA: 

5 Yılda Yapılan 
işler Raporla 
Bildirildi 
Konya, (TAN) - Şehrimiz Bele

diyesi, son beş yılda yaptığı işlere da 
ir Vilayete bir rapor vermiştir. Ya
pılan işler raporda şöyle hülasa edil 
mektedir: 

Fenni mezbaha, Alaeddin tepesin
de dört çeşme, mezbahada barsak iş
letme yeri, Çayırbağı suyu, Belediye 
civarındaki binaların istimlaki, Bele 
diye binası tamiratı, yanındaki park, 
akarların tamiratı, Cumhuriyetin o
nuncu yıldönümü anıdı, şehitler abi 
desi, hükumet konağı civarındaki 

dükkanların istimlfıki, yol, Dutlu su 
yunun şehre isalesi, umumi bahçele 
rin tarh ve tanzimi, şehrin mnhte
lif yerlerind~ parke ve adi kaldmm
lar, muhtelif yerlerde lağım mecra
ları inşası. Bütün bu işler için beş 
yılda 354801 lira sarfedilmiştir. 

Konya Ereğlisi Belediyesi ise beş 
yıl içinde elektrik tesisatına 24000, 
mezbaha için 6000. hal'e R900, mey 
va ve sebze pazarına 3965, yol için 
9554, park ve çocuk bahçesine 3750, 
su tesisatına da 20,000 lira sar!et
miştir. 

--0--

TRABZONDA: 

Köstenceye, Doğru 
Seferler 

Trabzon, (TAN) - Bütün Şark nı
kemizin ihracat iskelesi olan limanı
mızla Köstence arasında doğru vapur 
seferleri ihda~ı için Denizbank nez
dinde teşebbüslerde bulunulmım dü
şünülmektedir. Böylelikle birçok mal 
lanmızın Avrupa piyasalarına daha 
ucuz götiirülbileceği şüphesiz görül
mektedir. 

ERZURUMDA: 

Şehre Demir 
Boru ile 
Su Getiriliyor 

Erzurum,(Tan)-İmar birliği, Tortum 
şelalesindeki tetkikat neticesinin ta
hakkukuna kadar, şehrimize elek
trik vermek için yeni tesisat vücude 
getirilmesine karar vermiştir. Yakın 
da yeni ve asri bir sinema binasının 
da inşasına başlanılacaktır. Şehrimi
zin kapılarına kadar içme suyu geti-
rilmesi işi Nafia Vekaleti tarafın. 

dan deruhte edilmiş bulunmaktadır. 
Şehir dahilindeki aksamın şehir ta
rafından yaptırtılmasına hemen baş
lanılması da kararlaştırılmıştır. Bir 
taraftan demir borular döşenirken, 
diğer taraftan da mevcut çeşmeler 
ıslah edilecektir. 

---,o--
GIRESUNDA: 

Kalasın :Altın.da 
Can Verdi 

Giresun, (TAN) - Hisarüstü kö-
ı 

yünde bir kaza olmuştur. Osman 
Günaydının yaptırmakta olduğu evin 
üzerine çıkarıhrken düşen kalas 12 
yaşlarında Müzeyyenin üsti.ine düş
müştür. Kızcağız hemen ölmüştür. 

MUŞTA: 
nafın içinde öyleleri görüımektedir Kardeşını ldur u 
ki tedaviden adeta kaçmaktadırlar. 
Buitların, içilecek maddesi şu tarafa 
dursun, alelade şeyler bile satmala
rı, hastalığın yok edilmemesinde kuv 
vetli bir amil olacaktır. Tedaviye git 
miyenleri ya gözleri bir parça iyile
şinceye kadar, satıcılıktan menetme 

15 Kiloluk Bir 
Ur Sahibi 
Fakir Kadın 

Musun Partak köylinde 15 kiloluk 
ur taşıyan kadın 

li, yahut ta mecburi bir tedaviye ta 
bi tutmalıdır. · ' 

Diğer taraftan, esnafın adeta hiç 
bir mürakabeye tabi olmadıkları ve 
keyiflerine göre satış yaptıkları gö
rülmektedir. Bir dükkanda 10 kuru
~a satılan sebze ve meyvenin aynini, 
biraz ilerisindekinden 6 - 7 kuruşa al 
mak mümkündür. 

Pazar günleri Maraşta ekmek bul 
mak ta oldukça müşkül bir mesele 
halindedir. Belediye, hükumet civa
rında yaptırttığı bahçeyi kiraya ver
miştir, Halk ve bilhassa memurlar ak 
şam üzeri burada yorgunluklarını gi 
derme~te ve radyo dinlemektedirler. 
Bahçede, sinema da gösterilmeye 
başlamış ve büyük bir rağbet görmüş 
tür. 

Hala Eski Kafada 
Maraş, (TAN} - Söylenildiğine 

göre, mahalle aralarında, çocuklara 
"Amme" cüzü gibi şeyler okutarak 
hocalık yapmak suretile geçinen ka
dm ve erkekler varmış. Büyü yap
mak, muska dökmek, muska yaz
mak, fala bakmak gibi üfürükçülük 

Muş, (TAN) _ Burada bir opera- ~slerile uğraşanların da bulunduğu 
tör bulunmamasının acıları arada sı- iddia. ediliyor. 
rada pek ziyade hissolunuyor. On ki- * Maraş (TAN) - Burada şarapçı 
lomctre uzaktaki Pertak köyünde o- lık ve Çercilikle geçinen bir hayli 
turan 75 lik dul ve ihtiyaı bir kadı- Muse\tinin, ekmeğini yedik1eri vata
nın elim vaziyeti, bunun yeni bir mi- nı unutarak, her yerde ve her za
salidir. man arapça konuştukları, çocuklari 

Zavallı kadının sağ omuzunı.m maf le ihtiyarlarının gecelik entarilerle 
salı üzerinde yirmi iki ~ene evvel kü- gezdikleri görülmektedir. 
çük bir sivilce çıkmış, kadın bunu * Maraş. (TAN) - Bütün kadın
kaşımış, ilk zaman1arda ac-ırrnyor- ların kısa bir zamanda medeni kıya
muş, yavaş yava~ büyümiye ve ıstı- fetle gezmeleri beklenmektedir. Bu 
rap vermiyc başlıyan sivilce, 22 se- kıyafeti benimseyenlerin adedi her 
nede 9-10 kilo ağırlığında bir ur ha- gün artmaktadır. 
lini almıştır. Şimdi, bu ur iltihaplan
mış, yer yer delinmiş ve içinden su
lar akmıya başlamıştır. 

Hiç uyku uyuyamadığını, fakir ol
duğu için gıda alamadığını ve gün
den güne zayıfladığını söyliyen ta
lihsiz kadın, kendisine ameliyat yapı 
larak bu dertten kurtarılması için hü 
kl;mete müracaat eylemiştir. 

Hasta kadının ameliyat edilmek ü
zere Diyarbakıra gönderilmesi için 
lazım gelen muamele bitirilmek ü
zeredir. 

SAFRANBOLUDA : 

Ormanın içinde 
Çok Kanlı 
Bir Çarpışma 
Safranbolu (TAN) - Örencik kö

yü civarındaki bir ormanın en ıssLz 
yerinde, kanlı bir kavga olmuştur. 
Örencik köylü 31 yaşlarında Meh
met, birkaç arkadaşile beraber, dağ
dan kestiği odunları getirirken, or
manın tenha bir yerinde, ayni köylü 
Hüseyin oğlu 17 yaşında İbrahime 
rastgelmiştir. 

İbrahim, eskidenberi aralannda ih 
tilaflı bulunan tarla meselesinden ba 
hisle, Mehmede hücum etmiş, bir 
hayli döğüşten sonra başa çıkamıya
cağını anlıyan Mehmet selameti kaç 
makta bulmuştur. Lakin İbrahim, ar 
kasından kurşun yağdırmış, Mehmet 

---0--
MERSİNDE: 

Asıi Bir Llman 
Yaptırılması 
Kararlaştı 
Mersin, (TAN) - Limanımızın ya

p1lması kati surette takarrür etmiş
tir. Bu hususta evvelce yapılan me
totlarla mukayeselerde bulunmak ü
zere bir fen heyetinin Ankaradan gel 
mesi bekleniyor. 

Temmuz içinde Nafıa Vekili Ali Çe 
tinkaya ile İktısat Vekili Şakir Kese
birin şehrimize gelecekleri ve bu se
yahatin de limanımızın inşasi1e alaka 
dar olduğu söylenilmektedir. 

Bir ~ayiaya göre. Mersin limanı, İn 
gilterenin bize açacağı kredi ile yap
tın1acak, mukabi1inde tütün ve pa
muk v~rilecektir. 

ZONGULDAKTA: 

içme Suyu Getirmyor 
Zonguldak (TAN) - Şehrimizin 

en büyük ihtiyacı olan su derdi hal
ledilmek üzeredir. İyi içme suyu ge. 
tirilmesi tesisatı 100 bin liraya bir 
şirkete ihale edilmiştir. Yakında a
meeyata başlanacaktır. 

sol tarafından çok ağır surette yara -
lanmıştır. 

İbrahim tutulmuştur. Mehmet has 
tahaneye kaldırılmıştır. 

Bursa, (TAN) - Orhangazinin Öre 

gil köyünde feci bir cinayet işlenmiş
tir. Aslen Geyveli olup o köyde otu
ran Mehmet oğlu Hasan, öz kardeşi 

Hakkıyı öldürmüştür. Hasan cinayet 
ten sonra kaçmışsa da, kendisini ta
kip_ eden J andarmal~r tarafından ya 
kalanmıştır. 

Cinayetin sebebi henüz anlaşılama 
mıştır. 

Gezinti Treni 
Bursa, (TAN) - Trak vapurunun 

günlük se:Cerlerile İstanbulluların 
şehrimizi ziyaretleri kolaylaştırıldık 
tan sonra, Mudanyalıların da Bursa 
mn gece eğlencelerinden istifadele
ri düşünülmüş ve hususi bir gezinti 
treni hazırlanmıştır. Gece saat 23 de 
Mudanyava dönecek olan bu tren rağ 
bet gördüğü takdirde, her akşam kal 
dırılacaktır. 

Köylülere Yardım 
Bursa, (TAN) - Geçenlerde yan

gın çıkan Misis köyü halkına yardım 
icin vali Şefik Soyerin reisliği altın
da, Kızılay merkez heyetinin iştira

kile bir toplantı yapılmıştır. Mahaul 
zamanına kadar felaketzedelerden 
her nüfusa altmış kilo buğday, yeni 
yapılacak evleri için de nakden yü
zer lira verilecek tir. 

Kereste temini maksadile orman 
idaresile temasa girilmiştir. İnşaat sı 
rasında köy heyetinin de imece sure
tile yardımda bulunması iöemin edil
miştir. Kızılay merkez heyeti Misis 
köyüne gitmiştir. 

Havai Yol Yapllacak 
Bursa, (TAN) - Her gün biraz da-

ha :Cazla rağbet gören Uludağ yolu-

nu mümkün mertebe kısaltmak ve 

rahatlaştırmak istiyen Belediyemiz, 

her gün ffiudağa gidip gelme otobüs 
seferleri temin etmiştir. Bu yol için 
havai hattan istifadeyi daha muva
fık gören Belediyemize birçok tek
liiler yapılmıştı; Yeni gelen bir mü 
messil de, Belediyenin hava hattı ko 
misyonu ile temasta bulunmuş ve 
şartları öğrenmiştir. Bu şirket namı
na bir Fen heyetinin Bursaya gelip 
etüdlerde bulunması ve buna göre 
bir proje hazırlaması lazımgelmekte 
dir. 
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Müzik imtihanları 
Bursa, (TAN) - Belediyenin mü

Z"lk evine altı aydan beri devam e-

den talebenin ilk imtihanlan yapıl
mıştır. Bel~diye reisi Neşet Kiper, 
Kültür direktörü Fakir Erdern, ve 
musiki muallimlerinden Baha ile di-
ğer mektepler musiki muallimleri
nin huzurile yapılan imtihanlara 50 
talebeden 37 si girmiş ve iyi bir mu
vaffakıyet göstermişlerdir. * Hasankale (TAN)- Sarıkamışa 
gitmekte olan trenin gardöfrenlerin
den 45 yaşlarında Etem, trenden düş 
müş, başından ağır surette yaralan
mış ve ölmüştür. 

Bir saat sonra uslu Vitka baba
sile, karşı karşıya, bir masada o
turuyordu. Onlerinde bir yığın def
ter ve kitap vardı. BababS1 oğluna 
karışık bir "havuz ve su" mesele
sini anlatmağa çalışıyordu. 

Vitka babasına: 
- Baba, ·dedi, biz daha bu çe-

şit şeyleri görmedik!.. 
- Neyi görmediniz?. Havuzlan 

mı?. 
_ Hayır canrm, havuzlan de-

ğil! . fakat şu üç meçhullü muadele· 

yi.. 
_Bunun ehemmiyeti yok! .. Bu 

şekilde meseleler daha çabuk hal
ledilir .. Hem sen babana itiraz ede
mezsin!.. Ben ne dersem yapmağa 
mecbursun!. 

B ütün bu işlerd~n son~.a ge
ce geç vakit Vıtka, goz ka

pakları biribirine yapış~ş oldu~ 
halde annesinin son nasıhatlerını 

dinliyordu: ~ 
- Işte böyle yavrum: En mu

himi heyecana kapılmamaktır. Son 
ra sabahleyin yataktan çıkarken 
Hk önce sağ ayağınla yere bas .. 
Sonra rüya falan görecek olursan 
muhakk. k mektebe gitmeden ba
na anlat! .. Sakın ha siyah külotla
rını giyme!. Yolda giderken siyah 
bir kediye ve yahut bir cenazeye 
rastlarsan derhal yolunu değiştir, 
başka bir sokağa sap!.. 

Vitka sabahleyin zorlukla uya
nabildi.. Dünkü neşeli halinden e
ser bile kalmamıştı. Kafasında, a
ğabeysinin öğrettiği bin bir çeşit 
kopya usulleri, babasının anlattığı 
karmakarışık üçüncü dereceden 
cebir muadeleleri, acayip bir ta
kım rüya izleri vardı .. Mektebe gi
derken önüne çıkan kara bir kedi 
dolayısile yolunu değiştirmeye mec 
bur kalan Vitka, tam zil çalarken 
sınıfa girebildi. Dün akşamdan ar 
ğabeysinin hazırladığı hulasalara 
göz atmağa bile vakit bulamadı .. 

Yazılı imtihanda, heyecanından, 
kopyaları biribirine karıştırdı .. So
rulan suallerle hiç ilişiği olmıyan 
cevaplar yazdı. 
Akşama suratı asık bir halde 

eve döndü .. Çantasını bir köşeye 
atar atmaz ağlamağa başladı .. 

Her şey gün gibi aşikardı .. Vitka 
imtihanını verememişti.. Babası 
gazeteye gömüldü. Kolya, istih
fafla omuzlarını silkerek odasına 
çekildi. Yalnız çenesini açıp söz 
söyliyen annesi oldu: 

- Bu da ne demek, diye çıkış· 
mağa başladı?. Bu mektepler de 
ne biçim mekteptir? Çocuklar böy· 
le mi yetiştirilir.? Böyle mi hazır
lanır?. Sonra bu öğretmenler de 
kara cahil insanlar!.. Zavallı evla
dım, münhasıran bunların yüzün
den, evet, evet, yalnız bunların 

yüzünden sınıfta kaldı ... 
Vitka herhangi bir münakaşaya 

girişmedi.. Artık onun için her 
şey müsavi idi. 

=-#tm __________________________ !m!1 .. , 

TAM MATBAASI 
Kitap, gazete, mecmua, her türlü tabı, cilt 

acele ve iyi olarak yapılır .ı 
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No. 18 .Yazan: ZIYA ŞAKIR 

Yabancı erkeğin geldiğini 
gören kalfalar kaçıştılar 

- Bu işte bir acaiplik var, Val 
de •.• Beni hayır için alıp götürme
~e bir Binbaşı gelmez, Herhalde, 
bellibaşlı bir adamın gelmesi lanm 
gelir ... Hem Seyit Beyin rivayeti
ll.e nazaran bu iş gündüz olacaktı. 
Seyit Bey nerede? .. 

Abdülkerim Ağa, cevap vermiş
ti: 

- Efendimiz! •. Seyit Bey, bu ge 
Ce izinli. 

Bu sefer de Emin Ağa koşa ko
şa merdivenleri tırmanarak gel
~ş: 

- Aman Efendimiz. Aşağıda 

Zabit Efendi, tarter tepiniyor. E
fendimizi bir an evvel görmek isti 
~or. 

DemiştL 

Efendimiz, büyük bir korka ve 
heyecan içinde idL Adeta, etrafın
dakilerden meded umuyormuş gi
bi, gözlerini oradakilerin üzerinde 
gezdire gezdire : 

- Hayır.. Hayır.. Ben, çıka
?nam.. Söyleyiniz. O buraya gel
~· uı. 

Diye cevap vermişti. Kadın Efen 
di ile - artık, gürültüyü duyup ya 
taklanndan fırlayarak oraya yığı
lan - hazinedarlar ve kalfalar da 
bu fikirdelerdi. Hepsinin ağızlann 
dan: 

- Evet .. Evet~ O zabit kim ise 
buraya gelsin. 

Sesleri yükselmiştL 
Usullacık merdivene yaklaşmı~ 

tını. Başımı, trabzanl~ aras~ 
dan sokarak aşağıya bakmıştım. A
laca karanlıkta gördüğüm manza
t-a, şu idi: 

Beyler ve Ağalar, uzunca boylu, 
hafif kıvırcık sakallı, san benizli 
bir zabitin etrafına toplanmışlar
<h: 

- Rica ederiz. Kılıcınızı, taban
'anızı çıkann. Efendi Hazretleri si 
~i böyle pür silılh görürlerse kor
~arlar. 

Diye yalvarıyorlardı. Zabit inat 
tdiyordu: 

Bu. kadar kiıinin önünde gördüğüm hakareti 
bir türlü hazmedemiyorum .• 

Yabancı bir erkeğin geldiğini gö 
ren kalfalar, birer tarafa kaçış
mışlar; oralardan bakıyorlardı. Val 
de Kadın Efendinin başına, ince 
bir şal atmışlardı. 

Süleyman Paşa, Efendimizin ö
nünde yerle beraber bir temennah 
etmiş; yüksek bir sesle: 

- Efendi Hazretleri!... Buyuru
nuz. Millet sizi istiyor. Asker, dı
şarda bekliyor. Vükela ve ülema 
da teşrülnize muntazır ... 

DemiştL Efendimiz, daha hala 
mütereddiddi. Süleyman Paşa ile 
aralarında şu kısa muhavere geç
ti: 

- Amcam, ne oldu?. 
- Askerin muhafazası altında-

dır. 

- Bu işten malumatı var mı? 
- Bilmiyorum. Bendenizin vazl 

fem, sizi davettir. İstirham ede
rim, acele gidelim. Vakit geçirmi 
yelim. 

Süleyman Ağa, Valde Kadın E
fendinin yanında duruyordu. Kula 
ğına birşeyler fısıldıyordu .. Kadın 
Efendi de söze karıştı: 

Diye, bir ses işitmiştim. 

Efendimiz, önde ... Süleyman Pa 
şa arkada, kapıdan çıkıyorlardı. 
lki sıralı askerler, tüfeklerini kal
dırmışlar, selam duruyorlardı. Sü

leyman Paşa, aşağı yukarı koşan 
bir yüzbaşıya seslendi: 

- Necip Bey!.. Bölüğün biri, 
burada kalsın. Biri, bizimle gelsin. 
dedi. 

O yüzbaşı, kısa bir emir verdi. 
Efendimizle Süleyman Paşanın et 
rafını askerler çevirdi. Ağalardan 
ve beylerdJ! birkaçı, efendimizle 
beraber gitmek istemişlerdi. Fa
kat askerler etrafı çevirir çevir
mez, bunlann hepsi geride kalmış. 
Ancak Ağalardan Hafı~ Ağa, efen 
dinlizin Yanına sokulabilmişti. 

' (Devamı var) 

Dün Istanbulda 
Satılan Deri 
Ve Tiftikler 
Dün .şehrimiz piyasalarında kilo

su seksen kuruştan elli balya ve 72,5 
- 77 ,5 kuruştan yedi balya tiftik 
deri malı, kilosu elli altı kuruştan 

Çanakkale kıvırcık yapaklarından 30 
balya, üç ay vadeli olarak Trakya 
malı 200 balya 62,5 - 63,5 kuruş
tan, yirmi iki balya kırkım malı ke
çi kılı 47 - 51 kuruştan, 1200 keçi 
derisi 115 - 120 den, 75 balya tuzlu 
kuru koyun derisi Kayseri ve Erzu
rum malları kilosu 40 - 43 kuruştan, 
on balya hava kurusu mezbaha ma
lı 47 - 52 kuruştan, on üç balya ku
su sığır derisi kilosu 65 kuruştan, on 
balya manda derisi kilosu 55 kuruş
tan, yedi balya salamuralı sığır deri
si 40 - 42 kuruştan satılmıştır. 

lZMlRDE: 

Buğday Temizleme 
Makinesi Kuruldu 

Izmirde bir müessese, buğday -
ları yabancı maddelerden temizle -
mek üzere son sistem bir tathir mü
essesesi kurmaktadır. Bu müesesese 
günde elli ton buğdayı mükemmel 
bir halde temizliyeceğini lktısat Ve
kaletine bildirmitşir. Tesisatın bu -
günlerde tamamlanacağı haber ve -
rilmektedir. Memleketimizde ilk de
fa olarak ticaret maksadile ygpılan 
bu işle Vekalet yakından alakadar 
olmuştur. 

BORSALARDA:· 

idare Meclisi 

intihabı Y apdacak 
Bu ay sonunda müddeti bitecek 

olan ticaret ve zahire borsası idare 
meclisinin intihabatı temmuz hafta 
sında başlıyacaktır. Seçim ağustos 

başlangıcına kadar bitirilecektir. A
ğustostan itibaren yeni idare mecli
si vazifeye başlamış olacaktır. Seçim 
borsada birinci sınıf olarak yazüı 

tüccarlarımız tarafından yapılaca -
ğından, bu defaki seçimde bazı de -
ğişmeler olacağı şimdiden tahmin e
dilmektedir. 

- Canım.. Biz, askeriz. Dalına 
gilahla gezeriz. Hem, silAh çıkara
~ak zaman değil. Beyhude yere va 
~it geçirmeyin. Düşün önüme. Be
ııı, Efendi Hazretlerine götürün. 
lf em beni, hem onu mahvedeceksi 
lıiz. 

- Aslanım. Madem.ki Paşa oğlu 
muz acele ediyorlar. Bari, tezce ha 
zırlan da, teşrif et. UZUN BOYLU DERMANSIZLAR 

Diye bağırıyordu. 
:Efendimizin büyük oğ1u Sa18.hat 

11n Efendinin lalası Süleyman A
!~· koşa koşa gelmişti. O zabiti gö 
l lır görmez, hemen, oradaki bey
~ri ve ağalan yararak aralarına 
~İrtniş: 

~-:- Vay, Paşa Hazretleri .. Siz mi 
ı~? Hayırdır, inşallah. 

~ Diye, o zabiti atlattıktan sonra, 
'1 ()şa koşa merdivenleri çıkmış. O 

l'ada merdiven başına kadar gel
~lş olan efendimizle Valde Kadın 
fendiye: 

'- - Aşağıdaki zabit, Harbiye Mek 
~b· ~a ~ Na~n, Süleyman Paşadır. 
~ lahaddın Efendi Hazretlerini 
t E!'ktebe götürdüğüm günler, oda
~ltıa gider görüşürdüm. Efendimi 
~ büyük hürmetleri vardır. 
&ı)~eı:ıiş~i. Lala Süleyman Ağa bu 
~o lerı soylerken, Süleyman Paşa, 
\şa koşa merdivenleri çık.maya 
tı şlamıştı. Hatta merdivenin yarı
~~da, kılıcı ayaklarına dola~mış; 
~§ecek gibi bir hal al~ 
~ Ştı. Kıyafeti pek acaipti. 

1 e omuzlarında ve ne de kolların
a b· b ır tek sırma bile mevcut de-
~i. Belindeki kılıcın kayışı da 
~ alarınki gibi olmayıp adi siyah 
~Şinden ibaretti. 

~ .\rtık bende öyle büyük bir me
~k h& 
~ asıl olmuştu ki, sarayın bü-
~ l'I Usul ve nizamlarını unutmuş
~: Derhal aralarına sokulmus-

Dedi. O zaman Efendimize bir 
denbire bir canlılık geldi. Adeta, 
koşarcasına od.asma gitti. Giyindi, 

·geldi. Bu esnada koca sofa renga-
renk bir insan mahşeri halini al
mıştı. Dairede artık uyanmadık 

kimse kalmamıştı. Bütün kalfalar, 
haremağalan burada toplanmışlar 
dı. Heyecanlı konuşmalar bir uğul 
tu halini almıştı. İhtiyar kalfalar, 
birşeyler okuyorlar, efendimizin 
üstüne üflüyorlardı. 

Efendimizin rengi, sapsan kesil 
mişti. Adeta, ne yapacağını şaşır
mış bir halde idi. Sırtına, (İstanbu 
lin) denilen dik Yakalı bir setre 
giymişti. 

Süleyman Paşa, kılıcının kabza 
sını koltuğunun altına sıkıştıra
rak, efendimizin sol tarafına geç
miş, hafifçe onun koluna girmiş. 
ti. 

- Buyurun efendim. İnşallah, 
sizin hakkınızda da, milletin hak
kında da hayırlıdır. 

Demişti. 

Artık, merdivenlerden iniyorlar 
dı. Gözdeler, hazinedarlar· 

- Çok şükür Allaha, bu~ü de 
gösterdi. 

Diye, sevinçle ağlaşıyorlardı. 
Kadın Efendi, merdiven başına 
kadar gelmişti 

- Paşa oğlum: Dari dünyada 
bir tek evladım var. Evvel Allah~ 
sonra sana emanet!. diye seslenmiş 
Ü. • 

Bütün kızlar, pencerelere koş
muşlardı. Efendimizin, avludan 
nasıl geçeceğini görmek istiyorlar 
dı. Ben de araya girmiştim.. 

- Seliın dur!. 

Plaj üzerinde· herkes tipine göre 
bir grup içine karışarak, gruplar 
ayn ayn güneş altında uzansa1ar-
dı, insan tiplerini orada tetkik et-

mek kolay, fakat, bir müzede sı
ralanmış şeylere bakmak gibi, bir 
az sıkıcı olurdu. Plajlarda yapaca
ğınız insan tipi tetkiki, müzelerde
ki tetkikler kadar kolay değilse de 
onlardan daha eğlencelidir ... 

Uzunca boylu, fakat az ı:ok kuv
vetli tipleri gördükten sonra, şim
di yine uzun boylu dermansız tip
leri arayacağız. Zaten bunları gör 
mek iı:in pek te çok aramaya lü
zum yoktur. Dermansız tipleri kuv 
vetlilerden daha ~ok göreceksiniz. 
Onların hepsini biribirine yaklaştı 
ran karakter omuzlarının düşük ol 
masıdır. Bu hal ayakta iken daha 
ziyade göze çarpar, fakat oturduğu 
yerde de, yattığı vakit te bellidir. 
Adaleler küçük ve gevşek olduğun 
dan dermansız tip her vaziyette 
kendini bırakıverir. 

Başlarına dikkat ederseniz, ço· 
ğu yine yuvarlaktır, arada sırada 
önden arkaya uzanmış başlar da 
görürsünüz, ancak hangi şekilde o
lursa olsun dermansız tipin başı 
azçok kiiı:ük olur. Yüzünün kemik 
le.ri~e dikkat ediniz, çıkık görür
sünuz. Çenesi de dar ve kısadır. 
Dişlerini de görebilirseniz, intizam 
s~~ ~e ı:oğunun çürük olduğu gö
zunuze çarpar. 

Bu tipteki insanların boyları u
zun olsa bile kilosunun az olduğu
nu daha uzaktan farkedersin:-=. 
Çünkü vücutleri yağsız, kemikleri 
ince olduğu gibi vücutlerinin için
deki uzuvlarının her biri de küçük 
tür,. Hele erkeklerde zayıflık, ha
fiflik daha ziyade belli olur. Omuz 
lan dar, boynu uzun, boynundaki 
kemik fazla çıkık olur. Müstesna 
olarak bazunnın da boynundaki ke 
mik bfüıbütiin küçük olur. 

Uzunca boylu ve dermansız ti}) 

kadınlarda olunca, kadın uzunca 
boyu ile beraber, otuz yaşına. ba7.J 
lan daha sonra bile, çocuk gibi gö
riiniirler. 

Bu tipleri yapan yine dahili gud 
delerden hanlarının bo:mklu~
dur. En ziyade yine ho:nmdaki ti
roit gudrlesinin faı:la islem.,,.i. Fa
kat bazılarında öteki gudrl<>ler de 
işe karuıır, onların da az :vahut faz
la hormon cıkarması viı'cuil i1n te
şekküfönü bozar, dermansızhğa 
sebep olur. 

Yine boyunda bulunan mini mi
ni paratiroit ~ddeleri az hormon 
çıkarı,.larsa tip dermansız. omuz
lan diişi.ik. adaleleri gevc;ek olur. 
Bundan haska o ~evsek adaleler 
sık sık titremeye de miisfait oiur
laT. 

Uzun boylu dermansı7. g(;rdiiğii
niiz tiplerin kimiı-inde böbreklerin 
iistündeki guddeler i;vi işlemediği 
için öyle olmuşlardır. Mesela deniz 
kenarına yakın yattığını gördiiğü
nüz şu ince bacaklı ve ince kollu, a 
daleleri biisbütün düşük, cildi büs-
bütün esmer, hele elleri büsbiiti.in 
kara erkeğe halanız. Daima keder
li hali yüzünden bile belli oluyor. 
Bu, hasta olmasından, hastalığını 
düşünmesinden değil, böbrekleri
nin üstündeki guddelerinin iyi iş
lememesinden. 

Kimisinde de dermansızlığa se
bep kadmhk veya erkeklik gudde
lerinin iyi işlememesidir. Bu da 
yine omuzlan düşürür. Adaleleri 
gevşetir, içerdeki uzuvian küçül
tür. Böylelerini daha ziyade cilt
lerinin ince ve güzel olmasile ayırt 
edersiniz. Çocuk cildi gibi, fakat 
çabuk buruşur. Kemiklerine ince 
1fenilemez, fakat çocuk kem.iği gibi 
narin görünür. Elleri zayıf ve uzun 
ca ... Erkeklere dikkat ederseniz, 
bazılarının beJlerindeki çukurun 
fazlaca derin olduğu gözüniize ı:ar 
par. Bu da erkeklik guddesinin iyi 
i~lemediğine bir alamettir. 

r··························· 
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PiYASA 
Ziraat Bankasının yumuşak buğ~ 

daylarından yüz elli bin kilo !i,28 
kuruştan ve sertlerden 38 bin kilo 
5,20 kuruştan satılmıştır. Ktzılcalar

dan 14 bin kilo 5,28 ve sunter buğ. 

daylardan 24 bin kilo da 5,28 kuruşa 
verilmlştir. Tüccar mallarından 30 
bin kilo P_91atlı malı 6.10 ve on beş 
bin kilo sert 5,25 kuruştan satılmıştır. 

* Arpn ve çavdar piyasaları gevşektir. 
İlgın malı arpalarından 15 bin kilo. 
luk bir parti 4,10 kuruştan çuvallı o
larak otuz bin kiloluk bir parti de 
4.20 kuruştan verHmiştir. 

* 

ı 
Kabuklu c:e\'izlerden bir miktar 

kilosu on kuruştan, beyaz peynir
lerden bir parti 28.29 - 32.31 kuruş
tan, kaşar peynirleri de kilosu 4:i -
50 kuruş arasında satılmıştır. ................................ 

ODADA: 

Buğday Hak
kında Hazırlanan 
Projeler 
Toprak mahsullerini standardize 

etmek, piyasalara göre kıymetlerini 
ve ziraat ticaret bakımından kalite
lerini tesbit etmek üzere ticaret o
dasındı:ı iki toplantı yapılmıştır. Dün 
yapılan toplantılar yalnız buğday 

üzerinde görüşmeler ve tüccarın ınü 
talealarını tesbit etmekle geçmiştir. 
Iktısat Vekaleti tarafından hazırla
nan ön proje etrafında verilen iza
hat üzerine, alakalı tüccarlar da ay
rı ayrı mütalealarını söylemişler:l~r. 

Geniş bir tetkik esasına dayanarak 
hazırlanan ön projelerden birini teş
kil eden buğday meselesi etrafında 
tesbit edilen düşünceler çok entere
sandır. Tüccarlarımız her madde o
kundukça bu işin ne kadar isabetle 
üzerinde durulduğunu anlamışlar 

ve hüktımetin düşündüğü gayeni~ e
hemiyetini takdir etmişlerdir. Başlı 
başına bir mevzu olan buğday işi 

hakkındaki ön projenin görüşülmesi 
ne bugün de devam edilecektir. 'Bu 
projenin müzakeresi bitince sırasile 
diğ~r projelere geçilecektir. Tüccar
larımızın mütaleaları da ayrıca bi
rer rapor halinde gönderilecektir. 

Kaçakçı Kadın 
İzmir, (TAN) - Buğday almak ü

zere buraya gelen İtalyan bandıralı 
Barletta vapurundan çıkan 60 yaş

larında Pellin ismindeki İtalyalı ka
dın. çantasında 11 şişe likör ve esans 
bulunduğu için mahkemeye veril
miştir. 

-..... -------....... ~"·' 

BORSA 1 

28-6-938 

ÇEKLER 

AcılRi 

Londra 6.26 
Nevyork 126.3475 
Par is 3.52 
Milano 6.6475 
Cenevre 28.9525 
Amsterd. 69.915 
Berlin 50.895 
Brüksel 21.4225 
Atina 1.145 
Sof ya 1.545 
Prag 4.385 
:\'ladrid 6.955 

J Varşova 23.7925 
1 Budapeşte 25.04 

IBükreş 0.9425 
Belgrad 2.885 
Yok ohama 36.545 
Stokholm 32.275 
Moskova 23.785 

PARALAR 

Alı1 

Frank 
Dolar 

Liret 

Belclka 1!'r. 
Drahmi 

tsvicre Fr. 
Leva 
Florin 
Kron Cet 
Mark 
Zloti 
Pengo 
~ 
Dinar 1 Kron Csvee 

\. 
Ulll:A ... •-ı 

KapanJS 

6.26 
126.50 
• 3.52 

6.64i5 
28.952;'; 
69.915 
50.89S 
21.4225 

1.145 
1.fi-!5 
3.385 

6.955 
23.7925 
25.04 

0.9425 
2.885 

36.545 l 

32.275 
23.785 

Satı$ 

1 
J 

IlffiACAT: 

Almanlar Yeni 
Bir Kararı 
Bildirdiler 
Almanyadan, piyasamıza Alman 

ithalat bürolarının yeni bir kararı 
bildirilmektedir. Bu karara göre it
halat büroları Almanyaya ithal edi~ 
lecek Türk mallarının bedellerinin 
ancak yüzde yetmişinin ödenmesine 
ve bakiyesi ol.an yüzde otuzun da ö
denmesi malların Almanyaya gelme 
sine bırakılmaktadır. 

Gönderilen malların istenilen ev -
saf ve kaliteye uygun olup olmadı -
ğı, ithalat büroları tarafından yap
tırılacak ekspertiz neticesine bırakıl
maitadır. Yapıaln muayenelerde is
tenilen şartları havi olmıyan bu gibi 
malların bakiyesi olan yüzde otuz 
ödenmiyecektir. Dünyanın hiç bir ta 
rafında görülmiyen bu usulün Al -
manyaya mal gönderilmesini güçleş 
tireceği söyleniyor. Bu haber karşı
sında, Berline gitmekte olan ticaret 
eheyetimize de malumat verilecek -
tir. 

ihracat Mallarımıza 

Zarar Verenler Var 
Yurdumuz mahsulatını dış memle 

ketlere ihraç eden firmalardan bazı
sının mallarımızı cihan piyasaları .. 
nın kabul edebileceği kaliteler ha -
ricinde karışık olarak gönderdikle
ri anlaşılmıştır. lktısat Vekaleti bu 
yolda hareket eden tüccarları tes -
bit edecektir. Bu gibilerin memle
ket menafiine zarar verecek hare -
ketlerinin önüne geçmek için elle -
rindeki ihracat vesikaları geri alma 
caktır. Ihracat mallarımızın cihan pi 
yasalarına göre kıymetlerini bulma
sı ve satışların beynelmilel kaidele
re uygun olarak yapılması için ıa • 
zım gelen esaslar hazırlanmakadır. 

ANLAŞMALAR : 

Yeni Y apllacak 

Müzakereler 
Berline hareket eden ticaret heye 

timize şehrimiz halı, deri, yapak, tif 
tik, keçi kılı hakkında raporlar veril 
miştir. Urün Türk Limitet Şirketi 

murahhasları heyetimizle Almanya 
ile aramızda yapılacak yeni anlaşma 
mevzuu etrafında heyetimizle iki sa 
at kadar görüşmüştür. Piyasaya ge
len haberlere göre, anlaşma müzake 
releri sırasında müddeti bitmekte er 
lan anlaşmanın bir sene içinde tev
lit ettiği zorluklara yeni anlaşmada 
meydan verilmemesi için icap eden 
notlar alınmıştır. Esasen heyetimiz 
Ankaradan geniş talimatı haiz bu -
lunmaktadır. Yeni anlaşma müdde -
tinin iki sene olacağı da söyleniyor. 
Alman permi dairelerinin inhisar 
vaziyetinde bazı firmalarla iş yap -
maları için de esaslar düşünülmüş -
tür. 

DIS TİCARET: 

Bazı Mümessiller 

Değiştirildi 
Iktısat Vekaleti ticaret konseylik 

!erinde bazı değişiklik yapmıştır. 
Şehrimiz Türkofis müdürü Suphi 
Ziya Londra ticaret konseyliğine 

tayin edilmiştir. Istanbul Türkofis 
müdürlüğüne de lzmir Türkofis mü
dürü Cemal Ziya tayin olunmuştur. 
Istanbul Türkofis müşaviri Fuat Ro 
ma ticaret konseyliğine, Roma tica 
ret konseyi Mitat, Izmir ticaret oda
sı umumi katipliğine, Londra tica
ret konseyi Mahmut Mersin of is mü 
dürlüğüne tayin edilmişlerdir. Sup
hi Ziya bu hafta içinde Londraya ha 
reket edecektir. 

SERGiLER: 

Lüna Parli Getiriliyor 
Devlet ziraat işletmesine geçen 

Ankara orman çütliği, muhtelif zi -
raaat mahsullerile ve biralarını teş 
hir suretile yerli mallar sergisine i~
tirak edecektir. Yerli mallar F~rgi -
sinde kurulacak Lunapark tesısatı -
nm bir kısmının şehrimize getiril -
mesine başlanmıştır. 



10 TAN 28 - 6 - 938 -~ 

Atatürk Gazetecilik Etmiştir 
Ve Bununla Müftehirdir 

Mecliste Türk-lngiliz 
Dostluğu Etrafında 
Tezahürat Yapıldı 

Vali Üstündağın 
Muhakemesine 

Yarın Başlanıyor 

Anlia.-a, 28 (TAN Mulia· 
birinden) - Dün Kamutay 
avukatlar kanununu müıa· 
kere ederken avukatlar mes 
leklerine karşı olan sevgi ve 
bağhhklarını ortaya koy· 
muşlardı. Bugün de gazete· 
ciler Basın Birliği Kanunu· 
nun müzakeresi münasebe· 
tile ayni sevgi ve alcikayı 
gösterdiler. 

Eski bir gazeteci olan Şükrü 
Kaya da güzel bir nutukla bu 
tezahüre ittirak etti. Ve gazete
ciliği mazbut ve güvenilir bir 
meslek ha line koyan kanunun e-

• hemmiyet ve kıymetini çok canlı 
bir şekilde tebarüz ettirdi. 

Maddelerin müzakeresinde avukat 
lar kanununda olduğu gibi mü -
him münakaşalar olmadı. Fakat 
maddelerin müzakeresi bittikten son 
ra evvela Ziya Gevher kürsüye çık
tı. 27 senelik bir gazeteci sıfatile 
memnuniyetini bildirdi ve dedi ki: 

- Kamutay dün kabul ettiği avu
katlar kanunile ve bugünkü Basın ka 
nunu iki mühim meslekle alakası o
lan büyük eserlerdir. Şimdiye kadar 
adeta devşirme halinde olan gazete
cilik bu sayede büyük bir meslek 
haline gelecek ve faydalan daha 
iyi tebarüz edecektir. Bu mesleğin a
cı ve tatlı safhalarını geçiren bir ga 
zeteci sıfatilc çok memnunum, Şük -
rü Kaya Milli Mücadelede kuvvetli 
bir gazeteci olduğunu göstermiştir. 
Mesleğin acılarını bılir. Bir gazeteci 
sıfatile ihtiyacı ele almasından ve bu 
kanunu athakkuk ettirmesinden do -
layı meslek namına kendisine teşek -
kür ederim. 

Naşit Hakkının ıözleri 
Naşit Hakkı gazetecilik serbest bir 

meslek olmakla beraber milli hayat 
içinde vazifeleri bulunduğunu yeni 
-kanun sayesinde gazetecilerin daha 
toplu bir hale geleceklerini, daha 
müttehit bir cephe kuracaklarını i -
zahtan sonra demiştir ki: 

- Memleketimizde modern gaze -
tecilik başla<lıklan sonra gazeteciliğe 
binlerce zeka geldi gitti. Çoğu zeka
larını ve hayatlarını meslek için fe
da ettiler. Bu meslek himayeden mah 
rumdu. Şükrü Kaya mesleğin ya -
bancısı değildir. Milli Mücadelenin 
tanınmış gnzetccisidir. Üç sene ev -
vel bir Bnsın kongresi toplıyarak 
maksada varmanın yollarını aramış
tır. 

A vukatınr Kanunu rniizakere e
dilirken avukatlığın amme hizmeti 
old uğu söylendi. Gazetecilik te am
me hizmetidir. Bu k anundan son
ra dnha hiiyük hizmetler çıkaraca
ğımızı arkadaslarım namına huzu
runuzda taah hüt eder im. 
Bu kanun için 2,5 sene çalışıldı . 

Mükemmel şeklini Adliye encüme -
ninde buldu. Bu encümene de teşek
kür ediyorum. 

Fazıl A hmet kürsüde 
Bundan sonrn kürsüye gelen Fazıl 

Ahmet te şu sözleri söyledi: 
- Muharrirlik halkı ihtisasın her 

sahasına nit meselelerle temasa ya -
rıyan bir meslektir. Şimdiye kadar 
bizde dagınık ve perişandı. Kendine 
nizam verememişti. Bu kanunla ir
fan kaynağı olan muharrirlerin ha
yatına ve inkişafına bigane kalın

madığı, bu mesleğe karşı şevk ve aıa 
ka beslendiği gösterilmiştir. Bu su
retle vicdan, irfan ve kalem hürri
yetine hizmet edilmiştir. Kabul etti 
ğimiz kanun ve gösterdiğiniz alaka
ya matbuata hizmetle iftihar eden 
bir fert sıfatile ve gazeteci arkadaş
larım namına sükran duyuyorum. 
D.~hiliye Vekilinin beyanatı 
Bundan sonra Dahiliye Vekili Şük 

rü Kaya kürsüye çıktı. Ve şu beya
natta bulundu: 

- Bir çok maddeleri yüksek tas
vibinize iktiran eden bu kanun hak
kında bazı maruzatta bulunmak için 
müsaadenizi rica ederim. Bazı ma -
ltimat ve hakikatler vardır ki, neka
dar tekrar edilse , hatta edebiyatta de 
nildiği gibi tekrir dahi olsa onları 

söylemekte ameli bir fayda vardır. 

Gazetecilik sanati dünyada ve her 
yerde ayni manzarayı arzederek ve 
ayni safhaları geçirerek tekamül et
miştir. Bizim memlekette gazeteci -
lik hayatı diğer liberal mesleklerde 
olduğu gibi zamanın kötü telkin ve 

telakkilerinin neticesi olar ak çok geç 
ve "'güç inkişaf etmiştir. Bu meslek 
hakkında istibdat devrinin endişeleri 
ni, telakkilerini, bti mesleğin men -
suplarının maruz kaldıkları halleri 
pek iyi hatırlarsınız. 

yüksek basın m ümessilleri orada ha
zırdı. Kongrede söz alan her mümes
sil vaktile "ben de gazeteci idim ., di
ye söze başlıyor ve bununla ütihar 
ediyordu. Mümessiller bunları söy · 
}erken Arasa döndüm: 

(Başı 1 incide) 1 teslihat için 6 milyonluk cari bir he-
k redisi teşkilatının bugün Ankara.ya sap açılması şeklindedir. Faiz İngil
~elen reisi Miksen, arkadaşlarile ~n- 1 t~~e b~~k~sı faizinden bir Jazla yani 
giliz ticaret ataşesi Albay Vuds dıp- yuzde uçtur. 

(Batı 1 incide) 
Ali Kartallı Şerafettin, İhsan Naını1' 
P uroy ile yine daimi encümende aza 
olan Avni Yağız, ve Suphi Artere 
dün mahkemece tebligatta bulunul· f 
muştur. 

Bizim neslimize m ensup olan -
lar , birçok şeylerin h asretini çek
miş, göniillcrindc mntbunt hürri -
yetinin hasretini taşımışlardır. Bu 
bize zamanın hiitiin kütiiliikleri -
nin, fenalıklarının matbuat hiirri
ycti olmaması yüzünden geldiği 

kanaatini ''ermiştir. 

"- Tevfik Rüştü, bizde kendimi -
zin gazeteci olduğumuzu söyliyelim 
mi?,, dedim. Doktor Aras: 

lomatlara mahsus locada hazır bulun- Ana hatlarını bu suretle arzettiğim 
dular ve müzakereleri İngiliz tica- anla'iIJlanın tasvibini dilerim. 

O zamanki daimi encümen fızasın· 
dan bulunan ve şimdi mebus olan di· 
ğer halara da tebligat yapılmamış • 

Böyle bir kanaatle yetişen nesil 
için elbette evvelemirde matbuat hür 
riyeti ihtiyacını kendi ideallerine 
göre tanzim etmek ve matbuatı ida
re edecekleri kendi ideallerinin yük
sekliğinde yetiştirmek ve ona lfızım 
olan şeref ve haysiyeti vermek bir va 
zife idi. 

Denebilir ki, bizde matbuat hürri
yeti cümhuriyetle başlamıştır. Diğer 

rejimlerde nasıl olursa olsun taklit
çi bir hcveskarlığa knpılmıyarak mat 
buat siyasetimizde ancak kendi ide
alimizi tecelli ettirmek istiyoruz: 

Muharrirlerimiz memleket işlerini 

tenkitte serbesttirler. Ten!cit hürri-
yetini ve çerçevesini tayin ve tahdit 
edecek muharririn irfanı ve aklı se
limidir. Böyle bir takdirin kanuni 
mesuliyeti de elbette büyük olur. 
Bu takdir salahiyetinin geniş ser -
bestliğinden doğabilecek mesuliyet
leri her ferdin veya her muharririn 
ayrı ayrı telakkilerine bırakıyorlar, 

bütün bir milletin iradesinin ifadeı:· 
olan kanunların hükümlerine tevdi 
ediyorlar. Yazı hürriyetinin hakimi 
muharrirse, muharririn mesuliyeti -
nin hakemi de hakimdir. (alkışlar) . 

Hürriyetin tarifi çoktur ve güç -
tür. En iyi hürriyet memleketin men 
faatine uygun, milletin seciyesine 
muvafık, devletin, ferdin haklarını 

ve menfaatlerlni koruyan hürriyet -
tir. 

"- Değil mi ya birader!,, ceva -
hını verdi. (gülüşmeler) 

Filhakika hayatımın bir kısmın

da gazetecilik etmiş olmak şerefi

ni halfı duyarım. Size gazetecilik 
ne derct'e şerefli bir şey oldu<Yunu 
gÖsteren bir şey (lah a söyliyece -
ğim. Bu, A tatürkün de gazet ecilik 
etmiş olması ve bununla m üftehir 
bulunmasıdır. 

Aramızda ve aranızda b u şerefle 

0ğünenler ve bu şerefi taşıyanları la 
yik olduğu mertebeye çıkarmak isti 
yenler çoktur. Şahsima tevcih edilen 
iltifatlara çok teşekkür ederim. Ben , 
biz, hepimiz, büyük Türk inkılabı -
nın bu büyük eserinin ancak bir ne 
feri olabiliriz. Bizim yapabileceğimiz 
her işin şerefi, Büyük Şefimizin ide 
ali olan inkılfıbımıza aittir. Biz akan, 
coşan inkıliip çağlıyanı içinde birer 
su zerresiyiz. Güneş ziyasile ara sı
ra parlıyan bu zerrelerin o büyük 
şelalenin kütlesine kapılıp gitmesi 
mukadderdir. Kuvvet ve k udret o 
küçük zerrelerden doğan çağlıyanda 
dır. Millettedir. Şeref ve eser tama
mile Türk tarihini ve inkılabını ya
ratan Büyük Atatürkündür . (Bravo 
sesleri, şiddetll alkışlar) 

Hatay işi 
~. -
(Başt 1 incide) 

ni değiştiremediğini görmüş ve faz
la olarak ta çok kıymetli siyasi im
kanları elden kaçırmıştır. Buglin gös 
termeğe çalıştığı siyasi suples kay -
dedilmeğe değer mahiyettedir.,, 

et ataşesinin terciimanlığı ile büyük Z eki M esudun sözleri 
bir alaka .ile dinlediler. Kamutay an- Muammer Erişin vakur bir tavurla 
laşmıya ait layihanın müstaceliyetle verdiği bu mühim izahattan sonra Ze 
müzakeresini kabulden sonra Lon· ki Mesut kürsüye çıktı, dedi ki: 
dradaki mali miizakelerde Türk mu- - Bu anlaşma, mevzuu kadar miı

rahhas heyetinin birinci vekili sıfa- nalı, ve ehemmiyetli olup iktisadi ta
tile hükumetimizi temsil etmiş olan rihimizde mühim bir merhaledir 
Muammer Eriş kürsüye çıkarak şu Bütün milletler biribirinden çekin-
beyanatta bulundu: dikleri bir zamanda İngiliz ve Ti.irk 

Muammer Erişin izahah milletleri biribirlcrine emniyet ve i-
- Yüksek tasvbinize arzolunan tibar göstererek karşılıklı m enfaat

kanun 27 mayısta Londrada imza e- lere dayanır bir iş birliği kurmuşlar. 
dilen iiç m ukaveleyi havidir. Bun- dır. Yalnız bu kadar~ bile anlaşm!lyı 
lardan birincisi 2 eyllıl 936 tarihin- kabule kafidir. Fakat işin daha ehem 
de im za edilmiş bulunan klering mu- miyetli noktaları vardır. 
kavelesine müzeyyel -bir mukavele- İngiliz milletinin bize el uzatma
dir. İkincisi İngiliz ihracat kredisi sının ve dostluğumuza kıymet verme 
garanti teşkilatile hükumetimiz ara- sinin ehemmiyeti rakamlarda değil

sında imza ve teati edilen 1 O milyon dir. Dostluktan doğan yüksek imkan
İngiliz liralık ticari kredi ve üçün- }ardadır. Türkiye senelerdenberi de
cüsü diğer 6 milyon İngiliz liralık ğişmiyen insnnca sulh münasebetile 
krediye nit mukavelelerdir. Müzey- bu imkanlan hazırlamıştır. Atatiirk 
yel kredi mukavelesi 2 eylul 1936 siyasetinin realitesine ve yüksek in- t 

tarihli mukavelenin bazı maddelerini kılfıbın ideallerine uygundur. Bu an
tadil ediyor. Başlıcaları şunlardır: laşma ile yeni bir siyaset kurmakla 

İngiltereden bir senede memleke- kalmıyoruz, yeni bir dünya kuruyo
timize ithal edilen malların yekunu ruz. Söze bağlılık ve başkalarının 
1 temmuz 1938 tarihinden başlamak hakkına saygı, kendi hakkını müda
i.izere 3.700.000 İngiliz liralık mık- faa esaslarına uygun olan Türk .:;ul
tara indirilmiştir. Eski mukavele mu 

1 

hu cihan sulh una da daima hürmet 
cibince bazı maddeler hususi takas etmiştir. 

· kredileri için ayrılmıştı Bunların lis Dostluğumuz yalnız hükumetle d~-
tesinden yaş meyva ve sebze ile buğ- ğil ayni zamanda milletlerimiz ar.ı
day çıkarılmıştır. 1938 nihayetinden smda da Türk - İn~iliz dostluğunu 
sonra üzüm ve incir ihracatının ye- tesit ederken bugünkü parlak anlaş

kunu 322 bin İngiliz lirasını geçerse mayı hazırlıyanlara teşekkürii borç 
fazlası yeni kredi anlaşmalarına mah biliyorum. 
sup oluna<'aktır. Fazıl A hmedin bey.analı 

Kurulacak şirket Bundan sonra l<'azıl Ahmet, e.~ki 

Matbuat h iir riyetini en iy i ' 'e en Suad /)m·az. Bo11e'ni11 11anmda Kredi anlaşması miinasebetile ku-
veciz olarnk anlatan Riiyük Şefi · Paris, 28 (A.A.) - Hariciye Nazırı rulan Anglo - Türk kodları tasfiye 
m iz Atatürk: "Matbuat hürriyetini Bone, bu sabah, Türkiye büyük elçisi edilecek yerine Anglo - Türk komo-

Osmanlı maliyesinin acı hatıralarla 

dolu bir levhasını çizdi. 1824 de Kı
rım harbi aı:ifesinde ilk ikraz, soma 
elimize 127 milyon getirdilti halde 
bizl 238 milyon borçlandıran 15 ist:~-

yine matbuat hürriyeti korur,, de- Suat Davazı kabul etmiştir. diti kompeni adlı bir şirket kurula-

tır. 

Mezarlıklar müdiirü Siı1eyman btl 
işten meni muhakeme kararı aldığı 
cihetle ona da tebligatta bulunulJllB 
mıştır. 

Kendilerine tebliğat yapılan suç
luların, bugün valile temas ettikteıı 
sonra bu akşam Ankaraya hareket 
etmeleri muhtemeldir. 

Atina, 28 (A.A.) - Atina valisi Ne. 
zır Kotzias, İstanbul Valisi ve Beledi 
ye Reisi Muhiddin Üstündağ şerefi
ne dün bir öğle ziyafeti vermiştir· 
B. Üstündağ , akşam vapurla İstan • 
bula hareket eylemiş ve vapura kB· 
dar B. Kotzias, Atina ve Pire Bele
diye Reisleri, Türkiye elçisi B. Rüşeıı 
Eşref Ünaydın ve da'ha birçok zevat 
tarafından teşyi edilmiştir. 

Adliye Sarayının 
Molozları 

(Başı 1 incide) 

nun üzer ine den iz ticaret müdürlü · 

ğüne başvurulmuş ve molozların de
nize dökülmesi kabil olup olmıya • 

cağı sorulmuş ur. Verilen cevapta b\l 

şeklin en kestirme yol olduğu ve ın° 

lozların yangın yerinden uzatılacıı1< 
bir dekovil ile Ahırkapıyla YenikaPl 

arasına dökülmesinde hiçbir mahztır 

bulunmadığı bildirilmiştir. 

Milli Emlak Müdürlüğü bu netice 

yi aldıktan sonra bu şekildeki terxıi,j 
•! 

liğin kaça mal olacağını resmi şe1'1' 

de keşfettirmiş ve 26 bin liraya :mo
lozların denize dökülebileceğini an· 
lamıştır. 

Yakında bu şekilde işe başlana 

caktır. 
mişlerdir, Bizim tnk ip ettiğimiz e- Hatay yüziinden bo§anma caktır. Yeni Şirket maden. yaş mey-

. h d l l raz.. j mel ve s ıyasct un an ayrı mıya- dnvruu va, sebze ve bun arın konserveleri, HAKARET .. 
1874, 25 milyonluk gelirden 13 Mil-caktır. (siirekli a lkı şl ar). Beyruttan bildirildiğine göre, bu- buğday. kereste, ineir ve üzüm ihra-

t yonu borcun taksitine ve faizine gı-Gazetecilere ve gazete sahipleri - rada çok şayanı dikkat bir talak na- catımıın 322 bin ngili liradan fazla- Bir Gazete Aleyhine 
d iyor. Ortada 17 milyon dal~alı borç ne ait olan hükumlcrc bu noktai na- vası ikame edilmiştir. sını satın alma sahasını genişletmek Dava 

! var. Meşrutiyetten sonra işler düzen-zardan bakmak realiteye uygundur. Erkek, ileri gelen Araplarcl::ın bir maksadile alacağı pamukları satmı- . . Dün asliye iıçı.incu ceza mahkerl1~ 
Matbuat düşünülürken gazete sahi- zattır. Karısı ise Türktür ve talakı ya delalet edPcek ve bedellerini eski lıyor. 70 mılyo~. daha ~lıyoruz. Bun- sinde Konya Aksarayında Arap }Çil 
b . ·1 t uhar · ler· · ayrı a'-' 1 . k d"J . k 1 k . . k 1 , lar~n şartları tuyleri urpertecek şe-

8 
, ı ı e gaze e m rır mı J - mucip olan hadise de Hatay mese e- ve yenı re ı crı arşı ama ıçın u -

1 
"ld d " milin oğlu Mehmet Sümmer tar 

rı düşünmek icap eder. Bugün bura- sidir. !anacaktır. n e ır. fmdan Kurun gazetesi aleyhine ııçı • 
da mevzuu bahsolanlar doğrudan doğ Erkek, Hatayın Suriyeye kalmac;ı- Bunların tutarından evve!a eski Fazıl Ahmet siiziinii şciyle bitırdi: lan bir hakaret davasına bakıldı. Jel• 
ruya muharrir sınıfıdır. Şimdiye ka- na, kadın ise Türkiyeye geçmesine Karabiik isinin taksitleri ödenecek- - Bu h:ık i katler gi)z iinünde tutu- diaya göre ft.lehmet Siimmer hOC85~ 
dar çok bakımsız ve himayesiz kalan taraftar bulunuyorlar ve her sivasi tir. Arta kalan miktardan yi.izde 60 lursa. yeni anlaşmaların kıymeV tc- na tabanca çekmek istediği yazılıll8 
bir meslek erbnbı olarak içimizde yal haber, karı kocayı biribirine düsü- bloke paraların itfasına hasredilecek, harüz eder. Bugüniin en biiyiik fela- suretile kendisine hakaret edilmiş.: 
nız muharrirler kalmıştır. Bu vazi . rüyor. Oyle b"r vaziyet husule gcli- yüzde 30 eski anlaşma ruhuna uygun ke ti ikt isadi emniyetin yokluğudur. tir. Dün gazetenin neşriyat müdiitıl 
yetten kendilerini kurtarmak için ıa yor ki, karı ile koca yekdiğcrine düş- olarak serbest döviz. Merkez Banka- Yeni anlaşma büti.in insanlığın ic;tik- Refik Ahmet gelmediği için muha1'~ 
yık oldukları ve mensubu bulundukla mnn bir vaziyete geliyorlar. mızın hesabında emrimize amade tu- haline emniyet telkin eden bir sulh meye devam edilemedi. Onun ça_~. 
n şerefli mesleklerine kavuşmaları Mahkemede ileri sürülen talak se- tulacaktır. Kalan yiizde 10 f ngıltere- ad ımıdır. nlması için maşka bir güne bırııl' 
elzemdir. Gazetecilik her memleket- bebi, bu vaziyette geçinme imkanı den Türkiyeye gelen kitap, gazete ve Başaranları samimiyetle tebrik e- dı. 
te muhtelif safhalar geçirmiştir. Bi- olmamasıdır. Bu dava, siyasi ve milli 1 mecmuaları ödemek için kullanıla derim. Türklcrt> inanmanın bir ka- ---f\--'-

dayette bu işe her yerde bir zamane telakkilerin aşka da galip gzld:ğini caktır. zanç teşkil ettiğini bu anlaşma da is- lngiliz Yahudilerinin 
kadar şüpheli ve endişeli gôzle ha - göstermek noktasından çok enterc- 1938 senesinde ihrac edilen buğday bat P<lccektir. Almanyadaki Emlôki 
kılmıştır. Gazeteci evvelleri kendisi sandır. larımızın bedeli İngiltereden alınan lktısat V ekilin in beyanatı te-
yazar, kendisi basar, kendisi satardı. o--- Şilepleri ödemek icin kullnnılacaktır. Bundan sonra kürsiiyc c;ıkan Tktı- Londra. 28 <A.A.) - Times faıe 
O devirden sonra gazetecilik patron Petrol Meselesi Kredilerin kullanılma sat Vekili Şakir Kec;ebir, şu beyanat- si, İngifü Yahudilerinin emliıki11 h::: eline geçmlye b~şladı. Bizdeki saf- tn bulundu: kında Almanyanın Londrayı bı 1a 
ha da bu ~afhadır. müdd etleri l\{s· 

Diğer memleketlerde 
Meksika, 28 ( A.A.)- Satın alınan - Anlnşmn iki tnrnfın ticari miina- memnun ettiğini yazmaktadır. . 
t ı k l l !kinci mukavele 10 milyon liralık b ı · l 1 h t · bıl pe ro ıımpa11ya arınm zarar arını se. t't erın ıs a .a . ... anzıme, \.{enis'et- llım oldug~ u veçhile Yahudilere ait 'ı• 

k t · t k " 18 • n krerli anlaşması mucibince satılacak h k 1 gazetecilik ·ısnıen azmın e me uzere nısa - mıve yaT'ıyan u um eri hav;dir Ti- t•· ı·k· k d t "bi t t n 26 J1 
d l • t t f d ka l mallarımızın klering hesabından a- ~. k a· . . .. . . un em a ı ay e a u a _,._ Diğer memleketlerdeki safhalara o par ame'.ı o ara. m. an çı r~ ma.. carı re ıye ve teşkılat mııesses inc 'san tarihli Alman kararnamesinde t:"' 

g 1. t 1 A . ş· k Isı kabul edılen faızsız 100 mılyon yırdığımız malların satılmasile meş- ait iki kısmın mali hüvivcti ile bnrn- b" y h d"l . 
1
• k" bakı.10dll e ınce, gazc e er ya nonım ır et- , . . . . 1 lm k .. 1 J • ne ı a u ı erın em a ı ,. 

lerin elinde, ya devletin elindedir. pcsus luk ıstıkra?dan vazgeçılmest - gu o a uzere Ang o-Türkiş korno- ber ticari mi.inasebetlerde yekdiğeri-
v d 1 ne hükfımetçe karar vcrilmi§tir. diti şirketinin kurulmasına dairdir. ni beklrdiğimi"' genı"şl"'me'-· ı· tahak-eya ev etin eline geçmektedir. Ga "" ._- J 

t b . "k" . i 1 Resmi mahfillerde söylendiğine gö 

1

10 milyon İngiliz liralık kredid<>n 8,3 kuk ettirecek m"hı"yetted "ır. Anlaşma ze e ır ı ı ıst sna i e henüz bb:dr " 
f d. 1 1 re ekonomik normal temposunun i- milyonu 1940 ve 1,5 milyonu 1941 se- jki tarafn karşılıklı menfaat ten1 ı·n er ın ma ı o arak ve serdiği serma-
ye ile çıkmaktadır. Bunun bizde böy damesi için lôzım ol.an döviz tedauü. nesine kadar kullanılmış bulunacak- edecek gibi müşterek dostluk zihni
le çıkmasından hiçbir endişemiz ve liine mani olmamak için hiikfrmetc:e tır. Anlaşma mucibince mıılivemiz yetini kuvvetlend irecektir, İşin tat-

btl yolda bir karar ittihaz edi!mi.~ir. 1 O milyon İngiliz lirası kıymetinde b"k t I korkumuz yoktur Gazt'telerimiz mil ı a ınc a iki tarafı memnun ede<'ek 
li gayeye hizmet etmektedirler. Ve Diğer mahfillerde ise istikraz tah ~azine bono~u. çıknra~ak .ve .fngıliz sartlar içinde inkişaf edeceğine t-mi-

villerinin tamamile satılmasına ma - ıhracat kredısı garant ı daıresı mev- nim Btı anin'" d .. k k . 
kendi sermayeleri ile memleketin ni olacak olan halihazırdaki lm1ıran .. . ' .... ma an yu se t&S\' t-
menfaatinc çalışmaktadırlar. Gazete cut kanuna gorc, bu bonoları garatıti 'binizi esiı·gememenizi dilerim 

dolaytsile hiikıinıetin bu karan ver- cde<'ektir. Sonra bıınlnr Londra piya- B h t' l . .. · • !erimiz biiyiık milli davalarımızın l" W • ·- 1 kt a· ayan a ıp erın ıozlerı 
daima o··n safta gel"'n mt""ıdafı"lerı· ve c ıgı soy enme e ır. sasında paraya çevrilerek İngilterede B 

" . . ayan Benan Arman (İzmir)· muhafızları olmuşlardı r. Bu kısa ma jyapılacak ışlerc tahsıs edilmek üze- . 
ruzatta bulunduktan sonra "anunun Hongkongda Kolera re emrimize amade bulundurulac'lk- t•· ~ T~~nk~en ~v1velki hatipler Ata-

t' t F · - 1 5 t" ur ur ıyesın n ve Celal Bayar hü 1 h d f . · g t · d d h"l 1 ır. aız yuzc e ır. • . . ası c e ının aze ecı e a 1 o - Hongkon~. 28 (A.A .) - J,iınnnda . . . kuml'tınin vardığı anlaşmanın kuv-
duğu halde gazetede çalışan unsurlaı dcn i7.c gird ikten !lonra Asc;nan ism in - Bonolar yollandık.ta~ ıkı h11fta son- \'etini salfıhiyetle ve belfıgatla a!llat-
olduğunu söyliycyim. deki Alman vapuru miirettebntından ra para olarak e.mrımı~e amade ol~- tılnr. Ben yalnız şunu söyliyece~im. 

Bir hatıra biri nin koleraya tutulması burada caktır. Bu para ıle İngılt:reden mu- Mutlu Türk milletine bu ak giınler 
Muharrirlik bizde en yüksek bir endişe ile karşılanmıştır. nakasalar yapı lmak suretıle serbest- kutlu olsun. 

şereftir. Bir gün Avrupada bir Basın Vatovda bir hafta zarfında 600 ko- çe m al ala.cağız. Ödeme müddet1eri Bayan Nakiye (Erzurum): 
cemiyetinde arkadaşım Doktor Aras lera vakası kaydedilmiş olduğu için 1 93~ senesınden başlıyarak ~951 se- - Türk parasının istikrarını, Ti.irk 
la bulunuyordum. Orada memleket- buraya y üzlerce mülteci ıelmekte- nesıne kadar devam edecektır. maliyesinin istiklalini daima hassasi-
lerini temsil eden Hariciye Nazırları dir . T eslihat için açılan kredi yetle muhafazayı prensip sayan ciim-
vekilleri ve yüksek mümessilleri var H ongkongda şimdiye ka dar mün- Üçüncü mukavelenin ödeme müd- huriyet hükumetini, bu prensiplere 
dı . Milletler Cemiyetine mensup bir ferit 30 vaka kaydedilmiş ise de ııon deti 1952 senesinde başlıyarak on se- uygun olarak yaptığı anlaşmadan do

hiçbir kayıt mevcut değildir. 
11

• 

İngilterenin talebi üzerine Alrrt11

1 ·c ,,. 
ya verdiği cevapta Almanya hı:ırı •Jel 
de ya~ıyan İngiliz tebeasının errı1~1. 
kayde tabi tutulmıyacağı. ancak ·ır· 
manyayı muhacir suretile terkett~8• 
ten son ra son zamanlarda fngiJ·z '< 

1 • 
biiyetine girenlerin bıı hükiimdf'f1 ·r . tı . 
tifade ederniyeceklerini bild~ 

·•ıere 
d:: t:enni ile hareket eden ~n~ı r i~İ 
hukumetine bu anlaşmada gostf'rl .,1 
hüsnü niyet ve samimlvetten (ir• ;ır• 
şükranımı bildiririm. Bu anh~rıı!!. 

11
• 

asıl miihim tarafı bütiin mil ıetl~· ,,iz. 
rasında görmeyi candan istedf~:~~ı· 
itimatların mühim bir eseri olrt'. -
dır. ' 

'T':;rJ< 
Bunun tahakkukuna sebeP· rııı 
·ıı t" · ·· ·· · 1 doır::ıJıığıı mı e ının sozune ınanı ır . - :). 

b.,. rtı • 
güvenilir, varlığına dayanılır 1 

•
1 

ete 
let olmasıdır. Her iki hüyük rrıı ; 
saadetler d ilerim. .. ıclı ııl 

Bayan Nakiyenin sözleri sure .. ıı· 
kil•• 

meclis olduğu için 52 milletin bütün 24 saat zarfında 7 nka daha zuhi'tr nede m uayyen taksitlerle 1961 de ta- layı tebrik ederim. 
mümessilleri toplanmışlardı. Ve en etmiştir. marn olacaktır. Bu mukavele baL.ı Harice kredi vermek 

kışlarla karşı landıktan sonril ,.1119 

nun maddelerine geçildi ve c1nl'h 
me:ııele!f>rin- avnen kabul edildi. 
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28 - 6 - 938 TAN 11 

BULMACA 1 
iLAN l' 

1 EMNiYET SANDIGI ILANLARI 1 Kumkapı Şehsuvar maballesı .Kul- T ' C. ZiRAAT BANKAS' luk Sok. 7 nuhıarada !ettak Tahma-Evvelki günkü bulmacamızın 
Halledilmiş Şekli 

.. __________________________ .. :ıiyan, Desoto marka 1938 modeli o-

ı 2 3 ' s 8 ' 8 9 10 
tomobil, şasi No. 1248832, motör No. • 

28 Mayıs 938 tarihinden itiıbaren yeniden yapılacak emlak ve mücev- P8 - 47437, borç 1,800 Türk lirası, 
her mukabili ikrazatta yalnız yüzde sekiz buçuk mesk(ık altın ve es- Beyoğlu birinci noter, mukavele ta
ham ve tahvilat mukabilinde yüzde yedi faiz alınmakta olduğu sayın rihi 26. K. Sani. 938 ve No. 1151. 
müşterilerimize ilan .olunur. (3970) Gedikpaşa Cephane sokak No. 19 
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BUGUNKU BUUIAOA 
ı 2 a • ı e ı e ı ıo 

SOLDAN IA6A: 

1 - Meş)\ur bir deniz 
2 - Bir Arap devleti • Karadeniz sahil 

)erinde yaşıyan bir kısım halk 
3 - Fazla, JOzumsuz - Bir nota - KUl

lann dili 
4 - Kanpkbk, fena niyet 
5 - Arapça olmaz, hayır mAnasınadır -

Meth ve beğenilme ifade eden bir 
tabirin teni 

e - Kedinin yarısı - Köpek - Sarhoş 
eder. 

T - Bir uzvumuz - Tavla 07Wlunda 
lhımdır. 

8 - Tamam, bt tesblt olunmut - İDIBD 
1 - İsyan eden - Babanın kardeşi 

10 - Bir vill7etfmlz - Bir renk 

fUKARIDAN AfAGI: 

1 - KilçQk bir denia 

MEY.VA TUZU 
En hoı ve taze meyvaları• •ıarelerlnden lıtlhıal 

edllmlı tabii bir •eyva tuzudur. 
Emaalıiz bir fen harikqı oldufundan tamamen taklit edilemez 

JNGILIZ KANZUK ECZANESi 
Beyoilu - lıtanhul 

Emniyet Umum Müdürlüğünden: 
1938 yılı birinciteşrin ayı iptidasında tedmatıi başlıyacak olan İs

tanbul polis okuluna 200 stajyer talebe alınacaktır. 
1 - Memurin kanununun 4 üncü maddesindeki evsafı haiz olmak-

la beraber 30 yaşından yukan olmamak. 
2 - Boyu 1.64 santimden aşağı olmamak. 
3 - Gedikli erbaş ve diğer askeri okullara girecek talebenin bedeni 

kabiliyetleri hakkındaki hükümlere uygun derecede sallam olmak. (Tam 
teşekküllü sağlık heyeti muayenesile anlaşılmak). 

4 - Sarhoşluk ve kumarbazlık gibi fena hallerle tanınmış olmamak. 
5 - Taliplerden fazla izahat almak istiyenler bulunduktan yerin 

en büyük mülkiye memuruna müracaatlan. 
6 - Okul yatılı ve parasızdır. Stajyerlerln iaşelerinden başka giy-· 

dirilmesi, teçhizah okul tarafından temin edilir ve her ay blr miktar da 
harçlık verilir. (1910) (3702) 

C~mhuriyet Halk Partisi Kocaeli 
Baıkanllğından : 

da Bayan Ahfabet Civan, Deaoto 
marka 1938 modeli otomobil, ~asi No. 

ı 5615312, motör No. S5 - 19272, borç 
1,560 Türk liruı, Beyotlu dördün
cü noter, mukavele tarihi 4 Mart 
938 ve No. 3021/100. 

Rumelihisar Çeşme sokak No. 161 
ve Taksim Valide Çepnni No. 75 
de, Mehmet Burhanettln Duru ve 
Mustafa Ferit, Deıoto marka 1938 
modeli otomobil, şui No. 1248751, 
motör No. P6 - 88168, Borç 1,850 
Türk lirası, Beyoğ!u birinci noter, 
mukavele tarihi 9 şubat 938 ve No. 
1953. 

1 
Gerede Kittirler mahallesi No. 13 

ve Gerede Orta mahalle N o. 8 de 
Mehmet l'evzlkesim ve Nafiz oğlu 
Mehmet, Desoto marka 1938 modeli 
psi, şasi No.8425826,motör No.22982, 
borç 1,600 Türk lirası, Beyoğlu bi
rinci noter, mukavele tarihi 8 Mart 
938 ve Ne. 3199. 

Fatih Çırçır Atpazar caddesi No. 
6/1 ve Şifli Koca Mansur sokak No. 
33 de Bayan Züleyha Muazzez Erba
sat ve Kenan Özokan, Desoto marka 
1938 modeli otomobil, psi No., 
1247600, motör No. P6 - 74087, borç 
1,375 Türk llruı, Beyoğlu birinci no-1 
ter, mukavele tarihi 9 Mart 938 ve 
No. 3217. 

Yukanda yazılı müfredatlı izahat 
mucibince §irketimiz tarafından sa -
tılan ve 1eneden olan borçlan öde -
ninceye kadar mülkiyeti muhafaza 
kaydı şartiyle satılmış bulunduğu ve 
mezkur otomobil ve kamyonların 
şahsı salis tarafından satın almaca· 
jı zaman Şirketimizin riza ve mu 
vafakatinin istihsali lazım geldiği 
bermuc;bi kanun ilan olunur. 

İstanbul Ege Petrol Şirketi 

PARA 
LiRA 

BiRiKTiRENLERE 28,800 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat BanlcMında kumbaralı ve ihbanız tuarruf heaa.pla
rmcla en u &o liraaı balunanlara aenecle 4 defa çekilecek 
kur'a ile qafıdaki plina ı8re ikramiye dafıtılacaktır: 

4 Adet 1,000 liralık 4,000 Lira 
4 " 500 ,, 2,000 ,, 
4 " 250 .. 1,000 " 

40 ,, 100 ,, 4,000 ,, 
100 ,, !50 .. 5,000 ,, 
120 ,, 40 ,, 4,800 ,, 
160 " 20 ,, 3,200 ,, / 

DiKKAT: Heaaplanndaki paralar bir aene içintie 50 lira
dan &f&ğı dütmiyenlere ikramiye çıktılı takdirde % 20 fazla. 
aile verilecektir. 
Kur'alar aenede 4 defa, 1 EylQJ, 1 Birincikinun, 1 Maıt Ye 1' 
Haziran tarihlerinde çekilecektir. KAYIP - Liman cüzdanımı kay

b~tim. Y~~ini a~~~mdan hü~ •••••••••••••••••••••••••••~ 
mü yoktur. Kasımpaşa Mescit sokağı lstanbul Gümrükleri laf•lcllrllil•den : 
9, 11 No. Mustafa Kalender. Başmüdürlüğümüzde açılan kolculuk ile motoldklet kullanmumı bi-

2 - FUtla - Biribirlerine en yakınla-
rın toplululu 

3 - Erkek adı - Biltün, noksansız. 

1 - İzmitte yapılacak Halkevi bina inşaatına ait 65 bin liralık bedeli • 
keşiften 60 bin liralık kısmı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Dr. HAFI? CEMAL 

len kolculuk müsabaka imtihanı için 21-6-938 tarihine kadar bqmüdür
lüğümüze müracaat eden isteklilerin 2-7-938 akpmına kadar belgeleri
ni tamamlamalan ve mezk!lr tarihe kadar beJıelertnl tamamlamıyanlann 
4-7-938 günü saat 14 te yapılacak musabaka imtllınını glnnek üzere 
ba~üdürlüğümüze gelmeleri icap eder. (3981) 

4 - Bir deniz adı - Onsuz yaşanmaz 
5 - Meth 
e - Müthiş t>lr zehirdir itilir .. 
7 - Bayıltmıya ve ayıltmıya ,.arar -

G&leri l(lzel bir ba~an 
1 - Memleket, vUAyet - zarar değil 
1 - Güzel bir çiçek - Çok nnkli 

10 - Mezenin yarısı - Kilç!lk nehir 

İstanbul asliye üçüncü hukuk mah 
kemesinden: Beyoğlu Pangaltı Afet 
sokağında 9 Numaralı evde büyük 
babası papaz Himayak Arabacıyan 
nezdinde mukim Leon Sirünyan oğ
lu küçük Süren Kayyumu avukat 
Yervant Latifyan tarafından Pangal
tı fcadiye ve elyevm Babil sokak 26 
numarada mukim Süren ollu Leon Si 
runyan aleyhine 937-1845 numara ile 
açtığı nesep davasının gıyaben icra 
kılınan muhakemesi neticesinde:Müd 
deialeyh Leon Sirunyanın Haçik Hi
mayak kızı Nevart ile akitleri 11-2-
1923 tarihinde Beyoğlunda Balıkpa
zarında Ermeni kilisesinde icra kı
lındığı ve mezbure Nevartın vefat et
tili tarihe kadar evlilikleri devam 
ettiği ve bu evliliğin mahsulü olan 
Süren imıindeki çocujun 18 kanunu
sani 1929 tarihinde dünyaya geldiği 
mübrez vesaik münderecatı ve bun
lan müeyyit şahitlerin şahadetile ta
hakkuk eylemesine binaen olveçhile 
tarihi mezkurda Leon Sirunyan ile 
müteveffa Nevartın akitlerinin icra 
edildiğinin ve küçük Sürenin de ka
nunusani 929 tarihinde doğduğunun 
subut ve tesciline dair 23-5-938 ta
rihinde verilen hükmü havi 938-601 
numaralı illm müddeialeyhin ikamet 
gihının meçhul bulunmasına mebni 
hukuk ueulü mutıakemeleri kanunu
nun 141 inci maddesine tevfikan lll
nen teblili ten.ip kılınmıı va bir su
reti de mahkeme divanhanesine talik 
edilmiş olduğundan tarihi ilandan i
tibaren on beş gün zarfınıia müddei
aleyh Leon Sirunyanın temyizi dava 
edebileceği tebliğ makamına kaim 
olmak üzere ilan olunur. 

2 - Bu işe aid evrak şunlardır: 
A. - Eksiltme şartnamesi ve 'mukavelename, fennl prtname, Bayın

dırlık işleri genel şartnamesi. 
B. - Vahit fiyat listesi, tarifna~esi, projesidir. 
3 - İhale 1-7-938 Cuma gilnil Kocaeli Parti Başkanlığında saat on al

tıda komisyon tarafından yapılacaktır. 
4 - İsteklilerin bu işe aid dosya muhteviyatını Kocaeli Nafia Müdür

lüğünde tetkik edebilirler. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 4500 lira muvakkat temi

nat vermesi lazımdır. 
6 - Ticaret odası vesikası ve 938 senesi için muteber yetmiş beş bin 

liralık Nafia Vekaletinden alınmıı yapı işlerine aid müteahhitlik vesika
sını hamil olması. 

7 - İsteklilerin 2490 sayılı kanun mucibince ihzar edecekleri teklif 
mektuplannı ekalltme günü olan 1 Temmuz cuma günü saat on beşe ka
dar Parti Başkanlığına makbuz miikabilinde vermeleri ilin olunur. (3518) 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi Sa+.nalma 
Komisyonundan : 

1 - Merkezimize ait Tu:ıla İstlmbotunun tekne, kazan ve makine 
aksamı açık eksiltme usulile tamir ~ttirilecektir. 

2 - Keşif bedeli 4850 liradır. 
3 - Bu lif ait pi'tnameler şunlardır 
A - Fenni şartname, İdari şartname. 
4 - İstekliler bu şartnameleri 25 kuruş bedel ile merkezimiz levazı

mından alabilirler. 
5 - Eksiltme 12 Temmuz 1938 Salı günü saat on dörtte Galatada 

Kara Mıutafa Paşa sokajında mezkur merkez binasında satınalma ko-
misyonunda yapılacaktır. f 

6 - Muvakkat teminat parasi 368 lira 75 kuruştur. 
7 - Eksiltmeye gireceklefin bu Jıibi isler vaotıklanna dair resmi ve

sika ibraz etmeleri §arttır. (3872) 

İstanbul birinci ticpret mahkeme
sinden: Holandse Bank avukatı tara
f~ndan İstanbulda Ayazma kapıda 
118 l No da Meto zade Hasan Nuri 
aleyhine senede müstenit 1000 lira
nın tahsili hakkında ikame olunan fikan ilan suretile yapılmasına karar J1•••••••ıılll••••1ııı. 
936-437 No. lı davaya ait arzuhal su- vermiftir. Tebliği 1'zım gelen arzu- Köy Sandık Makbuzları 
reti ikametgahını terk ile bir aemtl hal sureti ve 9-9-1938 cuma günü sa· latanbul Viliyeti tarafından 
meçhule gittiğinden teblij edileme- at 14 de mahkemeye gelmesi lüzumu köy aaaclıklan için makbua bu. 

nu mübeyyin davetiyesi mahkeme dl tınlmıttır. Elli çift varaklı. tel 
miftir. Mahkeme reisi bu teblltin ve vanhanesine asılmıştır. Müddeaaley• 

hk diki•li bir cildi 25 ku,...tm. 
ma emede hazır bulunması husu- hin dava arzuhaline cevap verme-a. 

~ Tqraya poataparam ile (38) im· 
sunun hukuk usul muhakemeleri ka- ve muayyen günde mahk.emeye gel-

nıştm. 
nunun 141, 142, 144 i1ncil ve muad- mest li!zumu lfbu ilAn ile teblil ohı- TAN Matbaasında satılmaktadır. 

41iel 181 ve 183 üncü maddelerine tev- nur. (8644) 

Dahiliye Mütehassısı 
Pazardan maada saat U 4.30 dan 

18) e kadar. Sah. Cumartesi (9.30 
dan 12) ye kadar fıkaraya mec~anen 
DivanyoJu No. 104 

lstanb•I Kez Oiref81en Okulu Dl .... tirllil•de11-: ... 
Kız öğretmen okulunu bitirenlerin toplantı günü olan 30 hulran 938 

de saat 14 de okulun eski ötreıtmenlerile mezunlannm davetiye bekı. 
Telefon: 210114 - %2398 mede~ okula gelmeleri. (3989) .. 11 - • -

Giimrük 
Eşyanın cinsi 

Muhafa• Genel lromutanrıfı lıtanbul SatınallllCI Ko•fsyo•••clan : 
Miktarı Tamlanan tutarı tık tembaat E K 8 1 L T il E N 1 1' 

L. K. L. K. tarlld ,uaa aati 

Gü. Mh. Örgüdil için 
tüfenk kayışı 3531 tane 1588 95 120 00 9/7/938 Cumartesi 
Gü. Mh. Atlı eratı için 
mahmuz kayışı 1256 çift 251 20 19 00 9/7/938 Cumartesi " 10,30 
Gü. Mh. Örgüdündekl 
hayvanat için mıh. 

No: 1 tane 
No: 3 

8431 
169876 
35344 

,, 639 45,30 48 00 9/7/938 Cumartesi 11 de 
No: 4 

Gü. Mh. ôraüdü için 
Kantar: 

50 kiloluk. 
100 kiloluk: 

Gü. Mh. Bq. Md. için 

.. 

9 tane' 

" .. 90 50 7 00 9/'1/931 

güneşlik 22 tane 407 00 31 00 4/7 /938 
Spor malzemesi 6 kalem 315 70 24 00 4/7/938 
Spor malzemesi 9 ,. 57 44 5 00 4/7/838 

1 - Yukanda yazılı eşyanın gösterilen gün ve saatlannda puarhklan yapılacaktır. 
2 - Evaanarı komisyondadır. Görülebilir. 

Puarilll 
Puartell 
Pazartesi 

3 - İsteklilerin gün ve saatlerinde ilk teminat makbu:ılan ve kanuni veslkalarile birlikte 
İthalat Gümrülilndeld komisyona gelmeleri. (3978) 

12 de 

lf> 
11 de 
11,30 

Galata eski 

lıta•bul Erkek Öğretmen Okulu Sahnalma Komisyonu laıkanhğından: 
Miktarı Kilo T. Bedeli tık teminat Eksiltme G. Saati Tutan Cinsi 
K. Gı. Kr. s. Lira Kr. Lira Kr. 

-
Ekmek 4&000 10 337 50 11/7/938 10 da 4500 
n.tııç 

=ı 
47 aosı 

Kuzu 47 310 80 11/'1/NI 10/30 SM 
Sıjır 1500 35 125 
Sacleyal 4000 100 300 11/'1/938 10/'5 4000 
T. Şeker aooo 28 ıos 11/T/131 11 1400 
P1r1nç IOOO 24 90 11/'1/UI 11/lS 1200 
B. Pe)'llir 14001 Ü 78 71 630 
K. Peynir 600 70 11/7/938 11/45 420 
Yumurta 45000 adet 1 60 50 62 11/7/938 11/45 675 
Un 4000 15 45 11/7/938 14/30 600 
Soğan 50001 5 25 42 19 

11/7/938 14/45 
262 50 

Patates 4000 7 50 300 

Süt 3000 1 12 69 75 11/7/938 15 360 
S. Yoğurt 3000 19 570 
Kok kömüril 200 ton 1950 292 50 11/7/938 15/15 3900 

Yaş sebze "3T,, Kalem 209 72 11/7/938 15/30 2796 30 
Yukarda cina, tahmin edilen fiyat, mlkdar ve ilk teminatlan yazılı yiyecek ve yakacaklar, ekslltmeleri 

yapılmak üzere hizalannda yazılı gün ve saatlerde kapah zarfla eksiltmeye konmuıtur. Eksiltme: İstanbul 
Kültür binasında toplanan Okul komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin girecekleri işlere ait ilk teminat 
makbuzlarile eksiltme kanununa göre hazırlıyacaklan teklif mektuplannı 938 yılına ait Ticaret Odası vesi
kasile birlikte belli saatten bir saat evvel komisyon başkanlıjına ver-meleri ve ilk teminatlarını Liseler 
Muhasebeclliğine yatırmalan. Yazılı işlere ait şartnameleri okuldan is-temeleri ilan olunur. "3836., 
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''KODAK,,- JUNIOR 620 
Yeni Krome Modeller 

'D. LiRADAN BASLAR 
KODAK filmini de kullanınız. r 

Koclak bayilerinden ara

yımz veya ıu adrese 

müracaat ediniz: 

KOD AK ( Ec:iP.t > A. Ş. lstanliul 

Gümrüli Muliafaıa Genel Komutanhğı 
Eşyanın cinsi Aliktan Tasınlanan 

tutan 
L. K. 

Muhafaza memurları 200tane 2400 00 
için muşamba 

Erat için çamaşır 4687 takım 3796 47 
Yün Battaniye 419 tane 3557 31 

Seneler ge§tik§• 
eski hatıraları ya· 

ıamak ne bü· 
yük ıevk 

Geçmiş günleri
nizi sonradan 
yaşayabilmek 
fırsatları ka· 
çırmayınız. 

Şimdiden bir 

KODAK 
edininiz. 

lstanbul Satınalma Komisyonundan : 
İlk teminatı Eksiltmenin 

Tarihl Günü Saati 
L K. 

~ -- -
180 00 13/7/938 Çarşamba 10 

285 00 13/'7/938 Çarşamba 11 
266 00 " " 15 

1 - Yukarıda yazılı eşyanın gösterilen gün ve saatlerinde açık eksiltmeler! yapılacaktır. 

2 - Şartname ve evsaf komisyondadır. Görülebilir. 

3 - İsteklilerin gün ve saatlerinde ilk teminat makbuzlan ve kanuni vesı"kalanle birlikte Galata Eski it
halat Gümrüğündeki komisyona gelmeleri. "3835,. 

ady li mak 
Ve sabah akşam, her yemekten sonra niçin 

onunla dişleri temizlemek lazımdır ? 

Çünkü 
Ağız mütemadiyen faaliyette olan ve daima 
mikroblann Y&f&dığı bir uzuvdur. Her yemek
ten sonra ditlerin botluklarına kırmtılar dolar. 
Onların tahammuru hem· ditleri çürütür, .hem . 

dit etlerinde iltihab huaule getiren ifrazat ya
par, mikroblar çoğalll'. Geceleri hi.aıl olan if
razat ise aad~ ditleri değil, bütüne hazım ciha
zını bOza.r. Ditlerinizin aağlamlığmı, midenizin 

bozulmamasını, ağzınızın güzelliğini istiyoraanız, 

RADYOLİN KULlANINIZ 
Sabah • öğle ve aksam, her yemekf en sonra 

Kan çıbanları ve parmaklarının V 1 R O Z A kullanınız 
arasındaki katıntılar için 

Dolama, meme iltihabı ve çat
laklıklar, flegmonlar, yanıklar, 

trat yaraları, ergenlikler, ve kol
h1k "1h cıban1ıuı için ZA PAT 1 

kı ıll~nını1 
En çabuk ve en emin bir surette T E D AV 1 E D E R 

ADEMi iKTiDAR 
ve BEL GEVŞEKLIGINE KARŞI 

~ 1 
- ~ 

:\lÔnoİ4 " ı 
.Jiletle Traş olanların 1 

PACIFIK ~::m~~ı~D~E~N~l~Z~B~A~N~K~ 
Almanca - Türkçe 

TEKNiK LÜGAT 
Adnan Halet T af pınar 

Almanca - Türkçe tercüme işler11e 
meşgul olanlar ve teknik kitap oku
yanlar için faydalı bir eserdir. 

Tevzi yerleri: İı:tanbul, Kanaat, İk
bal, Haşet ve Erich Kalis, Ankarada 
Akba Kitabevleri. 

Daktilo Aranıyor 
Türkçe. almanca iyi bilen tercü
meye muktedir bir bayan aranı

yor. Taliplerin Yenipostane karşı

sında Mimarvedad caddesi No. 26 

Radyolin diş macunu fabrikasına 

mürcaatlan. 

Satıhk Arsa 
Laleli Ordu Cad. 297 N o. lu ar
sa acele satılıktır. Sirkeci, Şa
hinpaşa oteli karşısı No. 34 de A. 
Dcmirelli'ye pazardan başka her 
gün Sa. 2-6 ya kadar müracaat. 

lstanbul Şubesi Müdürlüğünden: 
Mübayaa Edilecek Keresteler 

Mübayaa edileceği evvelce gazetelerle ilan edilmiş olan kerestele-
rin pazarlığı 5 temmuz salı günü saat 15 tc yapılacaktır. Sahn alı
nacak malların vasıflarına ait şart namede bazı tadilat yapılmış oldu
ğundan alakadarların yeni şartnameyi almnlan ve ona göre hazırlan-

.. _________ maları liizımdır. 

İKMAL DERSANELERİ 
Okullar Güneıi Direktörlüğünden : 

Riyaziye, Fizik, Kimya, ve Ecnebi lisan ikmal dersaneleri Temmuzun 

birinden itibaren açılacak, okulumuzun değerli öğretmenleri tara!ından 

idare olunacaktır. 

Şeraiti öğrenmek üzere ve kaydı kabul için her gün okul idaresine mü-
racaat edilmesi. Telefon: 42282 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme U. idaresi ilanları 
Muhammen berleli 52455 lira olan 1 No. lı liste ile 39000 lira olan 2 

No. lı liste muhteviyatı 4 cü gurup lokomotü yedekleri 11-8-938 perşembe 
günü saat 15 ten itibaren ayn ayn kapalı zarf usulile Ankarada idare bi 
nasında satın alınacalttır. 

Üsküdar hukuk hakimliğinden: Bu işe girmek istiyenl~rin ı No. lı liste muhteviyatı için 3872,75 ve 
İsmail kızı Ulviye vekili avukat İh- 2 No. lı liste muhteviyatı için de 2925 liralık muvakkat teminat ile kanu
san Rüştü tarafından Üsküdar kaza- nun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa mütenhhitlik vesikası ve tekliflerini 
sına tabi Dudullu karyesinde Uskü • ayni gün saat 14 e kadar ko111isyon reisliğine vermeleri lazımdır. 
dar caddesinde kahveci iken filhal i- Şartnameler 195 .ırnnışn Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satıl-
kametgahı meçhul Ömer Erdoğan a- maktadır. (3807) 

leyhine açılan ihtar davasının cari p ... -----------· tahkikat ve muhakemesi sonunda , 

mahkemece medeni kanunun 132 inci H ı ç K ı R ı K 
maddesi mucibince müddeaaleyhin 
hanei zevciyete avdeti için ihtaratı 
kanuniye icrasına 14-6-938 tarih.inde 
karar verilmi§ olmakla işbu ilAm su
reti mahkeme divanhanesine asıldığı 
gibi keyfiyet t@"bliğ makamına kaim 

Kerime Nadir 
Kitap halinde çıkmıştır. 

Kadınlar için 

olmak üzere aynca gazete ile de ilin .. ___________ .. l•ıııll•••••••••-
olunur. 

Fiyatı 50 kuruştur. 


