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HAZİRAN 
1 9 3 8 5 BA Ş MU HARRiRi : AHMET EMiN YALMAN 

Bu Jdtap bürolahil iş Çtkarma kudretini ar
tırmak için ameli bir kitaptır. O size az mas
rafla çok iş nasıl çıkanlabileceğinl gösterir. 
Bu kitap fena ve yanlış büro usullerinden si
zi kurtarmak için yazılmıştır. TAN Matbaa
cımda Fivatı 50 Kr 

Hatay da Temizlik 
Garonun Askeri Kumandanı 

da istifaya Mecbur Edildi 
ideale 
Yaklasmak , 
Fırsatları 

:Ahmet Emin YALMAN 

Aramızda birkaç gündenbe
ri Harvard Oniveraiteıİ

nin Ayrlend adlı bir profe.cirü 
Yar. On bet yılda nebıdar yol 
tittitimizi ıörnriye ıelmit. Ken
diaile aık ırk bulUfhlk ve konut
luk. 

Doktor Ayrlend bizi ıörmiye 
ıelirken bir karar vermit: Tür
kiyeye dair bütün bildiklellİDİ u
nutac•k. Yeni dojmuf bir çocuk 
ami her ,eyi yeniden öirenecek. 
Biylece eabit •e yanl1' dütün
celerin teairinden kendini koru-

GARiP BiR HADiSE 
Halayda Türk Aleyhtarı Olan 

Çerk eslerden Bir Jandarma 
Alayı Teşkil Ediliyor 

Fransızca " T an .. ın Bir Yazısı 

' Çıragan Sarayında 

28 Sene 

50 Japon Tayyaresinin 
Korkunç Bombardımanı 

Ankara, 6 (TAN muhabirinden) -
Orta mekteplerde türkçe, tarih, coğ
rafya, riyaziye, tabijye, fransı?.Ca ve 
ingilizce muallimi olmak için yalnız 
muallim mekteb mezunları arasında 
açılan mtihan 15 Haziranda Ankara
da yapılacaktır. 

[Arkası: Sayfa 10, sütun 8 da] 

Almanya Balkanlarda 
Italyadan Daha Üstün 
Bir Mevki Kazanmış 

Milinoda Toplanan Bir Kongrede 
Bu Karara Yarıldı 

8. Gayda Türle • ltalyan 
Dostluğunu Nasıl Görüyor? 

Milano, (Taymis) in muhabiri bil
diriyor - Bur.ada açılan ''harici meıe 
leleri tetkik mnli kongre,,sinde bugün 
İtalyanın Balkan siyaseti konuşul 
muştur. Riyaset mevkiinde, Ayaıı 

reisi Federzoni bulunuyordu. Jurna
la Ditalya başmuharriri ve kongre 
raportörü Sinyor Gayda söz söyliye
rek Anşlus yüzünden ortaY,a çıkan 

vaziyetin ciddiyetini küçültmiye uğ
raşmamış ve bunun Tuna vadisinde 
ve Balkanlarda, bilhassa iktısadi kuv 
vetlere yer deği§tirttiğini söylemiş
tir. 

[Arkası: Sayfa 10, sGtun 8 da] B. GaycJa 

Otobüs Haracı Davası 



2 TAN 7 - 6 • 938 
i ................................................... . 
: Ankaradan 
~ Telefon ve Telgrafla ......... ········ 

No. 82 .Yazan: M. SIFIR 

Facianın Son Perdesi 
Komedyaya Dönüyor 

BELEDİYEDE: POLİSTE: MUTEFERRIK : 
Başvekil Resim 

Sergisini Gez:dj 

p anslyon sahibi kadına İ. B. 
hakkında verdiğim talimat, 

kadını tatmin edemedi. Tereddüt 
içinde dedi ki: 

- Peki, dediğiniz gibi söyle~m 
amma, kuzum sakın bu fena bir a
dam olmasın? 

- Hayır hayır, hiçbir fenalığı 
yok. Y. Bey uğradı mı bu gece?. 

- Geç vakite kadar burd,aydı. 

Ne vakit gittiğini duymadım bile. 
K. Bey evine gitti. Ben de o

dama çekildim. Sabahleyin sekiz
de kalktım ve evden çıktım. Misa
fir daha uyanmamıştı. Pasaport da 
iresine geldim. Derviş Efendiyi bir 
kenara çektim. 

- Şimdi, dedim. Bizim pansiyo
na git. Madamın odasında otur. Ya 
bancr adam bu geceyi bizde geçir
di. Evden çıkarken peşine düş. Ne
relere gider ve kimlerle görüşiir ise 
yaz ve bana ver. Seni geç vakit Sir 
kecideki kahvede bekliyeceğim. 

Derviş Efendi gittikten sonra Os 
ınan Nuri Efendiye de: 

- Geçen glin, müracaatında se
yahat vesikasının elinden ahnma
sını söylediğim İ. B. gelir ise: 

- Affedersiniz, sözüniizü kes _ 
tim. Dün öğleden sonra kumandan 
beni çağırdı. Yarın vize için müra 
caat edenler arasında 1. B. adına te 
sadüf ederseniz bekletmeden vize
sini yapınız. Dedi. Verecek miyiz?. 
Ne diyorsunuz?. 

- Derhal, hatta lc;im ve hiiviye
tini sormayınız. Zekai Bey nerde?. 

- İçerde ... 
- Ben kontrol dairesine gidiyo-

rum. Şimdi oraya gelsin ve beni bul 
sun. 

Kontrol daireslnde o gün Kara
denize çıkacak vapurların listesini 
tetkik ederken Zekai Bey yanım::ı. 
geldi.. Dışarı çıktık: 

-Al şu resmi, dedim. Bugün bu 
resmin.sahibi İnebohi için Yize ala
cak. Daireden çıkarken düş peşine. 
Bu adam vapurda, Sirkeci veya Ga 
lata yolcu salonunda İngilizler ta
rafından tevkif edilecek. Üzeri ve 
eşy~sı aranacak. Göreceğin şeylere 
e~ ınce noktasına varıncıya kadar 
dıkkat. et. ~kşama da bana söyle. 
Ben Sırkecıde kahvede seni bekli
yeceğim. 

J · B. akşam içtiği bol rakının 

du. Çok bilmiş ablası da bir kenar 
da döğünüyordu. 

A raştınna macerası İ.B.in üzeri 
ne gelmişti~ Başçavuş bütün 

ceplerini boşaltmıştı. En nihayet 
cüzdanı çıkarmıştı. İçinde bulduğu 
kağıt, mektuplara birer birer bakı
yor ve tercümana uzatıyordu. O da 
şöyle bir süzüyor ve ehemmiyetsiz 
şeyler olduğunu dudak bükerek 
bildiriyordu. Nihayet Üzerlerinde 
Ankarada Erkaniharbiye dairesin
de süvari kaymakamı H. Beye ve 
İnetoluda tüccardan Nida1 Beye 
yazılı olan zarflar meydana çıkm1~ 
tı. Tercümanın gözleri faltaşı gibi 
büyümüş ve kan bürümüştü. İ. B. 
millici zabit roliinü ne de gi.izel oy
namıştı. Tercümana ve İngiliz baş
çavuşuna nasıl da korkmadan kafa 
tutmuştu ve tercümana bağırmak 
tan çekinmemişti 

- Ver bana o zarfları, demişti. 
Onlar aile mektuplarıdır. Ne halt 
ile yırtıp okuyorsunuz .. 

Fakat tercüman zarfları yırtıp j .. 

çindekilere baktığı zaman birden
bire şaşkına dönmüştü. Sapsarı ke
silmişti. Zarfların iqinden birer be 
yaz kağıt çıkmıştı. Etraftan bu ha
li görenlere karşı oyunu yarım bı
rakmak ve rezalet perdesini der -
hal kapatmak lüzumunu hissetmiş 
lerdi. Şaşkınlıktan afalhyan tercü
man ile hiddetten moraran başça
vuş t. B. i ite kaka otomobile sok
muşlardı ve salondan kaçmışlardı. 
Casus H. nin hali pek gülünç ol -
muştu. Yanındaki Şamlı A. a telas-
la: · 

- Nasıl olur bu, ~aşılacak ~ey ... 
Damat Pa~a Hnzretlcri. Beyefendi, 
Kapiten Benet ve ben hep beraber 
okuduk ..;.e zarflnrı elimizle kapat -
tıktı. Bu ise şeytan parm~!,_ girdi. 
Emipim, t. B. i biT tongaya diişür
düler kağıtlan üzerinden fllrlılar. 
Demiş ve kaşlarını çatarak yolcu 

salonundan çıkmıştı. Hepsi birden 
bir otomobil ile Kapiten Benetin 
dairesine koşmuşlardı. Döğiine dö
ğüne olup biteni Benete anlatmış
lardı. Tabii Benet te suratını as -
mış. kaşlarını çatmış, düşünceye 

dalmıştı. O sırada Esat Bey de elin 
deki kağıtları kıs kıs gülerek yırt
mış ve kağıt sepetine atmışt. 

Şimdi Halepte lokantacılık yap -
tıklannı işittiğim H. Ve t. B. in ku
laklan çınlasın. Bu yüzden o zaman 
ikisi de Damat Feridin gözünden 
düşmüs, Benetin hışmına uğramış
lardı. Fakat biz İstanbul teşkilatı -
mızı tehdit eden kasırganın bu de 
fa da önüne geçmiye muvaffak ol
muştuk. 

(Devamı var) 

El Arabası 
Esnaf için 
Pahalı O!uyor 
Esnaf cemiyetleri, dün belediyeye 

mühim bir müracaatta bulunmuşlar
dır. Bu müracaatta, vaktile elli, alt
mış lira sarfile yaptıkları arabaları 
değiştirmek için konulan mühletin 
pek az olmasından şikayet edilmek
te ve esasen mali vaziyetleri iyi ol
mıyan esnafın kendileri için bir ser
vet addedilecek olan bu arabaları bir 
tarafa bırakıp derhal yenilerini yap- · 
tırmanın zor olduğu bildirilmektedir. 
Belediye, tek tip araba kullanıl

ması hakkındaki mecburiyetin daha 
uzun bir zaman sonra tatbik edilme
si yolundaki bu isteği tetkike başla
mıştır. 

lskoçyah Bir Fabrikatörün 
Felôkehedelere Yardımı 
Sultanahmet hafriyatını himayesi 

altına almış olan İskoçyalı fabrika-
tör Davit Rossel, dün belediye reisi 
Üstündağa gönderdiği bir mektupta 
son zelzele felaketinden müteessir ol
duğunu bildirmiş ve .. eisi bulunduğu 
Valker tröst namına 50 İngiliz lira
lık bir çek yolladığını ilave etmiş
tir. Çek Kızılaya verilmiştir. 

Bol Kasaplık Hayvan 
Geliyor 

Belediyenin kurduğu şirket. ay ba
!'lmdanberi şehre hem miktar, hem de 
kalite itibarile daha çok ve daha iyi 
kasaplık hayvan getirtmiye başlamış
tır. 

Ancak kasaplık hayvan bakımın

dan ölü mevsim bu ay sonunda bite
ceği için haziran ayında da et fiyat
ları martın başında konulan azami fi
yatları muhafaz:ı edecek, fakat tem
muzda bir miktar daha tenzilat ya
pılabilecektir. 

Asfalt Yolların Haritaları 
Belediyenin 500 küsur bin lira sa.r-

ınt: ll\1 ,Y~l\l<4 .J ap~u • '-aı; r a<>.ta'l\"1' .JVlı.-

ların kati istikamet haritaları hazır
lanmıya başlanmıştır. Bu yollarda 
mühim miktarda istimlfık muamele
sine ihtiyaç olmadığından yollar mu
ayyen zamanda yapılacaktır. * Şehzadebaşında yapılacak olan 
Konservatuvar binasının kati proje
si tasdik için Nafıa Vekaletine gön
derilmiştir. * İstanbul çöplerinin denize dök
türülmesi 33 bin liraya bir müteah
hide ihale edilmiştir. * Şehrin temizliği işini görüşmek 
iizere yakında belediyede valinin 
başkanlığında bir toplantı yapılacak
tır. 

Maliye Vekili Gitti 
İki gündenberi şehrimizde bulunan 

Maliye Vekili Fuat Ağralı di!n ak· 
şamki ekspresle Ankaraya hareket et 
miştir. 

Tutulan hırsızlardan İlya 

Eve Geç Gelen 
Karısını 

Bıçakla Vurdu 
Evvelki akşam Kadıköyünde bir 

hadise olmuş, bir koca eve geç dönen 
karısını bıçakla iıç yerinden yarala· 
mıştır. 

Hadisenin tafsilatı şudur: 
Kadıköy de Y eldeğirmenindc Tepe 

sokağında 6 numaralı evde Ali Koç 
isminde biri Fatma ismindeki eşi ile 
oturmaktadır. Bayan Fatma komşu
larından birkaç kadın, pazar sabahı 
kıra giderek bir gezinti yapmıya ka
:·nr vermişlerdir. Fatma, komşularla 
beraber gitmek için kocası Aliden i
zin istemiştir. Ali Koç, evvela izm 
vermek istememiş. fakat karısı ağl:ı
mıya başlayınca dayanamamış ve e
ve erken dönmek şartile, müsaade 
etmiştir. 

Komşularile kırlara cıkan Fatma, 
baharın güze1liği karşısında koı-a&ı

nın ihtarını unutmuş ve ancak akşam 
hava karardıktan sonra evine döne
bilmiştir Fakat, l<'3tına kocasının a 
sık &uratile ka!"s1hşmıştır. 

Ka .. hn, kocasınd:rn af dilemiş. bir 
daha geC' kalmıyacağını, hatta bir du
ha ~okağ::\ çıkrr.ıycıl ~ğmı söyli.verek 
kcc:.:!"ını teskin etmek istemiştir 

Yunanlı Talebe 
Dün Abideye 
Çelenk Keydu 

Ankara, 6 (Tan muhabirinden) 
Başvekil Celal Bayar, bugün halke
vinde açılan resim sergisini gezmiş 
ve ressamlarımızın teşhir ettikleri e~ 
serleri takdir etmişlerdir. 

Üç gün evvel şehrimize gelen, A
tinanın Taleon Faleron jimnasyomu
nun 58 talebesi dün de gezintilerine 
devam etmişlerdir. Talebe, başların
da müdürleri Jorj Kiryagis ile fran
sızca ve musiki muallim~eri olduğu 
halde evvelki gün Boğazıcı ve Ada
ları gezmişler, dün de öğ1eden evvel 
patrikhaneyi ziyaret etmişler ve saat 
12 de Taksim abidesine çelenk koy
muşlardır. Talebe abideye çelen'<. koy 
duk~n sonra hep bir ağızdan istik ltı1 
marşımızı okumuşlardır. Yunanlı ta
lebenin Türk milli marşını türkçe o
larak okuması büyük bir alaka ile 
karşılanmıştır. 

Abideye çelenk konduktan sonra, 
Yunan talebesine reislik eden müdür 
Jorj Kiryagis bir nutuk söyliyerek. 
demiştir ki: 
"- Dost Türk milletinin se\·gili 

talebeleri ve muhterem meslekdaş
lar, eski Yunan medenıycti devrin
den kalan Atina şehrinden kalkan ve 
adedi pek çok olan eski Faler Sim~ 
yati talebelerinden bir k1smından i
baret bizler, Türkiye Cümhuriyeti
nın en güzel bir şehri olan İstanbu
lunuzu ve sizleri ziyarete geldik.. Tah 
sil çağında bulunan muhtelif mıllet
ler talebeleri arasında bir yakınlık 
husule getirmek terbiye ihtüali ba
kımından pek mühim olduğu cihet
le hem bu arzumuzu yerine getirme~ 
ve hem de güzel İstanbulunuzun te
maşaya değer yerlerini ziyaret etmek 
ve bilhassa her iki milletin büyük 
şahsiyetleri tarafından atılan dost
luk temelleri üzerinde yürüyerek a
ramızdaki dostluk rabıtalarını bilftil 
göstermek için geldik. Bu ziyaretı

mizin yeni nesillerimızio dost ve müt 
tefik Türkiye Cümhuriyetine kar~ 
beslemekte oldukları sevl!i ve sav:ıtı
~cu uıı anıutcaıı:ına ıuı.; ~Uf1Iıtmuz ylT.ıt· 

tur. Şu vesile ile cümlenizin bana i.ş
tirakini rica ederim. 

Yaşasın tahsilde bulunan Türkiye 
ve Yunanistan gençleri 

Talebe bundan sonra saat 13 te Ga
latasaray lisesini ziyaret etmiştir. 

Misafirler, şehrimizdeki mektepler
de yaptıkları tetkiklere r:,ugüo öğle

den evvel de devam edecekler ve öğ
leden sonra Yunırnistana hareket ede 
ce.ı{lerdir. 

Dahiliye Vekili Geliyot 
Ankara, 6 (Tan muhabirinden) -

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya, ekspre
se bağlanan hususi vagonla İstanbu
la hareket etmiştir. 

Meclis Ruınamesine Ahnan 
Kanun Lôyihaları . 

Ankara, 6 (Tan muhabirinden) -
Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve tadiline dair olan kanuna bağlı 

cetvelin Maarif Vekaleti kısmında 
değişiklik yapılması hakkındaki layi
ha ruznameye ahndı. 

Bu layiha ile Devlet Basımevi me
murlarının aylıkları birer, ikişer de
rece artırılmaktadır. 

* İstiklal harbi malullerine veri
lecek para mükafatı hakkındaki ka
nun layihası meclisin ruznamesine a
lınmıştır. Bu layihaya bağlı cetvelle 
5 subay ve 25 ere ceman yekfuı 5400 
lira mükafat verilmektedir. Bu ara
da Çanakkale jandarma hastanesi 
inzibat subayı. jandarma teğmeni 

Hadi oğlu Ali Rıza 1200 lira, Berga
ma askerlik şubesinde Vehbi oğlu A
ziz, Sekizinci kolordu 12 inci tümen 
123 üncü alay üçüncü tabur kuman
dam piyade binba~ılığından müteka
it Hüseyin Oğlu .\hmet, İstanbul ko
mutanlığı baş haytarhğından müte
kait yarbay Mehmet oğlu Mehmet İz 
zet, yedinci kolordu birinci şube mül 
hakı piyade binba~ılığından müte
kait Ali oğlu Emin Oktay üçer yüz 
lira mükafat alal·aklardır. * Vilayet idaresi kanununun 2 ci 
ve 71 inci maddelerini değiştiren 

3001 numaralı kanunun 1 inci mad
desini tadil eden kanun layihası en· 
cümenlerde miizakeresi bitirilerek 
ruznameye alınmıştır. 

Yeni layihada• vil&yet teşkil l'dil

rini~ değiştiril~esi hakkında y.eni hü 
kümler vardır. , , ıı 

*Devlete mülhak ve hususi büdçe 
lcrile idare edilen teşekküllere ve be
lediyelere ait mukataalı binaların 
kıymetlerinin takdiri hakkındaki ka 
nun layihasının encümenlerdeki mü
zakeresi bitmiş ve Meclise alınmıştır. 

Dün Mecliste Kabul Edilen 
Kanunlar' 

Fakat, bir türlü hiddetini yenemi
yen Ali Koç. ağız dolusu küfürler 
savurmıya, bağırıp çağırrnıya başl2-

1nıştır. Nihayet, sabrı tükenen Fatma 
da, kocasına karşı gelmiş kavga bü
yümii~tür. Fatma, kocasının savurr:l:.ı 
ğu tokat ve tekmelerden kurtulrr.ak 
için !Jağırmış, evden kaçmak iste!l"ı~. 
Ali Ko~ ta karısının evden kaçması· 
n:ı marn olmuş Je bıçağını çekerek 
karısını üç yerinden yaralamııtH. 
Fatmanın komşu~arının feryadı üzeri 
ne gelen memurlar.Ali Koçu elindeki 
kanlı bıçağı ile yakalamışlardır. Fat
ma can kurtaran otomobili ile Hay· 
darpaşa Nümune hastanesine kaldırıl 
mı~tır. 

'T'a!ebeyi, şehrimizde beledivc tu
dzm şubesi müd:'.ırlüğü gezdır;niştir. 
T~l·~be, beledıye lokantasında yemek 
yem .,tir. Misafir kafile a:-asında pro-

Ankara, 6 (A.A.) - B. M. Meclisi 
bugün Refet Canıtezin başkanlığında 
topJanarak askeri ve mülki tekaüt 
kanununa bazı hükümler eklenmesi
ne ait kanunun birinci maddesinin 
tefsirine ait fıkra ile maaş kanununa 
müzeyyel kanun layihası hakkında 
büdçe encümeni mazbataları ile yük
sek ziraat enstitüsü kanununa, P,. T. 
telefon idaresi teşkilat ve vazifeleri
ne ait kanunlara ek kanun layihala
rı miizakere ve kabul edilmiştir. K:ıba etinden Vf' kolur.dan yara]. 

feo;•)rlerden başka· Atina belediye a
zası:ı.dan bazı lcımseler ie vardır. 

bulunan Fatma, diyor ki· 

tesiri ile ayılamamıştı. Gün 
düz saat onda ev sahibinin zorile 
uyanabilmişti. S~atin on olduğu _ 
nu anlayınca telaşa düşmüş, yatak 
tan fırlamıştı. Madam ile görüşme
den, hatta yüzünü bile yıkamadan 
kendini sokağa atmıştı. Tarlabaşı ve 
Tepcbaşı caddelerini koşar adımla 
geçmişti. Tünel başında Hamson 
hanında Kapiten Benetin hususi 
dairesine girmişti. Bugün oyniya -
caklan oyunun ihtimal son prova
larını yapmış olacaklar ki, burada 
saatlerce kalmıştı. Öğleden sonra 
Bcnetin adamlarından Lazar ve Ar 
navut Rasim ile beraber Galataya 
pasaport dairesine inmişlerdi. Be -
netin pa~aport kumandanlığına yol 
ladığı mektubun tesiri ile vizesini 
birkaç dakikada yaptırmışt1. Gala
tada Halep otelinden iki bavul ala
rak bir araba ile Sirkeci yolcu s::ı.
lonuna inmişlerdi. 

il; lhtilCifları için 
Bir Mahkeme 

YUNANLI TALEBE ŞEHRiMiZDE: 

- l{ırk yılda bir hava almak ıçın 
ı•ıkmıştım. O da. burnumdan geldi. 
Kocam günün birınde benı vuracağı
nı ikide bir söyler. dururdu. Nihayet 
r:ıuradına erdi, demiştir. Zab1ta ve 
Üsküdar müddaıı.ımumiliği tahkik~ı 

Askeri memurlar hakkındaki ka
nuna bir madde <•klenmesine ait ka
nun ile ordu zabitan heyetine mahsus 
terfi kanununun muhtelif madde1e
rindeki deği!jiklikler yapılması hak
kındaki kanun layihaları ve Yugos
lavya hiikumetinden alınan tazmina~ 
tın Kızılay cemiyetine verilmesine 
mütedair kanun B. M. Meclisinin bu 
günkü toplantısında, birinci müzake
relerini yaptığı kanunlar arasında bu 
lunmakta idi. 

Saat tam on beşti. Hainler oyun
larmı hakiki bir ciddilikle oynuyor 

lardı. Salonda İ. B. in ablası ve eniş 
tesi H. ile R. in adamlanndan Şam

lı A. bulunuyordu. Biribirlerine sa 

nlmış1ar ve hıçkıra hıçkıra ağlaş -

mışlar, sahte göz yaşlan dökmüş -
lerdi. Tam bu sırada deniz kontrol 
başçavuşu (Nikol) ve tercümanı (Le 
on) telaşla salona girmişlerdi. Rıh
tımın kenarında sandala binmek 
üzere bulunan f. B. i yolundan çe
virmişlerdi. Salona getirmişlerdi. 
Başçavuş bavulları açmış ve için
dekileri döküp saçmıştı. Elbise ve 
çamaşırların arasından büyük çap 
ta iki Amerikan rüvelveri ile kısa 
bir Bulgar süvari filintası, kutu ve 
bağlarla fişenkler çıkarmıştı. 1. B. 
korkusundan titriyor gibi görünü -
yordu. Hele eniştesi herkese kar~ı 
utanmadan hüngür hüngür ağlıyor 

Kuruluyor 
İş kanununun tatbikine başlanıl

?ı~ı tarihten itibaren iş verenlerle 
ışçıler arasında çıkan ihtilafları hal
letmek üzere Ankarada bir mahke
me kurulacaktır. Bu mahkeme yal
nız bir hakimin idaresi altında bulu
nacak ve ayrıca bir jiiri heyeti teskil 
edilecektir. İş daireleri tarafından 
halledilcmiyen iş ihtilafları bu mah
kemeden geçerek karara bağlana

caktır. Mahkeme icap ederse muhte
lif iş bölgelerine de gidecektir. 

Garsonların ötedenberi patronlar
la olan ihtilafları vardır. Bu da lo
kantalarda müşteriden kesilen yüzde 
onların kendilerine verilmesi mesele 1 

sidir .. İş mahkemesi kurulur kurul
maz, ilk olarak bu işi ele alacaktır. 

Bir Çocuk Boğuldu 
Beylerbeyinde Fıstıklı mahallesin

de Nakkaş sokağında 1 numaralı ev 
de oturan Hakkı isminde birinin B 
yaşındaki tğlu Refet, evvelki gün, 
akıam üzeri Kuzguncukta Beylerbe
yi caddesinde deniz kenarında oynar
ken ayağı kaymış, denize düşmüş ve 
suların cereyanına kapılarak kay.bol 
muştur. Bütün araştırmalara rağmen 
çocuğun cesedi bulunamamıştır. 

, .'1 
~I 

Şehrimizde misafir Yunanlı talebe, dün abideye çelenk koydu. Abi
de önünde tiirkçe istikla] marşını IÖylcdiler. &.eıtimleriııW bu tezahür
lere ait intibalan tesbit ediyo•. 

yııpmakt~dır 

iki Aııh Hırsız Tutuldu 
Mustafa ve İlya isminde ıki azılı 

hırsız yakalanarak adliyeye verilmiş 
tir. Her iki hırsız Hasköy Kasımpa
şa. Ortaköy ve Bakırköy semtlerinde 
bir hafta içinde on iki eve girerek 
hırsızlık yapmışlardır. Çaldıkları eş

yanın çoğu gramofon. elbise ve saat
tir. Eşya, sahiplerine verilmiştir B. M. Meclisi, ~arşamba günü top-

lan at-aktır. Karısı Hatırına Gelmiş 
Tavukpazarında Kürkçüler soka- 1 ] 

ğında 48 numaralı evde Ôturan İh- T AKVIM ve HAVA 
san, evvelki gece birkaç meyhaneye ._ ________ , _____ ,,,..~ 

uğramış, bir hayli içki içtikten sonra 7 Haziran 1938 
evine dönmüştür Yolda, arası açık S A L I 
ve bir müddettenberi Ayasofyada So 
ğl}kçeşme yokuşunda 28 numaralı ev 

1 
de oturan karısı Münire aklına gel
miştir. Münireyi ziyaret etmiye ka
rar vermiş ve gen dönmüştür. Müni-
re kapıyı açmamış, bunun üzerine. 
İhsan da: 

- Kapıyı açmazsan, ben de şura
da yatarım, diyerek sokağın ortasına 
uzanmış ve uzandığı yerde sızıp kal
mıştır. Gece yarısından sonra, dev
riye gezen memurlar sokak ortasın
da bir adamın upuzun yattığını gö
rünce, evvela telaşa düşmüşler, fakat 
vaziyet anlaşılınca İhsanı karakola 
götürerek hakkında takibata başla
mışlardır. 

...-.---~ ..... J -· .....,....... 

6 ıncı ay 

Arab1: 1357 
Rebiülfıhır: 7 

Gün: 30 

Güneş: 4.29 - Öğle: 
İkindi: 16.13 - Akşam: 
Yatsı : 21.37 - imsak: 

Hızır: 13 

Rumi 13S4 
Mayıs: ıs 

12.12 
19. i7 

2.15 

YURTTA HAVA V AZ1YET1 
Yeşilköy Meteoroloji istasyonundan alı

nan malumata göre hava yurdun bütiln tıôl 
gelerinde açık gcc;miş. rüzıt!ırlar şimaU jc~ 
tikametten Trakya ve Eıte bölı;ıelerinde or
ta, diğ;er yerlerde hafif kuvvette esmiştir. 
Dün lstanbulda hava açık ı;ıec;mlş, rüzsıllr 
şimı:ıli şarktden saniyede 6 iH\ 8 mC'!tre hız
la esmiştir. Saat 14 te barometre 762.0 rıı
Urnetre idi. Hararet en ı;ok 2!1.4 \"C en a:t 
15,6 santigrat olarak kaydE'dilmiştir. 
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ltalya ile Fransa 

•Ci.t:K 
1 

Taıclelende Yüreğime 

v;::;;;;~=. Slovaklann Muhtariyet Talebine · ~.ı .. &tedenberil•l•nbmm .... 

.... sonra Fransa ile ltalya aruında o K N •• e relerinin ltqında ıelen, biraz ıezinti, 

Taı Bastım 
Yasan: B. FELEK 

.. ltomada müzakereler başlamış ve Fransa zer·ınde arşı umayış biru da seyahatimsi çeşnisi sebebile ~ IDtlzakerelerin bir neticeye varma hop ıden ve nihayet dllnyanın en iyi 
11 "8ıulmuştu. Fakat bu müzakereler • su711D11D kaynadılı bir ıüzel orman 
itten Mayısın 17 sinde kesilmiş ve •- olman yibilnden çok raibet ıörea 

"4a ırcinleik havası .. mı,ti. İtalya Meçhul Tayyareler Adi N Nutku ·. bir yerdir. ~kili, Fransa ile İtalyanm tapan- Cek iye azırının 'Osklldar iskelesinden H kilometre 
hia barikadın iki tarafında bulun- uzakta olan bu yere kolay kolay a-
-.ıannı söyliyerek anlaşma iınkin- Q aklara citmeyi ıödine aldırmıyan 
lttııau. ıtlçlütftne işaret etmiş, ve İs- Bir Daha Görünecek lursa Fransız "Çeklerle Slovaklar, EH•yen Birle•ml•lerclir. İstanbul halla timdi otobüslerle, oto 
'-:va meselesinin hallinden ön~e iki S S mobillerle, motörlerle akın etmekte-

!:;:;.en~::::a:~:::. b:..ı:: Tayyareleri Takıplerine Çıkacak Ye Hiç Kimseye Kencllerlnl Aytrmak direqtlnlerae Glob ttotter elennea 

n.. iinff İtalyanın Milbo tehrlnde 'lil J B b d Ed•ı• H kla y ekfeclirle yaya devrillem seyahati yapan lm-lt.ıyanın dış tiyasan hakkında bir nu J. F,1 au.rit om ar ıman ı ıgor a ftl ermem rn panllerin pejmürde ve tozlu Jahiın• 
t..k liiyllfen Kont Cianonun nudm dan tutun da ili tırnaklı, ldru dudak 
'"' IU fıkruile Franaaya işaret etti- Londra, 8 (Hususi) - Dün de, bu- Sabahleyin FranJdstlerln bet tayya 'Prag, 8 (Hususi) - Bqvekil Dok- •- Çeklerle Slovaklar ebediyen lı en pk hanımlara kadar her slim-
il lannedilmektedir: gün de, bpanyadan gelme hüviyeti resi, Alikantı bombardıman etmiftir. tor Hodza, Slovaklar namına muhtari birlepniflerdir ve kimseye kendileri reden ziyaretçiye rutlayabil~ilnb 

"Muvakkat ulafmalar altında Ud meçhul tayyareler FranA topraklan Limanda bulunan bir İngiliz ticaret yet isteyen ve bu muhtariyet verilme ni ayırmak hakkını vermemektedir- Taşdelen temiz musluklu, beton el .. 
>'8ııuıwer ve ihtiyatı kayıtlar sisli· üzerinde uçm\lflar ve bu hidlae Fran gemisine bomba isabet etmif ve ge- diji takdirde baf)ta bir çareye baka- ler." varlı ve demir saptanb btivet. sebil 
te. anlqmalar yapmaktan daha teh- sacla asabiyet uyandırmlftır· üre b tı caklannı söyliyen Hlinka'ya cevap Cümhuriyetin teessüsünden beri haline geldikten sonra temizlendi, 
Jileu birteY yoktur. Bu çefit siyasi Dün sabah Fransız topraklan üze- mi ateş almıştır. Gemi m tte a n vermiştir.Dr. Hodza Çekoslovak birli Slovakyada vücude getirilen terakk!- piklandı amma maalesef derin bir~ 
~tara ciriımek Fqlat balyaya rinde., uçan meçhul tayyareler sabah dan üç kişi ölmü§tür. Şehrin merke- ğinin devlet için temel olduiunu söy- lerden bahseden Derer, Çek vecizesi- kurun içindeki geniş kemerli ve taş 
~ Çünkü bunlar bir tarafa leyin saat 6 da Aks • Les - Thermes zinde bulunan binalar harap olmut- lemiş ve kendisini dinliyenlerden bu ni tekrar ederek nutkunu bitlrml§tir: oluklu horul horul akan eski Taşde
~. fayda vermn. Bilhaua bu hattı civannda Orgerks ismindeki küçük tur. Ahali, derhal mğınaktara iltica et birliği bozmaktan çekineceklerine ••- Sadakate mukabil sadakat, ha- lenin Pitonekllii, pınar husmiyetl 
~ket, tarihi vaziyetleri tanımayı kasabanın üzerinde görünmüşlerdir. miştir. Dokuzu kadın ve biri çocuk ol söz istemif, söz almıştır. Hodza, daha yata mukabil bayat, ölüme mukabil kayboldu. Gerçi ıimeli su daha temiz, 
~~ hllrmeti icap ettiren sulhtln Adetleri dokuz olan bu tayyareler, üç mak üzere 17 ölü ve 21 yarab kaldınl sonra Hlinkanın bütün Slovaklar na- ölüm ... " daha bol ve Evkaf için daha faydab 
~e ele delildir." grup halinde uçmakta idiler. Tayya- mıtşır. mına değil, ancak temsil ettikleri kim Çekoslovak Sosyal - Demokrat par oldu. Ll'kin ne yalan söyllyeyim, mer 

Slyul mahfiller ba sözlerin Fran- reler, civar dağlann yanından geçe- Matlrit bombarJunan eıliliyor seler namına söz söyliyebileceğini an tisinin kuruluşunun 60 ncı yıldönümü merden billftr slbl akan kontrolsüz 
"ta işaret ettiiine kani olmakla be· rek kaybolmuşlar, fakat saat 8 de tek latmış ve Çekoslovak birliğinin bozul münasebetiyle dün 150,000 kişilik mu hür su yerine açılıp kapanan emir 
l'\\er bu sözlerin Fransa ile antaım•· rar görünrek on tane kadar bomba at Madrid, 6 <A.A.) -Asiler, sabah1n mıyacağını ilave etmiştir. azzam bir alay hükumet merkezinin kulu bir musluk kaim oldu. Ne ise biz 
'-tartım tayin etmekle anlapna mışlardır. Vali ile Ariej Jandarma ilk saatlerinden itibaren şehri bom- 'A.Jliye Ntuınnın sözleri sokaklanndan geçmiştir. buna da ran idik· Evvelki giin git. 
~lanm hazırladJiuu, İtalyanın kumandanı .tahldkat yapmaktadırlar. bardıman etmektedirler. Obüsler şeh Prag, 6 (A.A.) _ Çek Sosyal - De- Her zümre temsili arabalarla ve tiiim Tafdelende kendimi Emlnlntin 
~ile mtlnuebetlerini aamimlleş Bir bomba ile ortasında (U) harfi bu- rin merkez maba11erine düpnektedir. mokrat partisinin 60 ıncı yıldönümü her cemiyet kendine mahsus bayrak- de yıkılmakta olan Valde Bamıula 
fit.ıtkten sonra bütfln meseleleri• lunan bir pervane b~l~uşt~. Şa- ------------- dolayısiyle yapılan nümayişler esna- larla sokaklardan geçmiştir. Ekmek- sandım. Ga:ıı:etelerde aruıra: 
"Ilı yollyle halli için it berabertiiln- bitler, tayyarelerin uçuj ~otörlü ve sında bir nutuk söyliyen Adliye Na- çiler, iki adam boyunda ay şeklinde 1"1:aşdelenln suyunu arttırmak lçha 
te. ceri kalmıy•aiım ve İtalyanı11 k~ ~nkte olduğunu soylemekte S ı• Am •k zın Y. Derer, demi§tir ki: ekmeklerle geçmişlerdir. Pilsen bira makineler 1relmiş,, diye okuyorduk. 
~ya ile müttefik, İngiltere ve ve hiç bır işa~t tapmadıldannı ili- ta lft eri a .. _ Biz Slovaklar, daima Slovak lanna mahsus bardaklar, fıçılar kadar Bu makineleri koymak için obnab 
~ile dost ya yarak bir mUvue- ve eylem~~ler. Meçhul tayyare- El • •ı U kardeşlerinin mukadderatı ile alika- büyüktü. Maden kuyulannı temsil e- ki; membada inşaata baılamışlar; ... 
-. ırura fuu - i ktedi ıer, tereddut etmeden nehrin mecra ÇiSi e zun dar olan Çek Sosyaı - 0emokrat1an- eten araba, sırmalı ve tutlu siyah üni- varıar yıkılmış, betonıar yapılmq. 
hı .... ca soy eme ~i N smı takip ettikten sonra geldikleri Mu··ddet Go·· ru··ııu·· nın bayramına lftirak etmek üzere formalar giymi• olan maden amele- Bir tarafta kumlar, çakıllar, tuitalar; ~IPI' taraftan Fransa B ye a- yolndan dönmü•lerdir. ,. L-

--. Bonnet de Fransa Parlimento- :r Prağa geldik. Arkamızda yalnız sos- siniR çaldığı bandonun arkasından ötede hani hani U'lllton yapan ame-
"-10ı Hariciye encümeninde söyledi Bu hadiseler üzerine Fransa Ba~ Moüova, 8 A.A. - Sovyeder yal - demokrat Slovaklar değil, bü- geçmiştir. Şimendifer amelesi, muaz- leler. Toz toprak. Elhasıl insanın pa.. 
il hh nutukta İtalya ile resmi konuş vekili ve Müdafaa Nazın Daladiye Birtiilnden gitmekte olan Ame- tün hüsnüniyet sahibi Slovaklar da zam bir Aero- Dinamik lokomotif sev ra veİ'leler ıüç duncalı blr yer~ 
ııııı.ı_ -L d b 1 x.. •• 1 İspanvoJ hududunun Fransa bava kuv k bil ülı: ı · · vardır." LetmeLte idi. Kunduracılar, onbe..ı00cf •111· --..na y-ın a aı ıyaca5.nı soy ..- "' . riluınm Mos ova y e çısı • • ~... L_.__ 

~- Anlaplan, bu konuşmalar Fra ve.ti .tarafınddan bö~ü1dafPireauını emretat- Davlat komiserler heyeti reisi Mo Bratlslavada tesit edilen Monsen- Lul tarzında gümü§ten büyük bir is- Ben Eva.a"" Tqdelenl nlah, fmfr; 
.,, __ ·--- L• --.&&- .. ... i miştır. Bun an ye ne mm - lotof tarafından kabul edilmi•tir. yör Hlinkanın idaresindeki muhtari- karRin yapmışlardı. İskarpinin topu- ihya etmesinin aleyhinde detttim. au. 
~ ~ya Dlr _., ·~-· ı. .. ..,,.~., ............... + ... ,..,..,,,.,,. ___ + .... ı...ıa 'fi • t k b d 1 1 k 1 T .e.Lı-T ""~ ed b-t- .::rnu111u1 ue nazır ouıunougu bu )'t:'- ı.arattan Slovak Populist partisi ğunda bir genç kız oturtulmu..+u. Ga nu ıs eme u a a ı o ur . ....-.ıu q. 

"i
_.,. ve bngpnaJarm 1-' bir ne~eye ece u un tayyareleri milliyeti ~· 

_,... .,. h ,____ ,___ milllkat iki saat sürmüştür. nin bayramına telmih eden Derer, söz zeteciler, omuzlannda, kendilerinden delen Evkafın ise hav~ omumüııa 
lanınuından sonra Fransa - er ne-e-- OUH&D, Fransız hava ---------------' -.1en..a-ı "İtal K h B ~ -:-~ kuvvetleri takip için kati emirler al- lerine şöyle devam etmiştir: büyük stilograflar tapmakta idiler. istifade etmek hakkım, ve nihayet hal 

ıı...... 0
... ya ra ve a ..... " ım· lan seyran yerini mevsim içinde bu 

;:"toru" nezcline ıönderecektir. Ban mıştır. hale ptirmemeyi düfilnmek te en ev-
~ evvel de Boma müzakereleri, Bütün Fransız gazeteleri hldiseyi vel Evkafa dflpnes mi?. 
~z i,.Uderi M. Blondel idare ~ ::detli neıriyat ile karplamıftır. Bu inşaat için Taşdelenin bu en 1f1. 
~ ve heqeyden fazla Akdenlzde 1 gazeteler tayyarelerin Frankistle sel mevsimini seçmek isabetti blqeJ' 

~atala serbeatliii ile ona bem:i- : ait olduiunu söylüyorlar. Sağlar LEHIST AN FiLiSTiN HiNDiSTAN olduğu iddia edilemn. Bu inşaata m.. 
• ._ lllevmlarla m-..... ı olacaktır. , Cümburiyetçilerin Fransayı har-
ı. -... - be bula§tırmak için bu şekilde hare- L hli T i D san, nihayet Mayıs aonunda biteeelc 
Panyadaıı:ı yabancı ıanillıttıerı p ket ettik1ertnt an1atıyor1ar. e ı ayyarec öndü Bir lngiliz Askeri Öldü yeni Müsademeler şekitde başlamak imklnı bulunamı.. 
tlınak için Londrada verilen son yacaiı akla ıelmediii ıibi. 

lann, konuşmaların başlamuı- Popüler gazetesi, diyor ki: Varşova, 6 (A.A.) - Polonya Lot Londra, 6 (H'U.81Ui) - Bugün Fi. Londra, 6 (Hususi) - Hindtsta • Bu bir! 
l ~llllne yardım ettitt anlaşılıyor. ..Vakit kaybetmeksizn bu tecavüz Tayyarecilik firketi direktörü blnba- liıtinde ATap çeteleri ile vuku btı • nın şimali garp hudut viliyetinde İkincisi de §11: 

~.mibakereler henüz baflamıf de lere bir nihayet v~rmek icap eder." fi Kagovski, Kaliforniya - Cenubi A- lan miı.ademelerde bir lngiliz mak- kabilelerle vuku bulan müsademe - Taşdelenin, avuı Jnnrvetn 'bir ... 
~ merika - Polonya uçuşunu yani 26 hin tul dÜfmÜf ve biri yaralanmıJtıT. terde bir Inıiliz, bir Hintli ölmii§, mm aeai 41uyulmıyacak kadar Pnit 
•- Valansyadan fU maltimat verilmek kilometreyi yaparak Vartovaya dön- MüademeZer nettcerinde çeteler' kaç- dört lngiliz yaral•nmıı ve blr mah- bir çevresini kiraya vermitJer. P.U-
~hıryamn bo~lan : tedir: l mü-+ur·· . - .. A.. mut1e1"ak olm11•lardır. berha edil 

........._ y• ••-w.. 'il' .,. zen va miştir. il! Kiracı aandalya masa koyar. Mtlf-

~yanın Avusturyayı ilhak et
lıı....~I Uıerine A vuaturyadan alacaklı o 

s:::lmanya ile bu iti tesviyeye 

' • Bu alacaJdılann biri İngil
~ idi. Bu mesele İnciltere ile Al-
~· aramda konuşuluyordu. Ve
~ lllal6mata ıöre konuşmalar, tam 
~'1 ile çıkmaza aapmı,tır. Sebebi 
~ 11rya borçlarının iktisadi değil, 
~~ lllahiyette olmaııdır. Almanya 
~ti, siyul mahiyeti olan borC'
~ tekeffül edemiyeeejini, bu bo~
~ 4.Y11Bturyayı, Almanya ile bir
~kten alıkoymak için verildliini 
~~ ve birçok Alınan ricali, Al-

'~ ılyui borçluluiu reddettik 
-._ 'iiylemiılerdir. 

~-- Demesi olarak )"llpılan konuş 
~hlr netice vermemiş bulunuyor. 
"--.~efelerin yenilenmesi beklen-

~· 

"~el Corc Hüldlmete 

loıı Aleyhtar 
"'~ ~· 8 <Hususi) - Loyd Co~. 
' lr intihap dairesinde yapılan 
--~Ucadelesi esnasında amele 
~ bıe ınüzaheret ederek hüktl

' •teybinde şiddetli beyanatta bu

' ~\'e hük<tmeti diktatörlere bo 
'- llht •k, Milletler Cemiyetini fet

' ıı-ıe tarag sulha hizmet edemiyf!
ttt .:ılrınek, demokrasi ve hür

tına« ile lttiham etmif n 

::ı;.~e rey vermeye 

MISIRDA HiLAFET CEREYANLARI 
"Büyük Britanya ve Şarfi,, adıyla Londrada çıkan aiyul 

mecmua, aon aaynmcla hılifet meaeleainden bahaeclen dikkate 
deler bir yazı netretmektedir. Yazıda Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin hilafeti ilpaından sonra Mekke Emiri Şerif Hüaeyi 
nin bir aralık bu ün•am kullancbinu, fakat daha IODra hiçbir 
kimeenin bu ünvana .__h etmecliiini alalatıyor ve basün Mı
ımla ltu ünv11111 )'&f&tmM için bqlıyan yeni cereyanı tetkik 
ederek diyor ki: 

"Son zamanlarda Mısırda Kralm, "'Yaf&lm Kral Faruk!,, 
nidalarile beraber "Y &f&lın Halifei Müslimin!,, nidaaile de 
alkıtlandıiı ıöriildü. Acaba Mııır bu yolda hareketle lalim il&. 
mine liderlik etmek davasında mı? Camiülezher rektörü Şeyh 
Müraii'nin bu e1a1lar dairelinde dütündiljü söylenmektedir. 

lalim ananeleri ıerçi bir Halifeden baheecler, fakat buaünkü 
ıiyael f&111ar buna imlcin bırakmam19tır. lalim birliii bqün de 
unutulmamıt bulunuyona da müstakil lalim devletlerinin, da .. 
ha ayıf kardetlere yardım ederek kuvvetlerini eritmekten ise 
aatYetlerini kurmıya ve konmuya baktıkları ıöze çarpıyor. Mo
dern Türkiye bu yolda bir nilmunedir. Türkiye, Irak, lran, Af. 
ıanietan ıibi mültakil lılim devletlerile münasebetlerini aai
lamlamakla beraber hıriıtiyan devletlerle de anl&flDlf ve aiya
aetinde hislerine mağlup olmadıiını ıöatermittir. 

lalim fukahumm Halifeye verdikleri vazifelerin hepıi dün
yevidir ve Hilafetin hiçbir ruhani vazifesi yoktur. Çünkü müs
lümanbkta, ruhbaniyet yoktur ve Halife dini doımalar icat ede. 
mez, aünahlan baiı9lıyamaz. Sonra zaman, dini harpler yap.. 
mıya imlcin bD"&kmamı9br. Artık Cihatlarla Ehlisalipler, amelt 
bir ıiyaaet eaaaı olumyor. O halde Mııırda Halifelik lehinde 
bqlıyan cereyanm ulı ne olabilir? 
Müılümanlar, Halifesiz de çok iyi ,.._mıtlar, din ilerlembe 

Muır hah Foruk 

devam etmit ve Hilife~ köhneleflDİf bir müaıeee oldufunu 
ıöatermittir . ., 

terileri istirahat ettirir. Lakin it a,.ı. 
delil! Bir kere Allahın ıüzelllilndftl 
başka sise bir tahta iskemle, bir cam 
bardak veren bhvttl bir 'kahveden, 
sekiz gram afırlıiında bir lokumdllll 
ve tlç buçuk çorba 'kaşıfı bir ıa-
dan yirmi kurut almaktadır. Daha 
parlalt Beledlytte musaddak olman 
llnmrelen fiyat listesinin altında 
••oturmak için halı, kilim ve a.cade 
1retirenlerin yer kinısı vermesi mee
buridir'' diye bir de satar vardır. Ku
sum Allah aşkına! Şehir halkı bir im 
cak para verip, tos toprak arasından 
söküp ıelditl bu dafbatında da han 
almak için para mı verttektir? 
Buralannı kiraya veren müessese

ler, halka kaç paraya kahve satılca
iını tesbit etmiyorsa, vazifesini ih
mal ediyor demektir. Çünkü amm,.. 
nin istirahatine ve halkın tebdili ha
vasına yarayan böyle yerlerin tama
men serbest olmuı ve Amerikada nl
duta aibl 1"milll parklar'' haline gel
mesi ıanm iken buralann kiraya ve
rilmesi de aynca düfilntilttek bir me 
sele olmakla beraber bunu artık ml
nakaşa etmesek bile daj başında, hiç 
bir külfet ve hizmet mukabili olmak
SIZlll yalnız orayı müzayedede kin
layabildiği için halka yirmi kuru<=a 
bir acı kahve satılmasına ve hele •op 
raia serdiği seccadesi için yer kiraqı 
alınmasına ıöz yummak, müsaade et
mek doğru dejildir. 

İşte Taşdelende bunları ıördüm! 
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.~·ahkemelercle 
... " 

Dün Avni Bayerin 
Muhakemesi Yapıldı 
Avni Bayer 270 Lira Borcunu 

Senelerdenberi Odeyememiş mi? 
Dün İstanbul icra ceza mahkeme

sinde Izmit sineması sahibi Bay Lut 
fi tarafından dişçi Avni Bayer aley
hine açılan yalan beyan davasına 

devam edildi. Mahkemede davacının 
avukatı Faruk Haznedar vardı. Mah
keme geçen celsede Avni Bayerin 
ihzarına karar vermişti. Dün kendi
sini avukatı Ir!an Emin temsil etti. 
Davanın mevzuu şu idi: 

Avni Bayer'in Bay Lutfiye 270 li
ra borcu varmış, bunu senelerden -
beri ödeyememiş, nihayet Lutfi Av
n! Bayerln Kasımpaşada oturduğu 

evdeki eşyasına haciz koydurmuş ve 
yediemin sıfatile bu eşyayı ev sahi

bine teslim etmiş, bir gün Avni Ba
yer bu e~-yayı kaçırarak satmıştır. 

Hiıdisenin bu safhasına asliye birin
c i ceza mahkemesinde devam edil -
mektedir. Orada da Avni Bayer mah 
c,.- eşyayı kaçırmaktan suçludur. 
Davacı Lutfi bundan sonra tekrar 
icraya müracaat ederek Avni Bayer
den mal beyanı istemiştir. Avni Ba 
yer icraya aydaki kazancının 35 -
40 lirayı geçmediği hakkında beyan 
name vermiştir. Avni Bayer Baş -
muharririmiz Ahmet Emin Yalman 
tarafından aleyliine açılan bir da -
vaya asliye birinci ceza mahkemesin-

TECAVüz: 

Koridorda 
Küçük Kızı . 
Neden Kovalamış 
Meşhut suçlar müddeiumumiliği 

dün bir tecavüz hadisesini tetkik et
ti. Davacı Hacer isminde bir kadın
dı. lddiası da şu idi: 

Bayan Hacer dün 8 yaşındaki kı-

de devam edilirken senelik kazan -
cının 15 bin lirayı aştığını söylemiş
ti. Davacı Lutfi, Avni Bayerin mah
keme zaptına geçen bu resmi beya
nını esas tutarak icra ceza mahke -
mesine hilafı hakikat beyan davası 
açmıştı. Mahkeme davayı evvelce 
tetkik etmiş ve beraet kararı ver -
mişti. Temyiz mahkemesi bu kararı 
Avni Bayerin asliye birinci ceza mah 
kemesindcki ifadesini getirtmeden 
verdiği için bozmuş, ve geçen celse
de de bozmaya uyularak asliy birin
ci ceza mahkemesinden Avni Baye
rin ifadesinin sureti istenmişti. Dün 
cevap geldi ve okundu. Her iki ta -
raf söz aldılar. R.ikim dosyayı tet
kik için davayı başka bir güne bı -
raktı. 

Recai Nüzhet • Avni Bayer 
Davası 

Kadıköy müddeiumurniliği Recai 
Nüzhet Baban tarafından Avni Bl\, 
yer aleyhine açılan gece eve girme 
ve ölümle tehdit davasını neticelen
dirmiş ve Avni Bayerin ceza kanu
nunun 188 inci maddesine göre ceza 
lnndırılmasını istiyerek dosyasını Us 
küdar asliye ceza mahkemesine gön
dermiştir. Yakında muhakemesine 
başlanacaktır. 

MÜDDEtuMUMİLİKTE: 

75 Yaşındaki 
ihtiyar Dün 
Muayene Edildi 

TAN 
lZMlRDE: 

Dilsiz Mektebinden 

Mezun Olan Talebe 
İzmir, (TAN) - Sağır, dilsiz ve kör 

Ier müessesemizden bu sene 13 genç 
mezun olmuştur. Bunların 10 u sağır 
ve dil.siz, 3 ü kördür . İkisi maran
gozhaneden, ikisi demircilik kısmın
dan, biri nakış ve dikişten, üçü ter
zilikten, biri c1.t:! musiki kısmından 
şahadetname almışlardır. Mezun ta 
]ebenin elişlerinden mürekkep bir 
sergi de acılmak üzeredir. 

40 Kinin Birden Yutmuı! 
İzmir, (TAN) - Karşıyakada So

ğukkuyu mahallesinde Emniyet soka 
ğındn 12 numaralı evde oturan Meh
met Kasım kızı 17 yaşında Fikriye 
40 tane kinin tabletini birden yut
muş, hastahaneye kald(ırılmıştır. Kız 
cağızın deli olduğu anlaşılmıştır. 

Muallimin Eıini 
Yarahyanlar 

İzmir, <TANl- Kulada, Killik mu
allimi Sadi Işığın evine tecavüz e
dip eşini yaralayan Reşit yedi sene 
hapse, cürüm ortakları Süleyman ve 
diğerleri beşer, üçer sene hapse m:ıh 
kum edilmişlerdir. 

Rize Emniyet Müdürü 
Vekalet Emrine Ahndı 

Ankara, 6 (Tan muhabirinden) -
Görülen liizum \"C zarur ete binaen Ri 
ze \'İHİyeti emniyet m iidürü Behçetin 
vekület emr in alınması takarrür et
miştir. 

Muafiyetten istifade 
Edecek Mensucat ve 

iplikler 
Ankara, 6 (A.A.) - Bize verilen 

maltımata göre, metre murabbaının 

ağırlığı 100 gramdan az olan boyasız 
mensucat ile her ne ağırlıkta olurs:ı 
olsun kasarlı, topu boyalı, ipliği bo
yalı, ve hayvani veya nebati elyaf i
le karışık olan pamuklu mensucat sa- · 
nayiimizde fazla istihsal olmadığı ya 
pılan tetkikler neticesinde anlaşıldı
ğından İktısat Vekaleti, bu gibi ma
mulatı imal etmek şartile fazla istih
sal nizamnamesinin tesbit ettiği altı 

aylık müddet zarfında müracaatta 
bulananlann 1055 saxılı teşviki sana
yi kanunun bahşettıgi musaade ve 
muafiyetlerden istifade etmelerine 
karar vermiştir. 

Akademi Mimart Sergisi 
Geçen gün açıldığını haber verdi

ğimiz Akademi mimari şubesi şefi 

Profesör Taut'ın mimari sergisi. öğ
rendiğimize göre, 20 haziran 1938 ta 
rihine kadar açık kalacaktır. 

iki Vatandaşın 

Yardımı 

llkmekteplerin imtihanları Bitti 

1 He mektep imtihan farı bitti. lıte lmtl · 

hanlardan dört intiba: En yukarıda im 

tihana girecek talebeler kapının CSnlln · 

de mOukere edlyorlar. Ortada imtihan· 

lardan iki sahne. Aıai:iıda aaöda lmtl• 

hından ıonra sevinçle eve dönü1-

Bursall Ziraat Talebesi Şehrimizde 

Buraa Zirıaat Mektebi ta~ebe•i m ektep bahçesinde 
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l<;tanbul Radyo!ıU 
ÖÔLE NEŞRİYATI: \"3• 

12,30: Plfıkla Turk musikisi, 12.so: 11~ 3 
dls 13.05: Plfıkla Türk musikisi. 1 

Muhtelit plfık neşriyatı. 14.00: Son. 
AKŞAM NEŞRİYATI: J( rı· 

18,30: Pll'ıkla dnns musikisi. 19.15: . ~ 
ferans: Beyoğlu Hıılkevl namına. 19.55· d ,_ 
sn hnberlerl. 20.00: Vedin Rıza ve arka _ 
lan tarafından Türk musikisi ve halk ~ı· 
kıları. 20,45: Hava raporu. 20,48' öıner 
za tarafından arapça söylev. 21,00: Ta~ tlt 
Karakuş ve arkndnşları tarafından ~ •S 
musikisi ve halk şarkılnrı (Saat Cıyarı) 2 ~ 
ORKESTRA, 22,15: Ajans haberleri. 2z,.1'
Pll'ıkln ı:ololar, Opera ve Operet parÇıılıı t 

1

1 22,50: Son haberler ve crtesj gunun pro 
ramı 23.00: Son. 
Ankara Radvoo;o 
ÖGLE NESRİYATI: ~ 

18,30: Plfıkla dans mu ikisi, 19,15: ~5 
Pll'ık: Tur'Jt musikisi ve halk şarkıları. ıs 
Dahili ve harici haberler. 
AKŞAM NEŞRİYATI: O 1< 

178,30: Pll'ıkla dans musikisi, 19.1~: 1 :.e 
musikisi ve halk şarkılnn (Hikmet Rıza p(.' 
nrkadaşlnrı) 20.00: Sant Ayarı ve ars • 
neşriyat, 20,15: Türk musikisi ve halle $3 e 
kıları (Leman ve nrkndnşlıırı) 21.00: ı;:o;. 
rans: Dr. Nusret Karasu, 21,15: StüdY0 

15 
lon Orkestrası. 22,00: Ajans haberleri, 22 

Yarınki program ve İstikl~l marşı 
SENFONİLER: 

ıı· 
17.15 Roma kısa dalgası: Senfonik kO 

· tra -;e ser. 21 L.'ıypzıg: Senfonik orkes 
enstrümantal sololar. 
HAFİF KONSERLER: 

7.10 Berlln kısa dalgası: Neşeli sabll~ 
konseri. (8.15: Devamı). (9.30: Hafif ıtl' 
siki). 12 Berlln kısa dalgası: Hafıf ını.ı· 
siki, 13: Kez.a 14.15: Keza. 13.25 Bilkre~ 
PIAk konseri. (14.30; Devamı). 17·4 

Dratisl:ıva: Eğlenceli mu!llki. 17.45 ser; 
lin kısa dalgası: fş sonu konseri. cıs 5 . 

uıı· Devamı). 18.30 Roma kısa dalgnsı: 1' 
fit musiki ve şarkılar. 19.17 Bükl"CS' pi 

2
, 

konseri. 19.20 :-rag: r'ok orkestrası. 20 
Brüno: Bando muzika. 21 Briıno: şıır· 
kılı, musikili program. 21.15 Bilkrcs: fC~ 
ra hııvalnn. (uzun dalga). 21.15 :Bül<t6 

Orkestra. 21.50 Flor:ıns, Napoll: Rncl>'
0 

orkestrası. 22.15 Viyana• Orkestra. pıY' 
ıı· no, keman. 22.20 Bratlslava: Enstruın: 
45 

tal konser. 22.45 Belgrnt: Pl1'ıklıır. 2-
1 

" 
Bükreş. Pliik konseri. 23 20 Belgrat: P 
23.30 Viyana: Gece musikisi ve MandO" 
lin kuarteti. 23.35 Peşte: Çigan orl<e'. 
trası. 

OPERAT.AR. OPF.I!ETLER: ,_ 
13.15 Roma kıııa dalgası: İtalyan ıır! 

st • ?n operalarından bir perde. 20.30 P~ e. o:ı 
r:art'ın "Coiıi fan tutte .. lsiıt1ıt oQ!rıı 
iriı:""!22°'MH:rnff, .. To~nl~:- ~ôssinlnin tıl 
op~rıısıtıı nakil 

ODA l\IUS1K1St: ud· 
12.15 RQma kısa dıılgası: Oda ın 1 

kisi konseri. 21.30 Belgrat· Oda muslkıte 
triyosu. 22.25 Ostrava: Erkek sesl~ 
kuartet. 22.45 Berlln kısa dalgası: d<Y 
musikisi korıseri. 23.30 Viyana: Man 
!in kuarteti. 

RESİTALLER: rı· 
10.45 Berlln kısa dal(!ası: Piyano ıcotıı• 

seri (Schubert). (11: Viyolonsel rcsiı<()ll' 
li). 14.45 Roma kısa dalgası: Piyano ıı
ııcri. 17, 15 Berlin kısa dalgası: VlyolO ıı• 
sel kon~eri. 18.30 Ostrava: Şıırkılnr. 11 

1• 

fif havalar. 18.30 Berlln kı a dalil et· 
Piyano ve gnmba mu ikisi, 19.05 ~~ıı· 
grnl: Keman konseri. 20.2C Bükreş: ~ ll'ıl 
dolin orkt'Stra~ı. 20.25 Brüno: B:ındo 

zı saniyeyi muayene için Haseki has 
tanesine götürmüştür. Çocuğu kori
dorda bırakarak dışarıya ekmek al
maya çıkmıştır. Bu sırada orada bulu 
nan Memduh isminde 18 yaşında bir 
genç çocuğu kovalamaya başlamış -
tır. Bunu ilk defa görenler oyun san
mışlar, fakat çocuğun anneciğim, 
anneciğim, diye feryadını duyunca 
maksadının tecavuz olduğunu anla -
mışlar ve yavruyu kurtarmak iste -
mişlerdir. Bu sırada Memduh kaç -
mış, hastanede bulunan uç delikanlı 
kendisini tramvaya kadar takip et -
mişlerdir. Niahyet tramvayın için
de yakalamışlardır. Müddeiumumi 
Orhan iddianamesini hazırlıyarak 
suçluyu Sultanahmet sulh uçüncü ce
za mahkemesine verdi. 

Müddeiumumilik dün 75 yaşında 
Abdülkerim i nünd" ht .. ..ı..-.. ,,.'linin 
erkeklik kuvvetini kaybedip kaybet
mediğini tetkik ettirdi. lddia çirkin
di. Abdülkerim iki gün evvel Fatih
te Çinili hamam civarındaki dükka
nına sekiz yaşında bir kız çocuğu a
larak tecavüz etmek isterken cürmü 
meşhut halinde yakalanmıştı. Asliye 
dördüncü ceza mahkemesine intikal 
eden davada suçlu her şeyi inkar e
diyor ve üç senedenberi kendisinde 
erkeklik kuvvetinin olmadığını ile
ri sürüyordu. Mahkeme bu iddianın 
tesbiti için kendisinin tabibiadillere 
muayene ettirilmesine lüzum göster 
mişti. Dün tabibiadil Enver Karan 
suçluyu muayene etti. Mahkeme ny
ni zamanda hamamcı Refia ile kom -
şularından Osmanm şahit olarak ta 
dinlenmesini kararlaştırmıştır. Mu
h • "meye bugün devam edilecektir. 

Bu sene Bursa ziraat mektebini bi

tiren 25 genç, evvelki gürı şehrimize 
gelmişler ve dün öğleyin Edirneye 

gitmişlerdir. Gençler Trakyada süt

çülük, bağcılık, ıneyvacılık, arıcılık 

gibi muhtelif zirai sahalarda tetkik-

Mezun talebe ile birlikte 5 muallim 
zlka. 21 Belgrat: Halk şarkıları. 2! 15 
Florıms, Napoll: Piyano konseri. 2 
Prng: Pivano - Keııınn konsertosU• 
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Çeşmede Tecavüz Etmiı 
CİNAYET: 

Meşhut suçlar müddeiumumiliği 

dün bir tecavüz iddiasını tetkik etti. 

Iddia şu idi: Aksarayda oturan Esma 
isminde 16 yaşında bir kız evvelki 
gun saat 21 sıralarında mahallenin 
çeşmesinde su dolduruyormuş. Or -
han ve Muammer isminde iki genç 
yavaşça arkasından gelerek kızın el
lerini tutmuşlar ve tecavüz etmek is
temişlerdir. 

Suhanahmet sulh üçüncü ceza mah 
kemesi dün suçluların sorgularını 
yaptı. Muammer beraet kararı aldı. 
Orhanın suçu sabit görüldüğü için 
15 gün hapse mahkum edildi. 

11 Yaşındaki Kıza 
Tecavüz Etmiı 

Müddeiumumilik dün çirkin bir 
iddiayı tetkik etti. Satılmış isminde 
on altı yaşında bir çocuk akraba -
ıınndan 11 yaşında bir kıza tecavüz 
etmiştir. Sultanahmet sulh birinci 
ceza hakimi Satılmışın sorgusunu 
yaptı ve dosyasının sorgu hlıkimliği
ne gonderilmesine karar verdi. 

DIZDIZCILIK : 

280 Lirayı Çalmıı 

Kadıköy Cinayetinin 
Davası 

Dün ağır ceza mahkemesinde ge

çen eyli.ılün 23 üncü günü Kadıköy 

Osmanağa Canan sokağı 16 numaralı 
evinde üvey kızı Pcrihanı öldüren 
eski maarif memurlarından Cevadın 
muhakemesine devam edildi. Müd -

deiumuıni Sadun iddiasını söyliye -
rek suçluya ceza verilmesini istedi. 
Muhakeme mudafaa için başka güne 
bırakıldı. 

öLUM: 

Ceset Muayene Edilecek 
Polis dün müddeiumumiliğe 2,5 

aylık bir çocuk cesedi getirdi. Bu 
Güner isminde bir çocuğa aitti. Ce
sedi muayene eden belediye dokto -
ru ölümü şüpheli gördüğü için müd
deiumumiliğe göndermişti. Tabibia -
dil Enver Karan da cesedi muayene 
etti ve ölüm sebebinin tayini için 
morga gönderilmesine karar verdi. 
Morgun vereceği rapora göre tahki -
kata devam edilecektir. 

Bahçıvan İdris ve eşi Şerife 
Pendikte Arabacı sokağında otu

ran bahçıvan İdris Hava Kurumuna 
yüz lira teberrü etmiştir. Eşi Şerife 
de, yarılanna sahip olduğu bir ev, 
bahçe ve bir bakkal dükkanile 10 par 
ça tarlayı Hava Kurumuna terk \"e 
teberrü etmiş ve tapularını Hava Ku
rumu İstanbul şubesine göndermiştir. 
Bu iki hamiyetli vatandaşı tebrik e
deriz. 

lstanbul Muallimlerinin 
Senelik Gezintisi 

İstanbul Öğretmenleri Yardım Ce

ler yapacaklardır. 

de seyahat etmektedir. Gençlerden 
üçii sütçülük on biri meyvacılık ve 
sekızi kiiçük ehli hayvanlar mütehas
sıdır. Trakyadaki seyahat 7 gün sü
recektir. Dönüşte İstanbulda da bir 
müddet kalacaklar ve tetkiklerine 
devam edeceklerdir. 

NAZiLLi BASMALARINDAN GECE ELBiSELERi 

miyeti, muallimlerin yıllık büyük ge Ankara bayanları, kendilerine Nazilli bez fabrika ının hao;maların

zintisini Haziranın on ikinci pazar gü dan güzel ıece elbi e leri yapmı~lardır. B u elbiselerin maliyet fiyatı 5 
nü yapmıya karar vermiştir. Gezinti lirayı geçmemektedir. Yukarda ken dileriııi bu zarif kıyafetlerinde gö
ye İstanbulun bütün öğretmenleri da- rü)·or~unuz. 
vet edilmiştir. Bu seneki gezinti için 
Şirketi Hayriyenin 71 ve 74 num"'- G · · 5 H · 'hl' .. ı 1 " r: azetemızın azıran tarı ı nus Hı. arının 
ralı vapurları tahsis olunmuştur 71 d" d" .. hif 1 i d d'J · or uncu sa e er n e nesre ı en 
numaralı vapur Sirkecide araba va-

1 
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puru iskelesinden 9,15 de ve 74 nu- NA TT A nın YAZ S EY AHA Ti 
maralı vapur Köprüden 9,15 de kr:ıl-

Ilanı hakkında lüzumlu bir tashih: 
Bu ilanın adresinden evvelki 

35 GÜN 
Vapurlar birinci 
Oteller birinci 
Trenler ikinci 290 LiRA 

satırındaki <TRENLER İKİNCİ) !telimleeri sehvi tertip olarak (trenler 
birinci) şeklinde dizilmiş ise de h:ıkikatte TRENLER IKINCI olacağı 

:UUllTELİF: ııt1' 
19.10 Bari: Arnpçn musikili progt

1 
ı~ 

20.:37 Bari: SözlU Türkçe neşriyat. :.ııı 
Bari: Rumca sözlü ve musikili p~ 

Bahriye Nazırı M e rhum f-1~ 
Hüsnü Pa,a Vakfı 

Mütevelliliğinden : 
Eyiipte Bostan iskelesinde 13~ 

cı sokağında 6 numaralı ev ne 19 
kiraya verileceğinden talip olaıı el 
rın 15 gün zarfında teminat al<ÇıJ! 
rini hamilen Boğaziçinde Kireçb ıı<' 
nunda Mısır caddesinde 17 nutı'I il~ 
da mukim mütevelli Amiral il 0ı 
tüye müracaat eylemeleri narı 
nur. 

"f\IS1' 
KAYIP EVRAK: içinde ~u d()S) 

ğıdı ve sair evrak bulunan bır çe 
zarfı kaybolmuştur. Bulanın eS 
berlitaşta Diyarbekir ktraathaf'I ıı' 
de dellal Istavriye veya gazinoC 
getirdiğinde memnun edilecekti!· 

aıı 
Istanbul 4 cii icra memurlı.I , 

dan: Paraya çevrilmesine }c.arıı~ 
rilen yazı makine::;i duvar sa3~ı.1f 
lap 14-6-938 tarihine tesıı 11 
de~ salı günü saS.t 9,5 da Jstıı 1 
Nuruosmanlye caddesinde sorı rtıf 
graf gazetesinde birinci açık. ş 
masının yapılacağı ilan olunııt· 

1 LAN t•tl~ 
Nlko Pap::ıdopulo Beyoi!Jıındıı il 

,, f; 

caddesinde 124-1 No. lu "Ralknn btll 
ultanahmet sulh birinci ceza mah 

kemesi, dün bir dızdızcılık iddiasını 
tetkik etti. Iddiaya göre sabıkalılar
dan Ligorla Vehbi Izmirden gelen 

Osmanın dızdızcılık suretile 280 1i -
rasını aşırmışlardır. Hakim Ligoru 
tevkif etti. Vehbinin muhakemesine 
serbest olarak devam edilmesine ka
rar verdi 

karak Büyükadaya uğradıktan sonra 
Çınarcığa ve Yalovaya gidecektir. 
Dönüşte Boğaziçinde bir gezinti yapı
larak Köprüye gelinecektir. Her iki 
vapurda caz ve radyo bulunaca
ğından muallimlerin büyük bir aile 
vaziyetinde eğlenmeleri temin oluna 
caktır. 

• tavzih ve tashihi keyfiyet olunur. •••••••ili 
yağcı dOkkAnını terk iP ~erl'{!nde 

111 
eşya, mobllye vesaire 1stanbulda ıo1 
da Kemerli Sokak 14 No. dn lsplrO ~ 
satmış ve teslim etmis oldu!!U es11 ıı< 
sece malCım olmak Qzere !l!ın cıtut' 
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Kmlay Haftası 7 -' · ~~ 
Ycu:an: Sabiha Zekeriya Sertel :l'AN"ın hedefi: Haberd., flklrd., • .,.. 

llYll• temiz, dOrOat, eamlmt •imale. 
lrariln ıazet•I olmıya plı ..... ktır. 

ABONE BEDELİ 
Teırki)'e Ecnebi 

1400 Kr, 1 Sene 2800 Kr, 
'&O Kr, e Ay UOO ltr, 
400 Kr, 3 Ay 800 Kr, 
150 Kr, 1 Ay IOO Kr, 

llılletıeraruı po1ta lttlbac!ına dabl1 ol
lnınn memleketler için 80, 11, 9, 1.1 lira 
dır. Abone bedeli pepncllr: Adre9 dellf'
tlrrnek u kurulbJr. Owap lcln mektup 
1ara 10 kunıt1uk pal Ulftll 11znndır. 

l GONON MESFJ.EI Dl 1 
ı.1 Aylllc lll•llfO_ -- Y aan: M. ZEKERIY A -Son bir iti a7 lçlade ,.pdan itle-
.. flyleee toplu bir ıöz attmu: mı? 
Ga.nün lılcliseleri içinde 7apdıjımıs 
lcfn, bunlann toplu manzaruı g3dl· 
nıtbtln inine gelmlyor. Tıpla, orma
auı içinde bulwaan bir adamın or
lnanı ıörmaaesl sf1tl. 

Ralbuld IOD iki ay içindeki laldile
lleri töyle bir aıralaJ'lllU= 

1 - Yananistaala ittifak muahe
ııleai imuılanmııtar. 

ı - ı.uaere U. mtlllasebetlerimb 
wıklattmbmt w 100 milyon lirabk 
lltlr a.u .... edilmiıtir. 

3 - Maiyi tasfiye eden bir af ka· 
•au huırlaDDUfbr. 

4 - Hatay meselesinin ılllhnz 
•a111 temin edilmlftir. 

Yalnız bu dört btlytlk mesele, bir 
4eYletba birkaç senelik hayatını dol
duracak kadar btlyilk birer hldlse-
6. 

Seak w slrfilttlstb çalışan Celll 
Bayar htlktmetl, memleketin btikba
ll tlzerinde mttlıfm inkıllplar yapa· 
eak olan bu muvaffakıyetlerinden 
dolayı cidden bütün milletin sevai ve 
tubanını kaunmıya liyakatini isbat 
etallttir. 

* Harp Tehlllleıl Uzaklaıh 
4~pada, bh..•üddet ortaJaia ~ . ·- ' - " 

•atıhnqtır. 
Çekoslovakya, SU.det Almanlan 

llleselesfnl halletmek üzeredir, Bu
tada 1nıiltere ve Framanın müdaha
lesi bulanık havayı dtbeltmlt, harp 
ihtimallerini bertaraf etmiıtlr. 

İngiltere, Çekoslovakyadaki Sii
detler meselesinin hallinden IOJU'a 
Alman,. ile mtlzakereye ıfritmek 
lalyetindedlr. Bu müzakerelerde bll
haua iki meselenin halline çalıpla
eaktır. Biri Almanlarm mtlstemleke 
Wcllalan, •lterl lıpanya harbinde bir 
lntltareke temini. -

l'ilbakika, dünyayı telldft eden iki 
telalike kalmıpu. Blrindai Almanla
tua Mly8k Almanyayı kurmak ve 
bılatemlekelerini ıeri almak iddiası, 
~ ispanya harbinin beyıaelmllel 
laq. kanpklıfa meydan vermesi ihti
lıaali. insilia Bafwkilinin ı•· 
hl1 bu tehlike ihtimallerini 
t. ortadan kaldırmak ve dün
h11 İqiltere lnavvetlenineeye lra-
41ar l1IDa içinde yaptmaktır. İnsllte
te kuvvetleadikten soma da anuau
ııau herkese zorla kabul ettirecek ve 
'-rbin önüne ıeçmiye çalışacaktır. 

Bu, madalyanm 7abm bir tarafı. 
llır ve hidisatı pembe ıözlükle ıö
tealerin görilfüdür. 

.L!~enni edelim ki bu tasavvurlar 
-.ıaat sahama fıbın ve dünya ra• 
.. t l'tizil ıönün. Yalnız 111 var ki, ln
llUa Bafvekilinin siyaseti ortada 
~t lrid davalan halledip ers~ 
·~ dirtler misakma varmaktJ?. İn· 
llltere, Fransa, İtalya ve Almanya
~ naflrekkep bir misak. Öyle hir 
lldaak ki, bütün dünya dört büyük 
••letin "bir müstemleke sahası hali
~L~elabı. 86yOkler birle§İnce kü
•,,..ere saz kalmasın. 
hl lfaamafih, buciln için daha bu ba

den çok uzaktayız. Bugün için 
~)'anın sulh içinde yapması kifi 
._..ettir, bununla müteselli olalım. 

~li+.caviz Talebe Tallllye 
t ldllmlyor 

'-lQd~' ~AN) - Boca kültür lilesl 
ecte Urünu ailihla makamında tehdit 
z.~be Sabahattin, Ahmet ve 
-.a1tı._:- ~liye talepleri asliye ceza 
l'Uı ---~ reddedilmiştir. Bunla
-.;::akenrelerine 15 Haziranda 

aktır. 

• a a 
Tanı. 111nu gösteriyor ki, Türkler, Fransa

lara her devirde sonsa lltuf ve yarchmlar-

ela ltulunduklan halele, Fransmlar zayıf ol-

cluldarı zaman ayaklanma kap6nmıılar, 

bvvetlenlace ele bizi lllnlllfkrcllr. 

FrGllllZ -. en son 1921 de An· 

kara ltilMnamesl lmzalanrken ele yine bu 

ananevi rol erlnl oynamıılar ve dost gizü. 

küp Türkü arkQdan bıçaldamıya kalutmıı· 

larchr. 
Kanuninin 16tftyle ml11etinln ve kenii hayatım kurtaran, billhara ilk it 
olarak Türklere karp bir Haçlı sefere ittlrak etmeye kalkıpn Frama Krah 

Birlnt:i l'ramua 

YAZAN: 20 inci asır, büyük harp bu zih· 
ıl niyetin en güzel tezahürü olduğu 

Samih Nafiz Tansu 

"Vatanda§, Kızılaya üye ol!" 
lstanbulun duvarlanna, mağaza ca 

meklnlarına, iılek ve söze görünen 
yerleriae asılan, beyu lipt üzerine, 
kırmızı aym altına yazılan bu yazı, 
bütün bir milleti düşündürmeye se\•· 

ke4ecek bir ikazdır. İtiraf edelim ki 
içtimai yardım hissimiz, 1uurlu, bir 
yardım hissi değildir. Hayir müesse· 
selerine iane vermek, adeta üzerimi
ze yüklenmiı bir angaryadır. Fırsat 
bulup ta bundan kurtulmanın çare

. lerini arayanlar çoktur. 
Geçmişte, hatta halde bu yardım 

vazifesini fena kullanan cemiyetlerin, 
balkın kafasında bıraktıjı bir istif· 
ham vardır. "Acaba kimin cebine Iİ· 
decek?" Bu endişe bir milletin yük-

T arihte Türk - Fransız müna 
ubetleri 18 mcı uırda bat 

tar. Alman imparatorluğu tacı için 
rakibi Don Karloela hari>e mecbur 
olan Fransa Kralı birinci Fransu
va, Poitien önünde mail1ip ve eıdr 
olmut bulunuyordu. Valdesi Mar
guerite de Savoie'mn deWetile gön 
derilen Frankipan adlı elçi Avru -
pa1ılann Magifique likabile an -
dıkları Kanuni huzuruna çıkmıf ve 
Fransa Kralının valdeainin istir -
bamlannı anetmifU. 

1 
gibi mütareke yıllarında Kilikyada 
Ermenileri himaye edecek, Sevri 
tertip ettirecek, Yunanlılan İzmi
re musallat edecek derecede kendi 

~~!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!iii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!i!ii!l!!!!!!!!!!!!!!!ill!!l!!!i!i!!!!!l!!i!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!l!!!!!l!!i!i!!!!!ll ne has siyasetile Fransa hep ayni 

' sek yardım hislerini öldürmeye Jul. 
fidir. Millete, verdiii paranın yerine 
aarfedildiii kanaatini veren müessese 
lerin başmda Kızılay ıelir. Bu cemi· 
yete ıözüniizil kapayarak, ve hiç bör· 
le bir endi19ye diifmeden, kalbinizin, 
inaanlıtınızm ianesini verebilirsiniz. 
Bu sizin içtimai vazifeniz ve insanlı· 
tınu:ın ifadesidir. Mevcut bütün ce
miyetlerin herşeyden evvel halka bu 
itimat ve kanaati telkin etmesi lhım· 
dır. Bugün Kızılay, Çocuk Esirgeme 
Kurumu, ve bunlar aibi belli baıh 
yerleşmJı cemiyetler yavaı yavq 
ballWı bu kötü ıilphesini daptıyor
lar. Bu mesele tizerinde çok titiz o
lalım, çünkü hayirdan kaçan Türk 
milleti delil, kaçırtan bazı lekeli ce
miyetler olmuştur. Bunun neticesi o
larak, dlfer memleketlerde "Türlde
rln içtimai yardım ve insanlık hlui 
kuvvetli değildir'' zehabı uyanmııtır. 
Halbuki son zelzele faciası, Türklerin 
hayırsever bir millet olduiunu en 
son ve en bariz bir delilidir. 

1526 da karadan bizzat Kanuni. 
iki yüz bin kişiyle Muhaç önlertn
de Şarlkenin eniftesi LlpufU mal· 
11ip etmif ve Macar Kralınm ölil
mlle biten bu hezimet, Omıanh or 
dulanm Budine 10lmıuştu. Ayni .e 
ne Barbarosun kumandaaındaki Os 
manh donanması kendisini Marsil-
1'• önlerinde karphyan Fransız do 
n•nmaunı da pefine takarak Balear 
adalarmı ve İspan,. sahillerini döv 
mü~ ~r~eni tpıallll ID"~\11'. ~ -
-f.+f'. y .... -++ .. " U-.J-'.I -:ı--'-'-
sile kurtulan birinci Fransuvanın 
ilk ifl, bir haçh merde Şarlkenle 
beraber Türklere karp muharebe
ye iştirak taahhüdü oldu. Tarihte 
bundan daha tlhane bir nankörlük 
misali ula görülmemlitlr. 

19 uncu asnn başında Fransaya, 
Napolyon Fransaıına karp yardım 
etmlı hattA general Sebastienin el
çiliii sirasında bu dostluğu 1nıiliz 
lerin Ruslarla beraber olmayı tepik 
ve tazyik eden siyasetine karp mu 
halaza eyliyerek bu yüzden bir har 
bi göze almıftı. latanbul önüne ge -
len İngiliz donanmasııwı tehdit -
k4r vaziyetini 1808 senesi kurban 
bayramının heyecanlı günlerini y:ı 
pyan nesiller peklll görmtıılerdi. 

Y ine 19 uncu unn yan evve
linde Fransa bu Alicenap 

harekete çok çirkin bir mukabele
de bulunmakta gecikmedi. Kavala
h Mehmet "Aliyi Osliıirill tlnpara-

yana tefvikle ite başlamı' ve Os
manlı dnletini Rus Çarlığının ağu 
tun• (Hüııld.r iskelesi muahedest
le) atılmıya mecbur etmişti. Bere
ket versin Mısır meselesi, İngiltere 
nin dilrilat müdahalesile düzelmit. 
Londra Konferansı aklı selimi hl· 
kim kılmıftı. 

Franumn bu riyaklrhğına bu 
gizli suikastçılığına kup Türkler 
hakikatte Rus - Fransız nüfuzu -

nun prkta çarpıf11l811 demek olan 
mukaddes makamlar meselesinde 
Fransayı tercih etmek suretile Kı
nm harbini açmıtlar ve müşterek 
bir harp ile mütecaviz Rus Çarlı
tım majlup etmiılerdi. Paris kon· 
feranSJ Osmanlı imparatorluğuna 

üçüncü Napolyonun elile vurulmut 
bir himaye zincirinden baflta bir 
teY değildir. 

Hele Fuat Paşanın Hariciye Na
zırlığında Suryiede çıkan katolik 
Maroni - Müslüman dürzü ihtillfı 
nı Suriyeyi ifgale bir vesile adde -
den Fransamn hareketi bu dostlu
ğun mahiyetini çok ıüzel 1ra.teren 
baska bir misal tefkil etmiftl. 

İmparatorluiun en feci asn olan 
19 UJ\CU yuz yılda Fransa baştan 
basa riya, hiyanet ve sinsi bir siya
setle '8rkı istismare kalkmış ve bu 
yüzden Rusyanın Balkanlara inme 
ıfne hattA Ayastafanosla Botazla
ra çıkmaS1na kendisine Suriye, Tu
nus, Cezayir, Fas kalır ilmldile ses 
bile çıkarmamıştı. Cenylrle, bir 
yelpaze işini bahane eden Fransa 

nm müstemlekeci kafası daha 19 un 

cu asırda kendisini pekali göster
miştir. 

hedefe adım atmakta bulunmuştur. 
1921 Sakarya zaferi Fransanın 

miyop gözünü ancak açabilmiş aka 
binde imzalanan Ankara ltil8fname 
si zahirde Türk - Fransız dostluğu 
nu tazeliyor iddiasile ortaya atıl
dığı halde hakikatte Franklin • 
Bouillon'un iki yüzlülüğile daha fe
na emellere yol açmış bulunuyordu. 

Fransız murahhasları yine anane-

vi rollerini oynuyor dost gözüküp • 
Vatandaı, Kızılaya ilye ol 

arkadan Türkü bıçaklıyordu. İs - Çünkü, Kınlay, yalnu: ıulh sama-
tlkl'1e kaVUf&Caiı takarrür eden nmda, fellket zamanmda ferdin ve 
Suriye ile tetkik edilecek Hatay kitlelerin yardımcısı dejil, harp zama 
Suriyeye pef)ref çekiliyordu. nmda, insanların iDnnbklannı muha 

Esaretten kurtulup lstlklile ka- fasa ettiklerini Jösteren yeglne bay
vuşacak her millet gibi Araptan raktır. Harp, hele son harpler, insan 
da alkışhyacak olan Türkler, bu, geçinenlerin insanlıkla bütün alika

lannı çözdükJenn~ Asbat etti. fimdl
büyilk günde Tih'lt kardeşlerinin ye kadar devletler hukuku, milletler 
esaret altmda ezilmesinde dipçikle arası anlapnalar, açık limanların 
caniyane öldürülmesine elbette sus 
mıyacaklardır. 

Elbette Jd. tarih 10nuna kadar 
dost ve asli kalmış bir Türk mille
tini, sözünde durmamış zayif oldu 
ğu zaman ayaklanmıza kapanmış 
kuvvetlenince bizi ısırmış olan bir 
Fransız siyasetini asla unutmıya • 
caktır. 

bombantımanını, sivil hallan kurıun 
ve bomba yafmuruna tutulmasını 
menedlyordu. Harplerin insani ölçti
lere uydurulan nizamlan, hudutlan 
vardı. Şimdi bu yoktur. İspanyada, 

Çinde, tayyare hücumlanna uirayan 
harp sahuınm gerisindeki tehirler
de, kadınlar, çocuklar, ihtiyarlar mil
yonlara varan adetler halinde ildl

Birinci Fransuvanm bu tereflfz 
hareketine, Kanuni daha büyiiklü..\: 
le mukabele etmit 1535 te elçi Mar 
ki de LAfura capltulations namı 

verilen ıenit müsaadeleri, Fransız 
tilccarlanna temin eylemişti. Fran 
sanın riyakArlığına Türk lütufla 
mukabele eyliyordu. 

ı---------------,-------------------------- rilldüler. Son harpler için harp mm-

17 inci asırda Fransa Krallığı ne 
yine iyi münasebetler idame eden 
Osmanlı İmparatorluğu bu lütuf 
ve imtiyazlan daha genif bir çer
çeve içinde büyiitürken Fransayı 
ne on altıncı unn 10nunda kemi
ren mezhep milcadelelerine kant
mıı ne de 17 inci uırda 30 sene harp 
lerinde onu bir husumet çenberile 
saran Avrupa devletlerinin ittlla -
kına karıfDUŞb· Biliki9 yirmi se
kiz Mehmet Çelebi ve oğlu Sait 
Efendiyi Fransaya elçi göndermek 
le oranın (Rokoko) tarzını taklide 
ve Fransız kültürüne yer vermlye 
ça1ıftı. 14 üncü Lüi devrinde ile 
Osmanlı İmparatorlulu Avustur -
ya ile gtrlftill bir sürü muharebe
ler yiizünden Fransayı ezilmekten 

ve tam bir hezimete yuvarlanma..lt 
tan korumu§tu. 18 inci ura gelin
ce: Lehistan veraseti harpleri Fran 
sayı Avusturya ve Ruaya karpnn 
da bıraktığı aman <limanlı dev -
leti dostunun imdadına kofmut A
vusturyayı tam bir hezimete utra
tarak Lehistan tacını 15 inci Lüinin 
kayınpederi İstanislas Leççenskinin 

başına koyabilmişti. Halbuki bu a
sırlann sonunda Fransız inkılibı
nın hürriyet ve ihülil dolu fikirle
ri Balkanlarla İmparatorlutun ıay 
ri müslim unaurlan üzerinde çok 
fena bir tesir icra etmif Fransa 18 
rek Sırp gerek Rum isyanlarına mü 
zaheret eylediii gibi on ,.Jtizinci 
amn sonunda üçüncü Selime bür
metkArane mektup yazarak onu o
yahyarak birinci Napolyonun, Mı
sıra ant tecavüzü ve Suriyeyi isti -
llya tetebbüsü gibi hareketlerle 
karşılapnıftı. 

..... n...,. takası, cepheönü, cephe gerisi yok

BiZE SORUNUZ CEVAP VERELiM 
tur. Her yer harp cephesidir. Hudut
taki uker ne kadar ateıe karp ile, 
vatandq, sen de atqe karpsm. Bil-

- ___ TKFPN- _____ ~ ______ · ________________________ tiln bu badirede yaranı saracak tek 
.aıunsx_ - - -4WUZIUWL.$.JWW~zıwıawıneuursr..a.:44wW4Y~ bir insaniyet sembolü kalmııtır, o da 

Poker Oynamak yasak mıdır ? Kızılay veya Kırmu:ı Sali~tlr. 
Kıalayın, bugünkü devırde flzerl-

Bundan bfr müddet evvel, bir ge 
ce erkenden yatağıma yatmıı uyu 
yordum. Saat on bire dojru, tele
fonun ısrarla çalması beni güzel 
rüyamdan uzaklaştırdı. · Hemen 
kalktım ve .. allo,, dememe vakit 
bulmadan, telefonun diğer ucun
da bulunan ve biraz sonra arka -
clafllll olduğunu anladığım bir ses: 
- Yahu poker oynamak yuak mı? 
diye sordu. 

- Gevezeliğin sıruı değil. Bu 
gibi sorulacak daha bafka sualle
rin varsa bir klğıda yaz da, yann 
tahriren topuna birden cevap ve
reyim, dedim. Telefonu muzip ar
kada$1mın yüzüne kaparmya hazır
landığım esnada, o şöyle devam et
ti: - Mesele mühim. Hemen giyin 
ve kardefim Recebin imdadma ye
tiş. 

Bu vaziyet karpsmda, tabii gi • 
yindim ve bir otomobile atlayıp 

söylenen adrese gittim. 
Meseleyi, kıaaca size de anlata -

yun: Dostum Recep evine, o ak -
f8Jn bir kaç ahbap davet etmiı. Ev
veli dana eünl,ler, sonra yemlf}er, 
içmifler. Saat dokuza doğru da po
ker oynamak üsere masa bapna 
otumıuflar. Yalnız, poker oynama1t 
btiyenlerin adedi bet olclulundan, 
ve poker oyunu da bet kltlden faz
la kimse tarafından oynanamadı~ 
elan, ev sahibi olan Recep, oyun ha
ricinde kalmıt ft oyunları seyret. 
melde iktifa etmff. Oyun zevk ve ne 

fe içinde devam ederken, kapı çalın 
mış ve birdenbire altı, yedi alvil 
polis memuru !çeri girerek cürmtl 
meşhut halinde masa bapndaldlerl 
tutmuşlar ve ev sahibi de dahil ol
duğu halde hepsini karakola götür· 
müşler. 

Sonra anladık ki, poker suç tet
kll eder mahiyette oynandığı polise 

ihbar edllmlt. ve tabU olarak polis 
te vazifesini ifa etmif. 

Her ne ı.e, polis suçlulan istic
vap ettikten sonra tamim ettill ev 
rakı eOrmümefhut mahkemesine 
sev ketti. 

Recep kumar oynatmakla, dl -
~erleri de Jnuvar ovnamakla itti
ham ediliyorlardı. Türk Ceza Ka
nununda kumar oynatmak ile ku -
naar oynamanm cezalan başka ba1 
kadır. Evveli, kumar oynatanlann 
vaziyetini tetkik edelim. Binaena
leyh, Recebi ele alalım: 

Kumar oynatmak, Ceza Kanunu 
nun "58'1,, inci maddesinde yazılı 
oldulu tarzda cereyan edene, ka
nunen su~. Maddenin bu huauaa 
müteallik Jmımm yuıyorum: 

"Her kim, ....... 111aham 'ftYll 
umuma açık yerlerde kumar oyna
tır veya oynatmak ld11 yer «llte -
rlr ise bir aya ve tekerrtlrtl hlln
de iki ava kadar hafıf ha,.. ve her 
iki halde bqkaca elli liradan •'8· 
fi olmamak fisere hafif caayl nak 
dtye mahkftm olur.,, 

Şimdi maddeyi biraz da izah ede-

lim: Demek oluyor ki, her kim an
cak umuma mahsus veya umuma a
çık yerlerde kumar oynatına veya 
kumar oynatmak için yer gösterir
se, suç ika etmiş farzolunur.Ve an· 
cak bu hallerin vukuundadır ki, 
kumar oynanan yerde bulunup ku 
maroynamıyayanyanveyakumar 

oynamıya tahala olunan mevat ve 
allt ile ortada bulunan ev• ve pa
ra zapt ve müudere olunur. 

Yukanld maddede yuılı "umu
ma •Çlk yerler,, den maksat ile o
yun oynamak latlyen herkesin lire 
bileceli mahallerdtr. 

Bundaa maada Ceza Kanununun 
11569,. uncu maddesi mucibince de· 

"Ceu Kanununun tatbUdnde im 
........ ~ batiyle len kıluup 

Ur w sarar baht ve talle ballı ba 
hmaa 07UD1anbr.,, 

Nazan dikkatinlzl maddede ya
zllı .. kazanç kutı,, kelimeleri ilze
rtne celbederim. Kumarda para ka 
sanmak gayesi de olmalMtır. Yolma 
arf vakit pçirmek için mua bapn 
da topJ-nllmıpa, kanunda J8mlı 
IUÇ trtiklp edilmlf olmaz. 

Birkaç kelime de, oyun oynıyan 
laf h•'lrkında 16yliyelim: 

Türk Ceza Kanununun "568., in
ci maddesi diyor ki: "Her kim, 
yukarıdaki maddede beyan olunan 
kabahate lttlrak etmeblsin 1111111-

ml veya umuma açık mahalie lna-
[Arkaaı: Sayfa 8, sütun 5 te] 

ne aldıtı bu büyük vuifeyi, kadın, 
çocuk, ihtiyar, bütün hallı kitleleri
nin maruz kalacatı faclalan, lnıgila 
ıöztinOn önflne getirirsen, ıuurla bu
nu kavranan, yann ıökten kafata
sına inecek bombanın yarasını sara
cak eli, fimdlden temin etmif olar
sa. Bunun ipa : 

"Vatandq, Kuılaya iye ol!" 

Y •lracık Verem Sanatoryoma 
Hakkmcla Bir İzah 

Geçen IÜD Y a'lracıktan bir mektup 
aldık. Bir gencin Yakacıkla Kartal 
arumda bir kazaya utradılı. Yaka
cıktaki bir hastaneye götürüldüjü, 
orac:la bakılmadığı. bu yüzden Hay -
darpqa hastanesin'! nakledildikten 
bir saat sorıra öldüğü yazılı idi 

Bir vatanc:lapn bakımsızlık yüz(ln
den canını kaybetmesine çok tabii 
olarak teessür duyduk ve gazetemiz
de bu temaürü ifade ettik. 
Yakacık sanatoryomu bqheklmi 

ve mütehassw doktor Ihsan Rifat 
Sabardan bu meseleye dair bir mek
tup aldık. Mektupta f(>yle deniliyor: 

"MüesMlemize getirilen kazaya 
uiramıf pncin yüzünde gözü hiza -
smda bir bereden batka bir şeyi yok
tu. Bu da kendi ihtısasım tıaricınde 
oldujundan kazazedeye daha nafi ol
mak üzere Haydarpaşa hastaneı;ıne 
gönderilmesi tavsiye edilmiştir. 
Orada yapılan müdavattan sonra iyi 
olarak evine dönmiıştiır. Oldüğünden 
bahsedilen bu genç sıhhatte olarak 
yaşamaktadır.,, 



Yine mi Basketbol? 
Normal Şartlar içinde Türkiye Birinciliklerini 
Yapamıyacak Kadar Unsur Bulamıyan Sporların 
Beynelmilel Müsabakalara Girmesi Gülünçtür 

Ummniyetle spor itlerinde açıklık, vuzuh ve atiki.rlık aranma
aına mukabil bizim Spor Kurumunun itlerinde bir mahfilik ve bir 
mahremlik vardır. Memleket sporunu elinde tutan bu müeueaenin 
ne yapıp ettiğini, ve ileride ne yapacağını öğrenmek mümkün 
değildir. 

Çünkü ne neşredilen bir programı, 
ne ilan edilen kararları vardır, bu 
öğrenememenin haddi zatında Kuru 
mun da bunu bilmemesinden mi, yok 
sa bilip te ortaya atmaktan çekinme
sinden mi ileri geldiği de malum de
ğildir. Hatta Kurumun karar ve ta
savvurlarını kendi neşrettiği ve kıy

metinden ziyade yiıksek ücretli ma
kaleler le doldurduğu resmi mecmua
sından da öğrenmek miımkün değil
dir. Onun için spor efkarı umumiyc
si ve ona hizmet eden gazeteler işleri 
tesadüfen öğrenmekte ve ona göre 
belki de gecikmiş mütalealar serdet-

• mektedirler. 

İşte bu suretle tesadüfen öğrendi
ğiıniz şeylerden biri de yakında Av
rupa veya dünya basketbol müsaba
kasına iştirakimiz hususudur. Berlin 
Olimpiyadına giderken de söylendiği 
gibi bizim oyuncuların hiç bir.isi ;_ 

çık havada oynamaya alışmamış ol
dukları için daha ilk adımda oyun 
yerini yadırgıyorlar. Üstelik bizimki
lerin atletik kabiliyetleri, soğukkan
lılıkları ve isabetleri de eksik. 

Faik kuvvet karşısında mağlup ol
mayı izah etmeye lüzum yoktur. La
kin Berlinde gözümüzle gördüğümüz 
veçhile verilen 20 serbest vuruşun ya 
rısından fazlasını dışarı atmayı has
mın kuvvetile izah edemeyiz. Bu sa
dece acemilikten gelir. 936 dan be:-i 
basketboldeki zaafımızı izale i -

inden sırf sportif müsabaka -
larda gireceğimiz sporlar şim
dilik pek mahduttur. Süvari -
}erim iz önde olarak ancak bir güreş 

1 vardır. O da son demlerindeki vaziye
tini ıslah etmek şartile. Üst tarafı bu 
gibi müsabakalarda daiına vücudüne 
ihtiyaç olan mağluplar zümresini dol 
durmak rolünden başka birşey yapa
mazlar. 

Söylenen ve muttasıl hissiyata h i
tap eden vahi sözlere rağmen sporu-
muzun heyeti umumiyesi kalitesin
den ve hacminden kaybetmiştir. B!r 
zamanlar Orta Avrupanın kuvvetli ta 
kımlarile boy ölçüşen futbolümüz şim 

di Balkanlarda bocalayacak haldedir. 
Eskiden zaten bir fidandan ibaret o
lan Atletizm artık bir hayal olmuş
tur. Güreşin aldığı netice uzakta de
ğildir. Denizcilik ise artık tarihe ka
rışmış, ve Federasyonu bile kalma
mışttr. 

Bir parça kendini tutabilen Bisik-

let bin türlü müşkülat içinde Edirne -

İstanbul seyahatini yapmak suretile 

bir hayat eseri gösterdi. Lakin o da 

bu hava içinde bu kudretini muhafa-

za edemiyecektir. 
Normal şartlar içinde Türkiye birin 

ciliklerini yapmıyan ve bunu yapa
mıyacak kndar unsur bulamıyan spor 
lann beynelmilel müsabakalara gir
meye kalkması gülünç olur. 

çin Istanbulda ve kapalı sa- Bizim spor şubleri için normal mil 
lonlarda yapılan ufak tefek mü- sabaka merhaleleri şunlardır: 
sabakalardan başka memlekette bas
ketbole dair hiç bir hareket, hatta 
beynelmilel müSlllllekalann cereyan 
ettiği yerleri görmemize rağmen hala 
bir açık basketbol abası yapılmaını1 
iken, §imdi Avrupa birinciliklerine 
gitmek göz göre göre beş on kişiye 

kaygusuz bir seyahat zemini ve Türk 
sporu namına da tatsız ve lüzumsuz 
bir hezimet hikayesi hazırlamaktan 

1 - Mıntaka birincilikleri, 

2 - Türkiye birincilikleri; 

3 - Balkan temaslar;;Jı;~==-=-" 
Ve bunlarda memnuniyeti mucip 

neticeler elde edildikten sonra; 

4 - Avrupa ve dünya birincilikle-
ri. 

Basketbol takımımızın Avrupaya 
seyahate çıkacağını öğrenince bu acı 
hakikatleri bir kere daha tekrar et-başka birşey değildir. 

N 1 meden geçemedik. e o uyoruz? Dünyanın maruf bas 

ketbol memleketlerinden biri miyiz? Plc1nörcülerlmlzln Tesis 
Yoksa bu §&mplyonlukta müdafaa e-
decek bir ünvanımız mı var? Son Av- Ettikleri Rekor 
rupa güreş şampiyonasına Avrupanın Ankara, 6 (A.A.) - Türkkuşunun 
Macaristan.,~talya, Çekoslovakya gibi yüksek yelken uçuşunda çalışmakta 
en maruf gureş memleketleri takım- olan öğretmen namzetlerinden Cemal 
lannm hazırlanmamıı veya zayıf ol- Aytaç yanında antrenman için al • 
ması yüzünden girmediler. Şerefieri dığı arkadaşı Rasim Tiyanşanla bir
mi eksildi?Biz girdik tene kazandık? likte haziranın birinci günü havada 
Bilmeliyiz ki; Olimpiyatlar gibi spor- 12 saat 22 dakika kalarak iki kişi
tif olmaktan ziyade siyasi temaalaı: lik planörlere mahsus yeni bir milli 
müstesna, Avrupa birincilikleri nev- rekor kınnıştır. 

NOTLAR: 

Serbest Güreıte 

Canhhk 
Dün son neticelerini yazdığımı7. 

Türkiye Serbest Güreş müsaba
kaları bize ufak bir himmetle spor 
şubelerimizdeki durgunluğu gi
dermenin mümkün olduğunu gös-
teren canlı bir delil oldu. Vakti-
le Olimpiyatlara iştirakimiz sıra-

1 sında biz de Serbest Güreşin Tür 
kiye birincilikleri yapılmadan bey 
nelnmilel bir dünya müsabaka!n- 1 

na girilmemesini bu sütunlarda 
tavsiye ettiğimiz zaman bunu ay
kın vaziyet almak kaygmmna at· 
fettilerdi. Her iyi niyet gibi bizim 
de halis düşüncelerimizn böyle 
br iftiraya uğramasını acı, fakat 

1 
tabii görmüştük. Zaman ve hadi
sat bize hak verdi. Güreş Federas 1 

yonununun miiteşebbis reisi bir 
Serbest Güreş Birinciliii yapma· 1 

nın imkanını ve memlekette böy- ! 
le bir hareket Ul'andırmanın fay 
dalarını ortaya koydu. Spor her
şeyden evvel bir "hareket" isti
yor. Bu~u yarattıktan sonra tek
nik ve idari noksanları diizeltmek 
kolaydır. Bu mülahaza iledir ki: 

OKUYUCU 

Mektupları 
1 
1 . . 
: 
1 ---· 

Hüseyin Remzi (Paıa> 

Sevri lmzalamamıı 
Merhum Hüseyin Remzi (Paşa) nın 

eşi Ayşe Mediha Mocan imzasile şu 
mektubu aldık: 

31 • 5 • 938 tarihli gazetenizde 
1 yüzelliliklere dair çıkan yazıda üç se
ne evvel Münihte vefat eden zevcim1 

eski topçu ve erkanı harp mektepleri 
tabiye ve harp tarihi hocası, esbak Ti 
caret Nazırı Hüseyin Remzi Paşadlln 
da bahis vardır. Kendisinin Sevr mu 
ahedesini imza edenlerden olduğunu 
yazıyorsunuz. Zevcim Sevr'i imza et
miyeceği hakkında Vakit ve Sabah 
gazetelerinde aleni beyanatta bulun-
muş ve bir ecnebi devletin tazyikite 
26-6-920 de istifaya mecbu r edilmiş
ti. Sevr'de o Kabineden imzası bu
lunmıyan tek nazırdır. Sevr imza e
dilirken zevcim Şişli asabiye hastaha 
nesinde tedavi altında bulunu yordu. 
Son senelerini yalnız ilme hasreden 
bir ölüye ve onun evlatları ve torun
lanna bir saygı olmak üzere bu ha
tanın tashihini dilerim .. Ailemizin iki 
asırlık cedleri arasında tek bir sivil 
yoktur. Çoğu cephelerde can vermiş
lerdir. Hiiseyin Remzi Sevr'i imza et
mediği gibi ne cedleri, ne de hafitleri 
arasında Sevr'i imza edecek tıynette 

adam yoktur. 

• 
Ankara Serbest Güreş miisabaka
lannı sporumuzun atisi bakımın
dan çok faydalı ve müteşebbisle- j 
rini tebrike layık gördük. l ı 

Güneıin Parla lc 1 

Bir Mahalle Halkı 

Şampiyonluğu 
Bir hayli gürültü ve dedikodu 

ile dolu olan bu seneki Milli Kü
me maçları çok şükür bitti ve Gü 
neş klübü kendisine en yakın o
lan Beşiktaş klübiinden 7 puvan. 
yani üç buçuk maç (çünkü bir 
maçta galiple mağlup arasındaki 
fark iki puvandır) ve kendisinin 
en hararetli rakibi Galatasaray ta 
kımından 11 puvan, yani beş bu-

l çuk maç fazlasile ve hiç yenilmP.· 
den şampiyon oldu. Futbol t81'i
himizin birinci sınıf lik mflsaha.o 
tlilarınaa nı~ meg•u~ ol-ua,. 

şampiyon olmuş kliip hatırlamı
yoruz. Güneşin bu parlak galebe 
si mesaisindeki sadelik ve sport
menliğinin haklı bir mükafatıdır. 
En namüsait şartlar altında ve en 
çetin hasımlar karşısında oyun k :l 

litesini ve sportmenlik hasletini 
kaybetmiyen Gilneşlileri bu mu· 
vaffakıyetlerinden dolayı tebrik 
eder ve bütün klüplerimize böyle , 
yüksek muvaffakıyetlere varmak 1 

Rahatsız Oluyor 
Fatihte Haydarda Kaptanpaşa ltn

nağı sahihi Faris gazetemize yazdığı 
mektupta diyor ki: 

"Fatihte Haydar medresesinde lıir 

aydanberi yeni kiracılar oturuyor. 

Bu yeni kiracılardan hüfün mahalle 

halkı şikayetçidir. Gfirültii yapıyor

lar. Çocuklarımızı sokağa bırakama?., 

olduk. Erkekleri çalı~maya gittiği 

halde. kadınları , çocukları da her giin 
dilenmeye çıkıyorlar. BunlaTın vazi
yetleri bir tuhaftır. Evvelce Fatih, 
u-.• .,.. 
oturmuşlar. O medre~eleri harap et
mişler .. Nihayet çıltarılmı~lar .. Şimdi 
buraya geldiler. 20 - 30 ev halkı VH. 

Hepsi de güriiltücii, ve ne7.8fete az 
dikkat eden insanlar. Bunların bu 

medreseden çıkarılmasını bütün ma
halle halkı istiyor. Evvelce bu med
resenin kiracısı iyi bir insandı. Ala 
kadarların dikkat nazannı çekeriz." 

MENEMENDE: 

Menemen• iyi Su 
Getlr lllyor 
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Hanri 38 yaşındadır. bekardır. 
Kadınlar hakkında, onların yaptı

ğı işler hakkında kafi ve kati ina
nışlan olan bir delikanlıdır. Ek
seriya, o sakin tavrile şöyle der: 

- Kadınlar iş görebilirler. An
cak kadınlıklarından uzaklaşma

mak şartile!. Ona göre, kadınlar, 
hoca, daktilo, katip, mürebbiye, 
hastabakıcı olabilirler de, doktor, 
avukat, fenci, mühendis ve da
ha ıiyade ameli temayül ve el yat
kınlığı istiyen işlerde mütehassıs 

olamazlar. İstediğiniz kadar Han
riyi yumuşatmıya çalışınız. Boşu
na yorulacaksınız. Nuh der, pey
gamber demez. Üzerine biraz faz
laca vardınız mı: 

- Efendim, ben bu mahlukları 
bilirim. Hem pek iyi bilirim. Anla
tayım. Mütarekeden sonra Pariste 
bir berbere girdim. Berber, dev gi
bir bir kadındı. O yumuk yumuk 
pençeleri ile yüzümü öyle sabun
ladı, sonunda traş ederken öyle bir 
çeteleye çevirdi ki, cidden güzel 
bir kız olan sevgilimin randevu
suna gidemedim. Gidemeyince de 

&fillul\Mtt"~~~ ~!~,Pn~~it 
Abdi aciz hava aldım. Ellerinin ha
murile erkek işine neden karışır
lar yahu! . diye dert yanar. 

Hanri, ömründe diş ağrısı nedir 
bilmezdi. Bir keresinde, hafiften 
başlıyan sancı , zonklamayı ve 
beynini attırmıya başlayın -
ca, zavallıya dünya zindan kesildi. 
Nihayet, yakında bulunan bir diş
çiye kapağı attı . Beyazlar giyin
miş, aydede suratlı bir genç kız ka
pıyı açtı: 

- Dişiniz mi ağrıyor, Mis Vels 
şimdi bakar.. dedi. 

Hanri, geceyi hiç te rahat geçi
remedi. Dişi mi tuttu sanıyorsu

nuz, ne münasebet? Bilakis, o şid
detli ağrı dinmiş, insana zevk ve
ren ince bir zonklama kalmıştı. İç
ten içe, ta derl nden duyduğu bu a
cı ile sabaha k:ıdar uyuyamadı.Er· 
tesi gün tekrar muayenehaneye 
gitti. İşi bir an evvel bitirmek, ıs
tırabını dindirmek arzusu ile: 

- Ben öyle sanıyordum ki, diye 
söze başlıyacak oldu. 
Kadın dişçi: 

- Dişiniz nasıl? Sizi rahatsız 
etmedi ya .. diye sordu. 

- Mükemmel.. Fakat cidden öy
le sanıyordum ki .. 

- Açar mısınız IUtfen! ..... -,_.na .,•-;,-,. ---
}er ile, y ine Hanrinin ağzının için
de bir şeyler yaptı. Sonra damda.il 
düşercesine: 

- Dişiniz ciddi b ir tedaviye mub 
taç .. diye mırıldandı . 

- Çok ta meşguldüm. 

Doktor, aynayı ağzının içine tu
tarak Hanriyi susturdu ve canı tez 
müşterilerini soyliye söyliye ka
nıksadığı belli olan bir sesle, bir
den parlayıverdi: 

- Lif! Eğer dişlerinize baktır

mazsanız, bir seneye varmaz hali· 
niz dumandır. 1 

için öyle çalışmalar temenni ede
riz. Ancak üç senelik bir varlık- 1 

tan sonra Türkiye futholünün en 
yüksek bir mevkiini alın teriy1e j 
kazanan Güneşliler azim ve irade 
ve bilhassa maksattan aynlma
mak ile nelere varılabileceiini 

gösteren en canlı bir misaldir. 

Menemen, (TAN) - İki kilometre 
uzaktan iyi su getirme tesisatına ba ş 
!anılmıştır. İki ay sonra kasabamız 
temiz içme suyuna kavuşacaktır. 

Hanri: 

- Fakat ben erkek ... diyecek ol
du. Genç kız aldırmadı. Başka bir 
kapıyı açarak seslendi: 

- Ne kadar sürecek bu tedavi! 
- Haftada bir günden en aşağı 

üç ay .. 

- Bir hasta: 

Dünya Kupası Maçları 
da İtalyanlar bir hayli müşkülat1a 
bir gol daha yaparak oyunu 2 - 1 k a
zanmışlardır. 

Macari•tan • Hinıli•tan : 

Oyun tamamen Macarlann hakimi~ 
yeti altında cereyan etmiş. ilk devre
de 4 ve ikinci devrede 2 gol yapan 
Macarlar 6 - O Hindistanı mağlıip et
mişlerdir. 

Hanri, Gud morning'i bastınyor
du ki, sözü ağzında kaldı. Musluk
ta ellerini uğu~tura uğuştura yı

kayan balık etli bir genç kadın 38 
lik delikanlıya gülümsiyerek bak-

tı. 

O ne gözlerdi yarabbim. Koca
man, kacaman.. Kara üzüm gibi 
simsiyah ve pırıl pırıl.. Hele başı
nın etrafını fırdolayı kaplıyan gür, 
dalgalı saçları , delikanlıyı büsbü
tün afallaştırdı . Bembeyaz kolalı 

gömleği ile ne güzel bir tezat teşkil 
ediyordu bu saçlar .. 

Ve Hanri, haftada bir gün mua
yenehaneye taşındı. İlk ayda, ka
dın , o karşı durulamıyan mantığı 
ile, Hanrinin o zamana kadar bes
lediği bütün fikırlerini altüst etti, 
kökünden sarstı. Delikanlı üstelik 
kadının erkeklere karşı engin bir 
müsamaha ile acıma duyduğunu 

keşfetti. 

Bu seferki dünya kuı>ası maçlannda İtalyan Milli takımını kupa pmpiyonu yapması muhtemel olan Jtalyanla
nn en tehlikeli merkez muhacimi Piolanın bir hücumu 

Fransanın muhtelif şehirlerinde ya /f4lya • Norv~: de Norveçliler de bir gol yaparak be-
pılmakta olan dünya kupası maçlan- raberliği temin etmişlerdir. Muayyen 
na pazar günü devam edilmiştir. Alı- Birinci devresi ı . o f talya lehine müddetin berabere neticelenmesi üze 
aan neticeleri ıırasile yazıyoruz: neticelenen bu maçın ikinci devresin- r ine oyun temdit edilmi§ ve bu esna-

Çeko•lovakya - Hollanda: 

Bu müsabakanın her iki devresi c!e 
golsüz olarak berabere neticelenmiş 

ve oyun temdit edilmiştir. Bu tem
ditte Hollandalıların kesilmesinden 
istifade eden Çekler üst üste 3 gol ya 
oarak maçı kazanmışlardır. 

F ran•a • Belçika : 

Asabi bir hava içinde ve bircC1k ha
diselerle cereyan eden bu macı Fnn
sızlar müşkülatla 2 - 1 kazanmıslar
dır. 

Bre~ilya - Polonya : 

Bu macın ilk devresi 3 - 1 Br~7.llva 
lehine neticelenmiş. ikinci devrf>de Po 
lonyalılann 3 golüne mukabil Bre"l!:il
va bir gol yapmış ve takımlar 4 - 4 

\
berabere kalmışlardır. Temdit edilen 
oyun neticesinde Brezilya 6 - 5 galip 
l'elmiştir. 

Rumanya - Küba : 

Bu maç kuvvetlerin müsavi nlmnı 
vüzitnden temdide rağmen 3 - 3 bera
berlikle neticelenmiştir. Perşembe 
günü tekrar edilecektir. 

Hanri, bir an ne yapacağını şa
şırdı . İçinden bir şey kendisini dür
ter gibi oldu, amma, değil bir ha
rekette bulunmak kılını bile kıpır
datacak mecali kalmamıştı. Biraz 
evvel kapıyı açan genç kız, onu a
meliyat iskemlesine oturttu. Ba
şını düzeltti. Dişçi kadın ellerini 
kurulıyarak gayet ahenksiz bir ses
le: 

- Açar mısınız, lutfen! dedi. 
İlkönce bir ayna ile ağzın içini 

muayene etti. Sonra kancaya ben
ziyen bir aletle dişleri yokladı . 
Yokladı amma, acı beynime vur
du hani. Az kaldı, danalar gibi 
bö:ürecekti. Amma sesini çıkar -
madı. Ditçi kadın, bir müddet ta
kır tukur bir şeyler yaptı ve gü -
lümsiyerek: 

- Bugünlük bu kadar yeter. Ya 
nn yine geliniz. Dişiniz eziyet ve
recek olursa, bu kapsüllerden iki 
tane alınız dedi. Bir ıişe uzattı. 

İki ay içinde Hanrinin dişleri 
düzeldi, amma kalbi daha better 
yıprandı. Yani sizin benim anlıya· 
cağım, delikanlı aşık oldu. 

Dişçisini umutsuzca sevmiye baş 
ladı. İnsan böyle bir kıza, nasıl <>" 

lur da "karım olur musun?,, diye
bilirdi. Hem Mis Vels, öyle fiörtün 
filan , dehşetli surette aleyhinde i

di. 
Üçüncü ayın başlangıçlarında 

Mis Vels: 
- Bu azı dişıni çıkarmak icap e

diyor. Anestezi yaparım, duymaz
sın, deyince, Hanri fırsatı kaçırma· 
dı. Anestezi yapılıp ta uyanırken, 
hastalann içlerinde ne varsa b i
rer birer sayıp döktüklerini duy • 
muştu ve. bayılmadan evvel. söy
Iiyeceklerimi iyiden iyiye tasarlar· 
sam, ayık halimde dudaklanmın 

söylemiye cesaret etmediği sözle
ri tahteşşuurum beliti ortaya ko
yar .. 

Diye düfiindü. 
düzeldi, amma kalbi daha beter 
ki gül koklarmış gibi sindire sin
dire içine çeker ve bütün etya göı 
lerinin önünden silinirken, içill .. 

den: 
[Arkası: Sayfa a. stıtun 8 dal 



GebelikteDikkatEdilmes • 
Lizım Gelen Hususlar 

Aşçıbaşı Ne Diyor? 
Menimin en lezzetli ve en az frenk çllell kullenmıhcbr. Frenk çt

ömürlü yemifl olan çileli u- leli tatma olmakla berabft renkli ve 
lan saman devam ettirmek için re- PterifUdir. Bütün reçeller bir R-

vel yapabilirsiniz. ferde 3 kilodan fazla kaynatılıraa o 
Reçelin &çiisil: kadar lyt olmaz. 
'10 büyük çilek ÇUıolatalı paılU..: 
1 kilo ,eker M alzeme: Uç parça sütsüz çL-
1 bardak 1U kolata, 
1 limon Uç yumurta 

70 çileji teker teker saplannı dl· Uç kapk toz t*er, 
binden ince bir makula keemek su- Bir kahve fincanı dövillmflt be· 

dik durun, kol1annm blıpmzm ilzerl 

ne kaldıruı, dizleri b~ vücudü 

ra, ona, ana aütfl vermek ıizln en bO
yük zevklnlz olmalıdır. Bu ametle, 
yavruyu en iyi bir f8kllde biyütmÜ§ 
olur ve aebeliie göre hazırlanan gud
delerinl&e '*1 ballerinl iade ederai
ııl&. 

l'etiyle ayıklamalı. Ayıklanan çilek- dem, 
ler bir 11n ... er, bir nra çilek ol· Yarım kahve fhıcam dövülmüt ilk Wr ..._ " !Watll'laı- ü 
inak üzere reçel tenceresine dizilip ŞamfıstılL tik ....... ,._..._ 
lııerlertne bir limon l1kı1ır ve bir Uç yumurtanın akım bir tabakta, ------------
...,. dinlendirilir. Erteel sabah üze.. kar haline gelinceye kadar, ~ ..,. Ft17'11lı llilP• : 
rlne bir bardak su dökülüp ağır a- nl istikamete doğru olmak ilare ça-
tette kaynatılJr. Çilekler su salıverip talla veya yumurta teli ile dövüp bir ,..... CllSI 
te koyulapnca, delikll kepçe ile kö- kenara bırakınız. Bir yanda çlkola-
P61il alınır. Çilekler tatlıyı içerisine tayı ben mari de susuz eritiniz. Yu- llanlk6r ve tırnaklan boyama fn. 
teldnce bir ka11kla tabağa biraz şer- murta sarılarını da lflkerle, yumur- ce bir anat olmuftur. Manikür de 
bet dökülüp kaşıkla ağdalanmasma ta kokuau kaybolup göz, göz olunca- bafb 191ı.r pbl modaya tlbldlr. 
'-ınbr. Eler aldalanmıpa yarım ya kadar dövün ve yumurta, akla- Tırnak dWarı elbl8eJere &öre de
bhw fincanı 111da limon tuzu eri- n, çikolata, fıstık, blıclemle karıftı- ~. CDl dalma elbt.e ren
tlllp tencereye bopltılır bir tqım nnp, kalıba dökün ve buz dolabına ıtnln zıddına olmalıcbr. Her ıDn tçtn 
QJnatJlıp atefteıl indirilir. Reçeli bın.kımz. Bu pudiql akpmdan ya-

- ------ ----- - 'I 

Televizyon Nasll işler? 
l...Uterette telniSJ'OU nllteti artırİnak için •• atyan!lan ha Metle a~fftdilmittir. Halihazırda İncil terede 
laer lfln televbyoa 1ervlsi yapdmaktadır. Ataiıda televlzı·oa santraluua auıl qleditilai ıöre bitininis. 

l)loe 10iumadan Jtivanozlara boplt.- parsanız sabaha kadar iyice kalıbm açık renk ciW&r kuJlanmak dolru 
ıaa-.ııdır. Akli takdirde çilekler plrlint a1ınJf ye donmlif olacaktır. dur. Lakin pJAl•• W IUYU'elerde 
daiıbr. Kahvalbda üertne çilek reçeli ve modaya uymak l•znwbr. 1 

Yemek lçtn en leaetll çilek O. J& tos .-.ıı krem pnti79 döküp Tırn.ak1anımdan oOt. Çlkamaea on 
lbaalı -.11 olchalu halele reçel lçbl yi7ebillninlL lan JalJa1ıp parlatmayı anmm..,m. 



Bordur (TAN) VilAyetimlzde 
adedi altı bini b~ dokuma tezglh
lan hemen tama!Mn kredi ile çalış
maktadır. Bazı muhtekirlerin fırsat 
l düştükçe zam yaparak tezglh ~ 
1terinizarara10t .. arının ve~ 
\lan ucuza almalarının önüne .._ 
içi Diki tene evvel tefkil 6üil--~ 
cılar kooperatlft" Din sermaye ulıJı 
yüzünden maıjt4ı tamamne temin .. 
demedili göıtQla~. Bunun lflil 
sermaye artt~ ve genifletilmif
tir. İplik alım unını ve alaca satı-

lll•!iJA•f_~---... -.-=ııııiım ........ -=~~-.-.... .-----İıillııiilı..lıillıl== pnı kooperatıf41are edecektir. Koo
peratif, dok~lann fakir aileleri-
ne yardımda bulunacaktır. 

$elllr Pl••ı•cla Detlılkllk 

_,,_ 

Gi•el htaklıklan 
hnatul•yor 

... ,......w11npw.r ... 

., eea7l .... ..., : um.,, ........ ~-..... Vi\atao •9 ib ...... 
oynıyanlar da onun bir nevi ıuç or 
tall olınut addediliyorlar ve cua 

.:.,~yorlar. Ya~fild~bu 
~ kumillr,.,.... .... 1-
.-flf olduiuftU 1la tprit etmek t.te-
rim. 

Muhterem Okuyuculanm, Recep 
ile arkadqlanm mahkemede mü -
dafaa ettim ve bu khmeletbı para 
kazanmak katı ile ve kanmıda ya
zılı elduiu tanda poker oynama -
dıldannı ispat ettim. Recep ve .,_ 
ka~ benet etttıtıı Bbıaeaa -
leyh, ılz de evin 
briç ve nir 
nıyabi.llnhalı!M~iz. 
dan ~ayentz dl menfaat olma
malıdır. Mesel&, pokerde ·~anlot., 
denen parayı çıkaracak olursamz, 
fikrimce kumar oynam11 addolun -
manız ve ceza J(6rmeniz icap edn. 

Bu yuuna nihayet vermeden ev
vel, oyun, bilhusa poker oynıyaca
tınız arkadallan .açerken tok mtlf 
külpeaent olmanızı tavsiye ede • 
rim. 

lıman Kemal ELBIR 
(latanbuı a.ro.unda AVUKAT) 

* 
1-~~: 
İki tane mektubunuzu aldun. Ama .._ 
~ flzeN hUMlll mektupla eeYa~ 

t.rafınıza blldlrdlm. l'akat tam ıza.;. 
fıat wrebllmepı için maatacan buı ıı. 
IUalann tanlhlnl tarafıma blldlrmaıW 
si rica etmqtlm. HenClz eeYabınm ala
madılırnı be7an ederim. Arzuma& Clzere 
ilfın ve adreGnizi 7UlllJ70l'UJll. 

1 - BQ- l'alırl Vizede: 
Hakkını& var. l'akat h• ~\net 

peclerfnlzln ka~ dair karar al
mama icap eder. 

1 - BQ-m Bmfıe: 
Vakit ~-mahtam.;ı. mira 

eut ........... L.~ tam bJr hafta 
IODn .....,.., ..... ---~ ................ --~ 
..... lllilll ...._111 ........... 
79 ederim. 

'-~~ 
Türk 112 lnd 

nıa es ne naen, a 
c.v.lenme batııdlr. 
1- K..ı ~D bJrl ...... DMN

iıilmJnln lcrut zamanında evli a 
1 - 1tarı kocadan biri evlenme mera

airn1nln icrası zamanında bir akıl huta-

yakalıyarak: 

- Sana ~ ~JAnı. •
bal mü? diye mntu. 

l'adm clüa d1' anJımannpı. 
- Bnimle evlenecek m19in? 

Bunu kabul ediyor muaun? 
Mil Vela, blru düfintir lfbl ol

du. Gilael, tara büm libi gözleri 
• büyüdü. Sonra 6deta donuk bir .. 
ı.: 

- Kabul! dedi. 

• 
O ıeee, Hanri, tıtpnlımu prar-

la ıüzdü. Küme ona cfitet di;y .... 
di. Gül kuruu klCilfe luVa1et1. _.. 
mu lilRWiini andıraa yuvarlak 
ommlan ve bukle bukle barikul&
cle p.eı abanoz renkli AÇ1arl1e 
kimle ona difçililt tonılaramudı. 
Sabahki bAdileJi hatırladı. Qü1im.. 
aedi. Sonra: 

1 
- Alta, cWi Gös1eriml açmefa, 

lenl IWdilm. Şqumıfbn. Oh.. cli-
1 7• diip\Ddüm. Demek uyku UUD-

de kalbimden pçen1eri, onu '"" 
clijimi 167lemtpm demek 4iye 4ü
fündilm. AJJahepnna ne eledim? 

Dit doktoru. dudaklannda afa'T
eı bir güliiınw çevrelwrek o. 
vap verdi: 

- Htq anesteziyi verir vermez: 
"- Ulan cadaloz, elime bir flr

•t pçip te, .eni bU llkemleJe 
yatırabilMydim IÖf'Ür'dtln aüntl -
nü ••• Kup yolar lfbi saç1anm ~ 
lardım .. " diye bomurdndın ..... Aıftr. 
ma kadının fendi, er.keli yendi 4e-' 
en m1 Huri? 

blı .,.,,,. daimi bJr ...,.., netkell me.; ....,,. ...... 
t-x.,ı boa ....... ama.. -

DU bir clereeede k8D ,,.,,. ~ ..... 
blı n .Ot analılı ve ~ v-. 

1 - Bu ıZObtlls« 

z a ame 
Diz. Akli talu:Urde ...... ,,,..,._. .... 
de~ .. mnJml....,... 
.IMldur. 

(lstanbul Baroluncla A VUKA'l'> 
laDudl Kemal ELBla 

Arak Motopomp ve lamyo• Mlbayao tı•nı 
Bursa le ... ynlnden: 

Buna Belediyeli tarafindan ~ bfaiye aru&zG, blr Motopomp ve te
mizlik lfleri lçhı de bir ~ ... atıa ahııecaktır. 

Satıcılar; ._,ebllecekleri md\nalanıı Panl ve Huptl ve mali prt
larını ve btalolıaiuu Huir11n IOHDa kadar Buna~ KeıılQ~ 
ıöndlQDelerl ilh olunur *1 

........ , hta• 

ll8d11cl hl» ~. Burada yapacaps 
"toJi(J 1r ..uwaıe w.. ı.u, tbMldlr. 
~ dOpniın bizi Madridclen ıertye atmı)'a mu • 

nllmll: oluna, Getafe ile Garbambel aruınde )1l»o 
MJe ~ii .,....,.., ~ Otlileı 1*ldt 
~rtmdf: 

- Bu ceph• ~ BmnUer w Almanlar _.. 
rilııü)'OI'. 

Diler bir aruptali btrlll: 
- Gadlze on bet 1S1ıM1e nfula Italyan çdnmf. blll-

Jua ftl'!1mSt btt .mıer vardı. Ben, ,.n11nıla dtıt
mam Madıtıteld ftlDde beklemekten utanan bir p-

yor musunu? 
Diyordu 1:tu .ader havada çaıtandıkça. bir ._.. 

retmHk havua eiiyordu. Daima birim tıJap clllerleim ....... bir tvllt otomobillle ıtttlm. Şair a-lla..,.... .......... haJnndı ................ 
........._ kaqa bqa etmek tema)'6ltlnde ol
dalam ... ,... bip ..,.ıı.tten bahMWk. Bm•• al8JDD abk _.. bir tabura inldllp et-
mlftl, ~ ...... Orduda yer alJmk lçln emir •l
llUfb. CeplMniD ....- oktupnu 10rdum. Çilnkf1 
..m,.tte oımı,.n ~ taburları Madflde 
pri ahmmıJtt ··~.chfan &öndermiyeceklerlni 
~ 

- Ş!mdll•k • a.we-,. .... blnlz. Declller. 
Treni ta~~ bu atpm istasyonda ,.taea~
auıız, ..-ı .k11maNlam lbıe •taıtmat ,,.... 

Analı lmMhlr .._. IPI bUmt trenle llclecet
._ T...-...... hlabaJıktı. • e.pl*9e ~ 
............ artlk ~ e9J1IHh e CMarMJe 
...,...... .. ....,. ki; ~ lfadrlde fak
~ -..ıw Dr1aaJ11; 1D111rnwt 

-------~Aibrdr. -:_ Artall ..... -~ ~tı mU ........ Dl-
10t'.ı.aidL 

...... .._ ClelldlJ:• lf4ell tniD altı ml1 m rııfe. 
dedir'. 

~ ,., ""'· 31111'1 lraliMet ----= -.ı - ......... .., .... DlJGrlardı. l'abt cm,. 
mm lhdrlde ftldJlı aman ıın.. ona ,.,...._k. 

rlne Ct'IU'9t 'fel"lyOrdu: 
- Alkerferin WJle ldltleler halincle, ...... 

ordu hallnde ....... Untdn ~· ~ ltü
,.. kmn#*'uıao JrWl1erlni aldatmıf oltun. sazı.
rtmlz ve di~ bu aWatıhmf ubrleri UfaD
dın~ bd f~ lmitarac~ . J 

au ton•~~ Getafe;reraeldlk. Tr«il 
ler ,tart muvUl ıtait Gzerlnde duruyorlardı. ~ 
IÖDlllÖf bpltar ~ herkea oldup yerele ~ 
mı1• ça~ Gece çoJı: IOiuktu, - Kutilln 1Jtba. 
hJI' .gJerl libl,. ben pcelerbııl. ~e biraz •tel 
olan !.JtU)'Ot' memurunun kulfl'beslle, Cerro de ta 
Ange.toa iatuvonu aruıncf•kl ilk evlerde ~ -
dum önümde uunan br&nhk tarlalara bakıJor, keo 
eli W.dime IOnlYOl'dum: 

- Dlipnanı bunda l>eklenwntı mOmtüa mGdfll"? 
ICararJJkta ~ 6a"nMleld taylerln ~ 

DU dOfllUılllr. nuıl ele aeçinUllnl bir tflrlil ~ 
1Wdum. llademld bıanlan ellerlDe ~ .... 
lb ~ ... Madrld olvatma •- c10 .. an• oıaa--.. 
lenWlnlz daha ~ 

Sebm ~ aenlt olmıyaa bir saha~ 
... bb bet~ MllC:~ D6rt tnD ~. 
"ft110l'lv. O'ç ntotlr1l bir ~ muıat olarak 
lllndu.nhla mflhlrıiıımat dahi bir kq d•klkada ~ 
dakt kuvveti imhaya kAN•r. (.0.... fMf') 
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kafkas Tarihi Bir Dönüm 
Noktasına Gelmişti 

Ş amilin bu halinde bile gös
terdiği vakar ve haşmet kar 

~da, Çarın kumandanı o kadar 
det rınış ve bocalamıştı ki; ona ilk 

a hitap ederken: 
- Siz .. Ş:ımil misiniz? .. 

d Gibi, garip ve manasız bir sual
~ başka bir söz bulamamıştı ... Şa 
w .. • bu tuhaf suale, büyük bir sü
.. \llletle cevap vermişti: 

- Evet.. Şamil, benim. 
)' - Ala ... Gerek sizin .. ve gerek 
lııınızdakilerin hayatı, tamamile 
~Y~t altındadır. Servetinize de 
lliı ~~ıyecektir. Bu gece, ikameti
ti ıçın çadırlar ihzar edilmiştir.Tür 

11 
l'eye geçmek hususundaki arzu

., IQa, Haşmetlu Çar Hazretleri mu 
ltlfakat etmişlerdir. Ancak bu me
~Ye taalluk eden vaziyet, kendi
'di le bizzat sizin aranızda tesbit 
llla~ece~t~r. Onun için yarın, bütün 
~.etınızle, Petersburga gidecek-

~l?nil, bu sözleri büyük bir sü
~ etıe dinlemişti. Artık son kara-

\termiş olan kamil ve müte
~~il büyüJs: bir şahsiyet sıfatile, • 
~a: 

-Pekala ... 
,be~işti. İşte bu iki kelime; Kaf 
'lıı· hurriyet ve istiklal mücadele-

ltı son sözleri idi... Artık, her şey 
41 lınişti. Şamilin kanlı kılıcı, ebe
~en kınına girmişti. Kafkas şahi
' 8

8tının kızıl ve parlak güneşi de, 
lldan itibaren gurub etmişti. 

~6'l<alkas tarihi, en büyük bir dö
~ noktasına gelmişti. O gün ve 
~; ltafkas diyarının bütün hür, 

\r. tiaruun kalbinde, senelerce ve 
'-larca unutulmıyacak bir ma • 

tarihi olaı ak hakkedilmiştL 

ŞAMiL, ÇAR 
SARAYLARINDA 

C enup vilayetlerinde seyahat
.\] le meşgul olan (Çar, İkinci 
tli eitsandr), Şamilin teslim oldu
\oj itti işittiği zaman büyük bir se -

llç g·· 
llıaıı: . ~stermiş; onunla karşılaş -
~ ~çın Petersburga avdeti bekle-
o~~~i. İlk mülakat, Petersburg 
~· u uıerinde bir şehirde vukua gel 

lfti. 

lece doğrusunu söylemek mecbu -
riyetini hisseylemişti: 

- Bizim yemek meclislerimizde, 
büyük bir serbestlik vardır. Her -
kes, güler .. söyler .. Ve etrafında • 
kileri de güldürüp eğlendirmek is
ter ... Ceneral, sizin büyük bir işti
ha ile yemek yediğinize dikkat et
miş. Bundan dolayı memnuniyet 
gösteriyor .. Latife olmak için; "kor 
karım Şamil, bu gidişle beni de yi
yecek . ., diyor. 

Şamil bu sözleri büyük bir dik -
katle dinlemiş .. Çarın sözleri bitti
ği zaman, hiç düşünmeden gülüm -
siyerek şu cevabı vermişti: 

- Liıtfen kumandana söyleyi • 
niz. İştiham, daima yerindedir. İyi 
yemekleri severim. Fakat bu hu -
susta kendileri hiçbir korku ve te
laşa kapılmasınlar. Çünkü ben, 
Müslümanım. Domuz eti yemem. 

Şamilin bu nükteli cevabı, bütün 
sofradakilerin o derecede hoşuna 
gitmişti ki; her taraftan şiddetli al 
kışlar ve kahkahalar yükselmişti. 

S amil ayni zarafeti, sarayda 
verilen muhteşem bir balo

da da göstermişti. Bu parlak balo
ya davet edilen Şamil, salon kapı
sına kadar gelip te orada yan çıp
lak kadınların fraklı erkeklere sa
rılmış olarak dans ettiklerini gö
rür görmez, içeri girip girmemek 
için kısa bir tereddüt geçirmiş .. Fa 
kat kendisine (ham sofu) dedirtme 
mek için - sessizce tövbe ve istiğ -
far ederek - salon kapısından gir • 
miş; tenha bir köşeye çekilerek 
manzarayı seyretmişti. 

Bu sırada. Gran Düklerden biri 
yanına sokularak aralarında şu mu 
havere geçmişti. 

- (Balo) denilen bu alemi, ilk 
defa görüyorsunuz, değil mi? 

- Evet .. İlk defa. 
- Nasıl buldunuz? 
- Nasıl bulduğumu, sormayı -

nız ... Yalnız size şunu söyliyeyim. 
Siz, Ruslar; ahrette cennete gitmi

yeceksiniz. Çünkü sizin, dünyada 
cennetiniz var. Biz ise, ahrette cen 
nete gideceğiz. Bütün zevk ve sa
fayı, orada göreceğiz. 

rifane şakalaşmaktan büyük bir 
zevk duyuyorlardı. 

Bu esnada, Prenseslerden biri ve 
fat etmişti. Saray, usulen mateme 
girmişti. O matem günlerinin bi -
rinde, Çar ikincı Aleksandr pence-
reden bahçeyi seyrederken gözüne 
Şamil ilişmişti. Ve hayretle başını 
saray nazırına çevirerek: 

- Tuhaf şey. Bugün ilk defa o
larak ŞamiJI sarıksız görüyorum. 
Sakın, sarığına karşı hakaret tetik 
ki edilecek bir muamele vuku bu
lup ta çıkarmış olmasın. Çabuk, an 
!ayınız. 

Diye, emretmişti ... Saray nazın, 
koşarak Şamilin yanına gelmiş; 

- HaşmetlU Çar Hazretleri, me
rak ettiler. Bugün niçin sarıksız 

geziyorsunuz?. 

Demişti... Şamil gülmüş; 

- Haşmetlu Çar Hazretlerinin 

alakalarına teşekkür.ederim ... Lut 

fen kendilerine söyleyiniz. Saray, 

matem içinde. Herkes, siyah elbi
selere bürünmüş. Benim beyaz sa
nk ile saray bahçesinde dolaşmam, 
münasip olur mu? ... 

Diye, cevap vermişti 

* 
Şamil, o tarihte altmış dört ya-

şında idi. Eğer başka bir insanda 
olsa, bu yaş o kadar fazla addedile
mezdi. Halbuki otuz beş senelik 
mücadele hayatının yıprattığı vü
cudün sayısız yaralarından dökü
len kanlar, Şamile hakiki yaşın -
dan çok fazla bir yorgunluk ver
mişti. Onun için Petersburgtaki sa
ray hayatının usullerine, hemen 
her gece, biribirini takip eden da
vetlere uzun zaman tahammül e
dememişti. 

(Devamı f)tır) 

1 E 
DIŞ TiCARET: 

Ucuz Tiftik 
T oplıyanlar 
Çoğalıyor 
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GÜNLÜK 
PiYASA 

. İC PİYASALAR: 
1 

1 . 

Ziraat Bankasının bufdaylarmdan ' 
225 bin kiloluk yumuşak ve sert bul ' 
day kilosu 5,20 - 5,28 kuruştan satıl- · 
mıştır. Bir vagon tficcar malı sert but : 
day 5,37 kuruştan verilmiştir. Yumu
&aklar ise 5,34 kuruştan satılmıştır, 

Kızılca bufday 5,28 - 5,30 kuruş ara-

Fabrikalar 
Yeniden Yapak 
Alacaklar 
Yerli fabrikalarımız daha ziyade 

Trakya yapaklarını tercih ettikleri 
Sovyetlerin piyasamızdan aldıkla

rı muhtelif mallar, bu ayın on birin

de limanımıza gelecek Sovyet vapu- • sında verilmiştir. • halde bu cins malların kilosuna 

runa yüklenecektir. Sovyetlerin son 1 

günlerde piyasamı7.dan almakta ol

dukları tiftiklerden başka muayyen 
olan firmalar Sovyetler hesabına tif

tik almakta devam ediyorlar. Ana-

dolu piyasaları ile şehrimiz piyasa-
. 
, 

* ı 
altmış kuruştan fazla fiyat vermi-

Şehrimize getirilen 30 bin Jd!oluk , yorlar. Satıcılar ise 65 kuruştan aşa-
blr parti Çavdar 5,7,5 kuruttan. yeni ğı inmedikleri için canlı işler yapıla· 
mahsul yulaflar 3,38 kuruştan, susam- mıyor. 

lar 18,25 kuruştan çuvallı olarak, kuJ : Dün bir fabrikamız işlenmiş Bul-
yemleri çuvallı olarak 7,14 kuruştan 
milşterl bulmuştur. vadin yapaklarından doksan balya * satın almıştır. İzmirdcki satışlar gev 
Piyasamıza kırk altı bin kilo beyaz şektir. Oradan yerli fabrikaların faz-

sından Bulvadin ve Ankara malı 197 peynir ile sekiz bin kilo kaşer peyni- 1 la mal alacağı söyleniyor. İzmirin 
balya ·tiftik daha alınmıştır. Bu mal- : ri getirilmiştir. Bir mikdar beyaz pey ı yerli yapaklarının kilosu 33

1 
35 ku-

, nlrlerfn kilosu 31,26 - 35 kuruş arasın ı 
ların kilosu 106,5 kuruştur. Tiftik sa- , da ve kaşerlerin kilosu 53 _ 58 kuruş i r~ştan muamele görmüştür. 
tışları rakipsiz kaldığından piyasa • • arasında satılmıştır. Buna mukabil, piyasamızda bugün 
dan ucuza alınan mallar artmakta- * lerde hiç pamuk satışı olmamıştır. 

İn . Uç gün içinde şehrimize elli üç bin Bütün satışlar Adana, Mersin ve bir 
dır. Yalnız son günlerde gilizler • 

kilo tiftik, 21 bin kilo kuru fasulye, miktarı da İzmir piyasasında yapıl-
hesabına deri malı tiftikler üzerine iki bin kilo pamuk, altmış bin kilo j maktadır. İzmirin Akalan pamukla-

} b 1 d v - t • kepek, altmış beş bin kilo un getiril-
soruşturma ar aş a ıgına gore, n- , . mlş ve muhtelif :fiyatlarla kısım kısım rının kilosu dün 43,5 kuruştan ve--
git tere için de yakında mal toplana- . satılmıftır. rilmiştir. 

cağı tahmin edilmektedir. Bu sene fi ............................. Zeytinyağların Vaziyeti iyi 
yatlann yüksek olarak açılmış olma- ODADA: Muhtelif zeytin mıntakalanndan 
smdan bazı tüccarlar az mal almış- şehrimiz piyasasına getirilen zeytin-

lardır. Fiyat vaziyeti, ancak son gün 35 Bin Esnaf l.ı!İn yağlarının stoku artmıştır. İzmir pi-
lerde kararlaşmış bir hale girebilmiş- 3' yasasından bile şehrimize kilosu 

tir. Böyle olmakla beraber muayyen Cüzdan Dağıtılacak 30,5 - 31 kuruş arasında yüzde beş a-
taahhütlerde bulunmuş olan tüccar sitli yağ gönderilmektedir. Yağları-

Esnaf cemiyetleri murakabe idare- mızın bu seneki vaziyeti iyi olmakla 
azar azar mal toplamakta devam edi- . 

sınce yenileştirilen esnaf cüzdanlan- beraber bazı yağcıların halis yağlara 
yorlar. nın dağıtılmasına devam ediliyor. pamuk yağlan gibi diğer bir takım 

HARİCTE: 

Çek· Yunan 

Ticaret Anlaıması 

Her esnaf bu cüzdanlardan almak yağları karıştırdıklan görüldüğün
mecburiyetindedir. Dün akşama kş- den buna karşı tedbir alınması için 
dar dağıtılan cüzdanlann adedi 2187 alakadarlara müracaatlar yapılmış

yi bulmuştur. Şehrimizde otuz beş bi tır. Haber aldığımıza göre, İktısat ve
ne yakın esnaf bulunduğuna göre tev kaleti yağ meselesini esaslı bir su
ziatın ancak ay sonuna kadar nihayet rette halletmek kararındadır. Zeytin 

Yunanistan ile Çekoslovakya ara- bulabileceği anlaşılmaktadır. yağlarının tahlil neticesine göre asit 
sında yeni bir ticaret anlaşması yapı- Marangozların Kazanç miktarı tesbit edilmiş olarak sattırıl-
lacaktır. Bir Çek ticaret heyeti bu iş Yergisi ması muhtemeldir. 
için Atinaya gitmiştir. İki memleket Esnaf cemiyetleri murakıbı Ferit, Turfanda Karpuz Geldi 
arasında muhtelif maddelerin ihra- Ankaradan dönmüştür. Ferit, esna
cat ve ithalatını genişletecek olan ye tın vaziyeti hakkında İktısat Vekale
ni anlaşmada bazı maddelere geniş tine bazı izahat vermiştir. Marangoz
kontenjan verilecektir. Çeklerin ge-- lar cemiyetinin kazanç vergileri hak
çen senedenberi ithal ttikleri tütün- kında ~ alakadarlarla temas ederek 
ler fazla olduğundan Yunanistandan bütün esnafıq vergi bakımından va

İskenderiyeden piyasamıza bu se-
nenin ilk turfanda siyah, yeşilimtı
rak karpuzlarından bir miktar gönde 

rilmiştir. Turfanda karpuzlar sapla
rı burulmuş olarak zoraki yetiştiril
dikleri için pek makbul olmadıkları 
halde yaz meyvslannın müjdecisi sa 

bu sene az tütün alınacak ve buna ziyetlerini izah etmiştir. 
mukabil zeytin, zeytinyağ, pamuk, 
pamuk yağı, üzüm, incir ve sair mey 
valara geniş kontenjan verilecektir. 

1 yılan bu çeşit karpuzlar gelir gelmez 
Linyit Ma denleri tletlllyor tanesi 80 • ıoo kuruşa kapışılmıştır. 

Kütahya, (TAN) - Etibank, Tav- Toptan satış fiyatı ise boylarına gö
şanlı havzasında linyit madenlerini iş re 50 _ 80 kuruştur. 
letmeye başlamıştır. Bu havzada 5-6 
bin kalörili 60 milyon ton kadar kö- Palamut Piyasası Durgun 
mür bulunduğu tahmin edilmektedir. İzmir mıntakasının mühim bir ih
Banka buradan ve Değirmisizden se- raç maddesi olan meşe palamudunun 
nede 40 • 50 bin ton maden çıkara- son günlerde piyasası durgunlaşmış
caktır. 

tır. Son hafta içinde satış olmamıştır. 
Şeker Pahall Birinci tırnak mallar 460 - 480, ikin-

~ Ş~rnilin, Çarın huzuruna gire
ği ıanıan· 

' 
~'i: lI~kümdarlann huzuruna si

l)· gırmek adet değildir. 
~e; kılıcını, kamasını, taban -
~ çıkartmak istemişlerdi. Fa

t <:ar, bunu duyar duymaz: 

- Acaba, sizin cennet ile bizim 
cennet arasında bir fark var mı? .. 

- Şüphesiz .. Sizinki, muvakkat .. 
Çocuk Oyundan Yorulur mu? 

Kars, (TAN) - Burada ambara ciler 420 - 440, refüz mallar 260 - 270 
kadar kilosu 23 kuruş 54 santime mal Uşak kaba mal 260 - 400, Çivril mal
olan şekerin 36 kuruşa satılmasından lan dahi 260 - 320 kuruş arasında 

~-....... Sakın çıkarmasın. Onu, silah-
~~ görmek istiyorum. 

ıı~Ye, haber göndermişti. Şamil, 
'oıt larından tecrit edilmediğine 
~derecede sevinerek, Çarın hu

r.., ~a bir esir gibi değil; muzaf -
lıt~ır .kumandan şeklile girmişti. 

Utit lncı Aleksandr, Şamile büyük 
~~lar göstererek, Türkiyeye git 
~lilt muhtar bulunduğunu temin 
'ti ten sonra, kendisinin misafiri 
~tile b.ir müddet Rusyada kal -
~ ın~ rıca etmişti. Şamil, o ka
bı,_. buYiik bir nezaketle kal'§llan
""ftı k' ~-- ı, Çarın bu ricasını reddede 
-"lifti. 

1( afkas dağlannın ve Çeçenis
~ tan orınanlannın harp ilahı, 
lıiiJt:~aylannda da zarafetin ve 
'-ııı li h~zı~ cevaplığın bir kahra-

& kesılınışti. 
\te b~ g\in Çar bütün Gran Düklere 

U)'iik ~l'at kumandanlara parlak bir 
de cı. et \>ermiş; bu ziyafete Şamili 

\' e \tet etmişti. 
\te Ri.i~~k esnasında, konuşuluyor, 
bili ŞU§iilüyordu. Generallerden 
..... _ı' arnnı işaret ederek Çara bir 
;~.r er a·· 
"il zı. 0Ylemişti. Bu sözler, Şami-
'ttı.~ 2-rı dikkatini celbettiği için, 
1-et .... etnıiş; o da kumandanı ip-

""erek: 
lG~ Galiba, benim için bir feY söy 
~acaba ne diyor? 

sfti. .. Çar, birdenbire cevap 
~ele~ tereddüt etmiş; fakat Şa 

IUphelendirmemek için §Ör_ 

Bizimki ebedi... 
Şamil; temiz bir dindarlığın, çir 

kin bir taassup olmadığını Çar sa -
raylarında da göstermişti. Dini sa

labetini tamamile muhafaza etmek 
le beraber, beşeri ihtiyaçları da 
hoş görecek derecede vicdan hür -
riyeti izhar etmişti. Ve böylece ken 
disini derhal muhite sevdirmişti. 
Bilhassa musikiden son derecede 
zevk alması, bütün o kibar ve za
rif zümreye hayret vermişti. hk 
günlerde onu sadece sarıklı ve sa
kallı bir muharip, ve nihayet bir 
dağlar kahramanı nazarile gören • 
ler, o koca kalpak ve sanğın altın
da ince düşünen bir dimağ, o silah 
kayışlarının çaprastlandığı geniş 
göğüsün içinde pek hassas bir kalp 
mevcut olduğunu anladıklan za • 
man; 

- Kafkas topraklarını kanla su
lamış olan Şamil, bu ince ruhlu a
dam mı? .. 

Diye, taaccüp etmişlerdi. 

Artık Şamil, her gece bir Gr!ln 
düşesin, bir Prensesin salo 

nuna davet ediliyordu. Ve o her 
davette. şu iki suali soruyordu: 

- Müzik var mı? Çocuklar ge-
lecek mi? ... 

Şamil; müzik kadar, çocukları da 
seviyordu. Hiçbir taassup ve yadır 
gama duymadan, çocuklan kucağı 
na oturtuyor .. Onların, mini mini 
ellerile, belindeki kamanın kabza. 
sile oynamalarından büyük bir zevk 
duyuyordu. 

Şamilin bulunduğu toplantılarda 

daiına kadınlar onun etrafını alı

yorlar; onunla konuşmaktan ft za 

Kendi havasına bırakınanu:, yo
rulduğunu bilmez, çocuk için oyun 
o kadar keyifli şeydir. Fakat (OCuk 
daima büyüyen, yahut daima bü
yümesi lizımgelen bir vücuttüt'. 
Büyümesi bitinciye kadar tam a
dam değildir. 

Bir kere, kemikleri yani oynar -
ken ve koşarken, jimnastik yapar
ken bütün hareketlerine temel olan 
uzuvlan az çok yumuısak ve kuvvet 
sizdir. Hele uzun kemiklerinin ucu 
en hafif ve en az dayanıksız yerle
ridir. Zora gelince, kemikleri, on • 
)arın uçlan kıralmasalar bile kolay 
iltihaplanırlar. 

O kemiklere yapışık olan ve ha
reketleri yapan adaleleri de daha 
büyüme halindedir. Kemiklerle ada 
lelerin büyümesi beraber l(ibidir. 
Çocu~n yüreği de bir adaledir, 
o da henüz dayanıksız ve kuvvet • 
sizdir. Vakıa (OCuk yüreği, uzanıp 
kısalan bir lastik gibi, her işe, faz 
la işlere de müsaittir, fakat sık sık 
uzanıp kısalan lastik gibi (abuk za 
yıflar. 

Çocuiun karaciierlle böbrekleri 
işlerini görürler, biri hareketin ha
sıl ettiği zehirleri temizler, öteki 
dışan atar, fakat onlann da takat
leri azdır. Biri fazla yorulunca şe
ker hastalıiı meydana (ıkar, öteki 
fasla yorulunca albümin hasıl eder. 

Çocutun sinirler cümlesi on ya
şına dotnı. vakıa, tamam olmuştur. 
Fakat soiuia ve sıcaia karşı dayan 
mak kudreti henüz e1'ııiktir. On ya 
şındaki çocuk ııoğukta çabuk iişflr, 
sıcakta da kendini serinletemez. So 
tuia ve sıcata karşı dayanıklığının 
az olması oyunda, harekette mühim 
tesir eder. 

Bütün bu sebeplerden dolayı ~ 
cuk oynamakta, koşmakta, müma
rese yapmakta ifrata l[idene - ken 
di farkında olmadan - fazla yorulur 
ve ona sürmenaj gelir. Çocuju vak 
tinde muhafaza edebilmek l(ln ba 
nan alametlerini bilmek lhundır-

Fazla yorsunlutun bir şekli had 
olur. Çocuk koşup oynadıktan Ü( 
nihayet altı saat sonra vücudünün 
sıcaklı~ artar, ateş ıelir. Bu ateş 
(Oiunda hafiftir. Fakat haylica yük 
seldiii de olur... O vakit (OCUk 
grip hastalığına tutulmuş, yahut 
çocuiu güneş vurmuş derler. İkisi 
de dotru, çünkü çocul'un viicudün
de hi( zaranız olarak yaşıyan mik
roplar yorgunluktan sonra zararlı 
olmuşlardır. Güneşte yorıun (OCU 

tu daha (abuk vurur. İkisi de dot 
ru, fakat ikisinin de esası ~ocutun 
fazla yorulması. 

Fazla yorgunlutun bir alameti de 
uykusuzluktur. Sadece yorgun (O

cak yemeiini unutur da uyur, faz
la yorulunca hem yemek yemez, 
hem ele uyuyamaz. htahsu:lık, ye
mekten tiksinmek te fazla yorgun
luiun il(üncU alAmetidir. Yorrun 
luk daha ileri rfdince (OCU~a ishal, 
bronşit ve titreme de gelebilir. Faz 
la yorpnlutun bu hid şekli çocu 
ğun, ifrat derecede hareketten hl
sıl olan toksinlerle ldeta zehirlen 
miş olduiunu gösterir. 

Müzmin şeklinde bunlar görül
mez, fakat çocuk büyüyemez. Bo
yu uzamaz, kilosu artmaz. Ratti 
YGl'KUnluk devam edene zayiflar, ki 
losu azalır bile. Zayıflama başla
ymca sonraki allmetlerl de kolay 
ca tahmin edebilininiz: İştahı aza
lır. (ocuiun karakteri deiişir, neşe 
si kaybolur, her şeye sinirlenir. O 
vakit siz ona oyuna, harekete yol-
lamak istersiniz. Fakat yanlış olur. 

Aksine, (ocutu yatırmalı uzun U· 

zadıya istirahat ettirmelidir. Çok 
defa, uzunca ve devamlı istirahat, 
sizi merak ettirecek bu hallerin le( 
meslne yetişir. 

Fakat hava tebdili yerinde de. 
mektepte olduta gibi, vakit vakit 
(OCafun boyunu ve kilosunu öl( -
mekte ihmal etmemelisiniz. Büytl
mlyen, kilosu artnuyan eoeak e• -
buk llasta olur-

•şi•k•a•y-et_ed_il•m•e•k•t•ed•i•r•. ------ piyasa bulmuştur. 

BO RSA 
6-8-938 . 

ÇEKLER 
AçıJ11 Kaııanıı 

Londra 6,28 
Nevyork 128,5375 
Paris 3,5125 
Mlllno 8.8575 
Cenevre 28,815 
Amsterdam 69.8425 
Berlin 50.8325 
1'rüksel 21.4175 
Atına 4.1450 
Sof ya 1.5450 
Prag 4.3825 
Madrid 7.6350 
Varşova 23.82 
Buda peşte 25.04 
Bükreş 0.94 
Belgrad 2.8750 
Yokohama 36.4675 
Stokholm 32.275 
Moskova 23.8925 

PARALAR 
Aba Saaa 

Franlr 

Dolar 

Liret 
.!2 -... 

Belc:tka l'l'. e .. 
Dnıhmt s 
lsv1çre !'r. 

'C 
cıı 
:.. 

Leva .. 
111 

P1ori» f 
ICroD Çek ı 
lıbrk c 

111 
Zloti 'CI 

Penao e 
[AIJ & 
Dinar 
Krae ..... 

ı. .. 

San Mısır Yükseldi 
Son bir hafta içinde fiyatı düşmi

ye başlıyan sarı mısırlar dün tekrar 
kilo başına 2,5 para kadar yükselmiş
tir. Dün şehrimize on beş bin kilo mı 
sır getirilmiş ve 4,35 kuruştan satıl
mıştır. Bir hafta evvel sarı mısırlar 
5,07 kuruşa kadar yükselmişti. 

• Anason piyasasının merkezi sayı-

lan Izmirde iki gün içinde anaso -

nun 30 - 35 kuruş arasında satılmıya 

başlandığı haber verilmektedir. Tat
lı badem içinin de 96 - 97 kuruş ol-

duğu bildirilmiştir. 

Sebze Halindeki Satıılar 
Halde toptan meyva ve sebze satış

ları canlanmıştır. Kilo ile satılan: 

Bamye en aşağı fiyatı 55, en yük
sek fiyatı 60 kuruş, dolmalık biber 
50, 55 kuruş, s ivri biber 60, 70, sakız 
kabağı 9, 10 kuruş, yer fasulyesi 8, 9 
kuruş, çalı fasulye 10, 11 kuruş, Ay
şekadın fasulyesi 10, 11 kuruş, kır 
domatesi 30, 35 kuruş. bakla 1.50, 
2 kuruş. araka 3 3.50 kuruş, bezel
ye 4. 5 kuruş, semizotu 1,50, 2 ku
ruş, İspanak 2, 2.50 kuruş. yaprak 7, 
9 kuruş, Enginar tanesi 2, 6 kuruş, 
yeşil salata 100 adedi 30, 40 kuruş, 
patlıcan 15, 16 kuruş, marul 1, 2 ku
ruş, hıyar 1, 4 kuruş. 
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Otobüs Haracı Davası İdeale 
Japon 
Tayyarelerinin 
Bombardımanı 

Almay,anın 
Balkanlarda 
Mevkii 

... 

Yaklasmak 
1 

Fırsatları 
(Başı 1 inci.de)) 

Tahrik edici içtimai ve iktısadi a
miller bakımından sıkıntımız yok. 
Memleketin bugünkü geriliği ile bi
zim yeni ihtiyaç ölçülerimiz ve ken
dımize yeni güven ve saygımız ara
sında o kadar büyük bir mesafe var 
lti, bunun tazyiki karşısında yalnız i
leri gitmek imkanını bulmakla kal
mıyoruz. heri gitmiye mecburuz, 
mahkümuz. 

S onra hemen her millet İnazi i
çinde yaşıyor. Akılla nakil a-

rasında uzlaşma şeklinde yolunu arı-
• yor. Sınıf kavgalarının ortasını bula-

cağım diye uğraşıyor. Bundan baŞ
ka bugünkü haline gelmek için sa
yısız tecrübeler yapmış. hatalar işle
miş, vakit ve enerji kaybetmiştir. 

Biz maziyi gömmekte her millet
ten ileri gittik. Aklın hakiki hakimi
yetini kurabilecek bir mevkideyiz. 
Sonra başkalarının tecrübelerinden 
istifade etmek, onların yaptığı hata
lardan uzak durmak, onların sarfetti
ği zaman ve enerjiyi tasarruf etmek 
gibi imkanlara sahibiz. Bizi daima en 
kestirme yollardan milli hedeflerimi-
2e kavuşturan , maceraların cazibe
sinden, kuvvet israflanndan, dar gö
rüşlerden, menfi ihtiraslardan koru
yan bir yol göstericimiz var, 

Böyle imkanlardan son hadde ka
dar istifade edemezsek yalnız kendi 
tarihimize karşı değil, bütün insanlı
ğa karşı çok ağır bir mesuliyet altın

ı da kalırız. 

B ugün bu uygun a~nm;r~ karşı 
yolumuzu kesen birtakım a

miller de vardır. Onlar da dünden ka 
lan birtakım alışkanlıklardır. Başlı
caları şunlardır: Kapı yoldaşlığı ve 
yarenlik gayretile prensiplerden mü

ı sa:rnahalar, yalnız meziyet ve gayret 
t üzerine yürümesi lazım gelen içti
mai ıstıfaya hazan hatır, gönül, hima
ye, tavsiye karıştıran babayani, şuur 
suz hareketler, memurlarda şahsi 

1 benlik iddialarının ve şahsi gururun 
bazan prensipi ve ideali unutturabil
m.esi, zaman denilen en yüksek milli 
kıymeti korumak hususundaki bir
takım ihmaller elde mevcut eşsiz 
yapı malzemesine daha sıkı bir ah
laki disiplin, kanuni bakımdan tam 
müsavata dayanan prensipler, daha 
.rasyQnel çalışına usulleri, daha coş
kun bir idealizm katacak olursak, 
Türk milleti için hiçbir milletin va
ramadığı tekamül yüksekliklerine 
çıkmak imkanları vardır. 

Ahmeı Emin YALMAN 

Rumanya Krabnın 

Tahta Avdet Günü 
Bükreş, 6 (AA.) - Radar ajansı 

bildiriyor: Bütün memleket, bugün~ 
den itibaren, kral Karolün yeniden 
tahta cülfısunun sekizinci yıldönümü 
nü kutlamaya başlamıştır. Bu yıl -
dönümü, yalnız bu mesut hatıranın 
ihyasına bir vesile teşkil etmekle kal 
mamakta fakat ayni zamanda Ru -, . 
men milletine kralının başarılarını 

övmek fırsatını vermektedir. Bu -
nun içindir ki, Rumanya, bugün, ay
ni zamanda tayyarecilik gününü ve 
iş gününü de kutlamaktadır. 

Freud Londrada 

(Başı l incide) 
Rüat Kantarcının sahip çıkmak 

istediğini söylemiş ve otobüsün mül
kiyetnin kendi namına tesçilini iste
miştir. Mahkeme bu talebi tetkik et
miş ve otobüsün muhakemenin so
nuna kadar bir yediadil tarafından 
idare edilmesine karar vermiştir. 

Muhakeme bu sa.thada ilerlerken 
Sahur Sami ayni mahkemeye müra
caat ederek otobüsün kendisine alt 
olduğunu söylemiş ve bu ihtiyati 
tedbirin kaldırılmasını istemiştir.
Mahkeme dünkü celsesinde bu iddayı 
tetkik etti. Davaya Kurtuluş - Be
yazıt hattında Sahur Saminin aldığı 
imtiyaz meselesile 11 otobüsü işliyen 
Izmirli Rifat Kantarcı da karışıyor
du. O da müddeaaleyh mevkiinde 
bulunuyordu. 

Sabur Saminin iddiası 
Dün mahkemede Sahur Samiyi 

avukat Dimistikli temsil ediyordu. 
Rifat Kantarcının da avukatı vardı. 
Şahin, avukatı Mesutla beraber biz
zat mahkemede bulunuyordu. 

Reis Ismail Hakkı evvela sözü Sa
hur Saminin avukatına verdi. O ay~ 
nen şunları söyledi: 

_ Müekkilim Sahur Sami Kurtu
luş _:_Beyazıt hattının işletme imti
yaz ve hakkını haizdir. Şahinin mi.ıl
kiyetini iddia ettiği 3398 numat'alı 

otobüsün de işletme hakkı müekki -
lim namına tesçil edilmiştir. Vazi -
yet bu şekilde iken müddeaaleyh ~a
hin bu otobüsün mahkeme kararıle 

keneli namına tashihini istiyor. Mah
keme müekkilime ait otomobilin ye
diadle tevdiine karar verdi. Bu ka
rar müekkilimi mesuliyetten kurta
ramaz, çünkü belediye nizamları ve 
cezai hükümler bu otobüs bir kaza 

ki her dakika yavması yaparsa -
1 uhtemeldir - müekkilimi ncsu 

:tar. Şahinin otobüsle ne mülkiyet 
ve ne de imtiyaz suretile ala1,ası 
yoktur. Bu tedbirin hemen kald1:ıl
masını ve otobüsün Sahur Samıye 
teslim edilmesini isterim.,, 

Avukat Mesut cevap veriyor 
Bundan sonra sözü Şahin Yurtm:ı

nın avukatı Mesut aldı ve uzun<'a sü
ren müdl\faasile Sahur Saminin id -
diasının katiyen varit olmadığırıı 
izah etti. Ve aynen şunları söyle-li: 

"Gerek Rifat ve gereK. Sahur Sa
minin müekiliınizin hakkını istem~ -
mesini temin maksadile idari tazyik
lere başvurmuşlardır. Bunlara k~rşı 
koyabilmek için mahkemenizden ih
tiyati tedbir kararı istedik. Bu cv\·~
la bir hafta için verildi. Sonra 16 m
sandan 12 hazirana kadar uzatıldı. 

Sabur Sami şimdiye kadar buna a
laka göstermedi. Şimdi bir üçüncü 
şahıs sıfatile ihtiyati tedbir kararına 
itiraz ediyor. 

Muhterem mahkemenizin tetki
kine arzedilen bu dava ve ihtiyati 
tedbir dosyası, şehrimizin büyük 
bir skandalı olan otobüs rezaleti
nin hukuki ve ticari cephesidir. Bu 
itibarla bu skandalın davamızı alii
kadar eden cihetlerini izah etmek 
lazımdır. 

Istanbulda. otobüs ..servisleri için 
yıllardanberi verilmiyen miisaade
le-r 937 senesinde mahiyetini değiş
tirerek tramvayın geçtiği cadde
lerde otobüs işletmek için bazı 
mahdıı.d kimselere ruhsatiye veril
meğe başlanıyor. 

Müekkilirn Şahin Yurtman ve da
va olunan Rifat Kantarcı da bu ta
rihlerde Izmirde müştereken otobüs 
işletmektedirler. Istanbullun bu pa
ra gatiren tramvay güzergahı için 
otobüs müsaadesi alabilecek nüfuzlu 
ve işgüzar kimseleri ararken bir ta
kım kimseler; 

... 
birer istida hazırlanıyor. Bu istida 
sadece seyrüsefer dairesinde tesçile 
münhasırdır. Alım satım yoktur. 

Bununla beraber Rifat ile Sahur 
Sami arasında noterde bir muka
vele akdedilerek ayda 500 lira ha
raç temin ediliyor. 
Bu mukavelede dahi otobüslerin 

mülkiyeti hakkı hiç bir zaman Sa -
bur Saminin olmamıştır. Bu mukave
lenin Istanbulda Beyoğlu dördüncü 
noterinde 12058 numarada olduğunu 
biliyoruz. Bu mukavele mucibince 
Sahur Sami Rifattan her ay beş yüz 
lira almaktadır. 

Rifat bu mukavele mucibince Sa
hur Samiye taahhüdünü ifa etmek -
te ise de bizim Sahur Samiye ne böy
le bir mukavele ve ne de böyle bir 
taahhüdümüz olmadığından para 
vermek istemedik. Rifat ise müştere
ken çalıştığımızı iddia ederek bu 
(500) lira haracın bir kısmını bize ö
detmek istediğinden aramızda çıkan 
ihtilaf mahkemenize intikal etti. 

iş mahkemeye intikal edince, bü
tün kirli çamaşırların hesap görülür
ken ortaya çıkacağını anlıyanlar he
men (zecri tedbirler) tatbikine baş
lıyorlar. Bu tedbirler şunlar oldu: 

Tazyik ted1birleri 
a) Kurtuluf hattıncla çalışan otobüsleri, 

bir formalite olarak her glln (muayene o· 
ıunmuıtur) diye mllhilr baun ustaya emir 
veriyorlar. Bu formaliteyi yaptırmak lıte· 

yen mUekkillmln talebini muaye-
ne memuru ıaaf etmiyor ve .,. 
tobüı hareket edince Belediyeye haber ve. 
rlyor. Emniyet altıncı şubede hOdl11e tetkll< 
edlldl{ıl zaman, hakikat an1ıtılıyor ve mu•· 
yene memuruna BeledT c:eza ver lllyor. Bu 
tarihten sonra bu (Muayene olunmuştur) 
damgasını ba§ka usta basmaya batlıyor. 
Mejjer hOdiıeyl Emniyet Altıncı Şube mii
dürü iyi tetkik etmeıeydl arabanın pllilkası 
sökülecek ve mUekklllm Sabur Samlnin 
nüfuz ve iktidarı karşısında boyun ege· 
rek, ona harac; verecek ve bu suretle bir 
lokma ekmeğine, yar ı m lokma olarak ka· 
vuşac:aktı. 

b ) - Otobüsün Belediyede Sabur Sami 
namına kayıtlı olduğunu iddia ederek, o· 
tobUste satılac:ak blletlerl mUekklllmln al· 
masına mllnl oluyorlar. Müekl<lllm batkıı 

vasıtalarla bilet tedarik ettljjl ı:aman da be 
ledlyeye ihbar edlyortar. Belediye elde bl· 
let mevcut oldujiundan ve bir aullatlmal 
olmdaığından bir şey yapamıyor. 

e) Bu iki tedblrln l•e yaramadıi!ını alS· 
ren Rlfat ve Sabur Sami son bir tedbir o
larak, Belediyeye bir latlda veriyorlar ve 
aylardanberi mUekklllmln memuru olan şo 
förlerln kendl taraflarından tayin edllmlı 
bulunduğunu ileri sürerek işten çıkardık· 

farını bild iriyorlar. Bundan haberdar olıı· 

mıyan mUekklllm arabaaını c;alıştırırken, 

bll'denblre, kUçük bir veılle ile Seyrüıefer 
Şubesine getlrtlllyor ve ( Karneılz Şoför 11a· 
lıgtıl'ıyor) diye pllilkaları ıökülUyor. 

Bu hazin akıbet karşısında, idari 
makamlara, hasımlarımız gibi nafiz 
olamamaktan nevmit olmıyarak, in -
kılabın en hür ve serbest yuvası o
lan mahkemenin siyanetkar kanat
larına sığınıyoruz. Kanunun hima
yesinden ve hakkımızdan emin ola
rak mahkemenizden ihtiyati tedbir 
kararı alarak, yediadil marifetile ve 
ayni şoförlerle otobüsümüzü çalış -
tırıyoruz. Bu vaziyet iki ay devam 
ettikten sonra birdenbire otobüsümü
ze sahip çıkmağa ve elimizden alma
ğa çabşıyorlar. 

Avukat Mesut neticede şu iddia
larda bulunmuştur: 

Şahinin iddiıaları 
1 - Bu tedbir kararının itirazı

nı tetki kederken, bahse mevzu o
lan 3398 No. lıı otobüsün (maliki) 
nin kim olduğu tetkik edilmek 
icap eder. 

Londra, 6 (Hususi) - Bütün dün
yada tanınmış yüksek bir şöhret S<l

hibi olan büyük alim Dr. Sigsmund 
Freud bugün ailesile birlikte Londra
ya gelmiştir. 82 yl\şında olan üstat bu 
gün siyasi bir mülteci vaziyetindedir. 

meyanında (Kadri) namındaki {Sa
bUl' Sami) uin vekilini buluyorlar. 

İki şekilde haraç 
Sa.bur Sa.mi, bu çalışmak isti

yen vatandaşlardan (2500) lira ha
raç alarak, Kurtuıuş - Beyazıt 
hattının müsaadesini temin edi· 

Sabur Sami, dilekçesinin 4 ün
cü bendinde (12) otobüs meya
nında bu 3398 numara.lı otobüsün 
de kendi namına kayıtlı olduğu

nu söylüyor. Fakat (malikiyim, 
zilyedim, şu kadar liraya, şu ta
rihte, aldım ve hô.lô. benim elim
dedir) demiyor. Ihtiyati tedbir ka
Tarı da vekili Kadriye ta iki ay 
evveı tebliğ edilmişti. 

Huzurunuzda bulunan ~u üç 
şa~iyetten menkul olan otobüse 
cebir ve tazyik olmadan tam riza 
ile zilyet ve malik olan müekkiıim 
Şahindir. 

-0--

Eski Afgan Krahnın 

Kızı Evlendi 
Roma, 6 (A.A.) - Sab1k kral A

manullahın kızı prenses Abidenin 
bugün Prens Ahmet Ali Vali ile ev
lenme töreni yapılmıştır. Törende 
Italyan kral ve kraliçesi ile Prenses 
Mari de hazır bulunmuştur. 

yor. 
Bu temin üzerine müekkilim Şahin 

Yurtmana ait (bir buçuk) ve Rifate 
ait (on buçuk) otobüs Izmirden Is
tanbula getirilerek bu hatta tahsis 
ediliyor. 29-10-937 tarihinde sefe
re başlanıyor ve sanki (lstim arka
dan gelsin) diyerek resmi ruhsatları 
sonradan geliyor. 

Sahur Sami, bu sonradan gelen 
formalitelerlerde kendi haraçlarını 
temadi ve temin için muhtelif ted -
birler ahyor. Evvela, ruhsatın vali 
tarafından kendi namına verildiğini 
bu sebeple müekkilimle Rifatin olan 
otobüslerinin seyrüsefer dairelerinde 
Sabur Sami namına tesçilini istiyen 

2 - Hasımlarımızın da.yandık
ları nokta seyrüsefer kaydıdır. 

Bu kayıt vardır. Ancak seyrü
sefer dairesi (tapu) dairesi değil
dir. Menkuı maııarda mülkiyeti 
tesçil eden. daire memleketimiz
de hen.üz teşekkül etmem~tir. E -
sasen belediyenin muhtelif karar 
ve tamimlın-inde seyrüsefer mer
kezinin tapu. dairesi olmadığı bil
dirilmektedir. Memleektimizdeki 
teamül de otomobil ve otobiis sa
tışlarında mii.lkiyetin noter 3ene
diıe intikali ve (rıza ile teslim) 

suretile tahakkuk ettiği yolunda
dır. 

(Başı l incide) (Başı 1 incide). 
B. Gayda, hulasatan şöyle deııı·f 

tir: • 
. rı" "- Bazı mahfellerde Alrna. · 

3 - Mahkemece verilen ihtiya· 
t\ tedbir karan, mülkiyete dair 
değildi. Çünkü ('malik ve zilyet) 
sıfatımıza bir tecavüz ve iddia 
yoktur. 

Müekkilim bütün tamirlerini ve 
masraflarını yapıyor. Yapılmıyan 

bir şey varsa o da Sabur Samiye 
haraç verilmemesidir. Çünkü bu
nım için bir taahhildümüz yok -
tur. 

Hankovdaki gayrimuhariplerin sa 

yısı bir milyona yakındır. Bunlar~an 
başka şehirdeki İngilizler, Amerıka
lılar ve diğer yabancılar, e~nlilerle 
meskun olmıyan mıntakada bır kamp 

tesis etmfislerdir. 
Kanto~dan verilen resmi mahi

mata göre diankü bombardıman yü
zünden ölenlerin ve yaralananla
rın sayısı 1500 Ü geçmiştir. Şehir 
hakikaten perişan bir haldedir. Bu 
günkü bombardıman yüzünden 801) 
ki~i ölmüş ve 1000 ev yanmıştır. 

Bu sabah yapıJan hava akını esna
smda hastahane civarmdaki binala 
rm Kızılhaça ait olanlanna birkaç 
bomba isabet etmis ve elli kişi ka
dar ölmüş ve yaralanmıştır. Bun
lar meyanında hastahanedeki dok
tor muavinleriyle Kız11haç memur 
ları ve izciler bulunmaktadır· Di
ğer bombalar nehir kenarında pek 
kalabalık bir mahalle olan Sam
pana düşmüştür. Hasarat mühim

dir. 

nın buralarda üstünlüğü kura.c: 
söyleniyor. Bunlara göre, 'fil 
Main ve Ren ile bağlandıktan s~rı 
Karadenizi şimal denizine bitiştir 

"1'• büyük su yolu olacaktır . Bunu 

4 - Sabur Sami, seyriiseferde
kayıt sebebiyle m-:?su.liyetlerin 
kendisine rücuu. ihtimalini söyle
mekte ise de yediadil tayininden 
sonra böyle bir ihtimalin de mev
cut olmadığı şüphesizdir. · 

5 - Rifat Kantarcı ile Sabur 
Sami arasında (12) otobiis hak
kında bir mukavele mevcut ve bi
zim bu 3398 No. ıu otobü.s te bu 
(12) adedine dahil ise, ihtiyatı ted
birin muhatabı ve muterizi Rifat 
oımak lazımdı. Sa.bur Saminin 
ortaya atılmasına sebep te Rifat -
tan aldığı haraç tehlikeye girer 
korkusu olsa gerek+··· 

Ortada mahkemeye intikal e
den bir hak ve mülkiyet için dava 
vardır. Sabur Sami bu davada 
ne diyecekse onu dintiyelim. O 
zaman aradığı şeyin hak değil, ha
raç olduğu. tebarüz edecektir. 

6 - Sabur Sami ve Istanbu! 
belediyesi hakkında dedikodu ve 
tahkikat sebebi olan bu. ruhsatna
me verildiği tarihten evvel bu pta
kalar otobüse konulmuştu ve o za
man bu otobüsün Izmir belediye
sinden gelen kaydı da miiekkiıim 
Şahinindi. Sa.bur Sa.minin sonra -
dan ve idari makamlara karşı böy 
le Uizımdır diye söylemesi ile bu 
seyrüseferde tesçile istida veril -
miştir. Acaba bu istida ile otobüs 
te bir an için bile kendisine tes!itn 
edilmş midir ki ~imdi sıkılmadan 
mülkiyet iddia ediyor. 

Sahur Sami ki, haraç almak he
vesindedir. Devlete olan borçlarını 
bile vermemek için, emvalini ka
rısı ve kızı üzerine yapan bu adam 
dan sonradan ne zarar alınabilir? 
NETlCE: 
Bizi amana getirmek ve teslim ol

mak için girişilen bütün tedbirleri 
ortadan kaldıran ihtiyati tedbirin. 
esas dava ile birleşmiş olmasına bi
naen muhakemenin neticesine kClclar 
uzatılmasını ve vaki itirazın r eddini 
ve mahkeme masarifile vekalet üc
retinin, bu itiraz sebebile Sahur Sa
miye tahmilini bilvekale talep ve 
dava eylerim. 

Şahinin avukatı Mesuttan sonra 
reis sözü Rüatin avukatına verdi. O 
da şunları söyledi: 

"-Bahse mevzu olan otobüsü mül 
kiyetini muhafaza kaydile Şahine sat 
tık. Müekkilimin ortağı olan kardeşi 
Etemle bir kollektif şirket halinde 
çalışır. Sahur Sami ile bir mukavelP 
yaptılar, Sahur Sami işletme ruhsat 
ve imtiyazım sermaye koydu. Ayda 
muayyen ücret almaktadır. Bu şir

ket mukavelesinde Şahine mülkiyeti 
muhafaaz edilmek şartile satılan o
tobüs te dahildir. Otobüs bizimdir. 
Sahur Saminin de değildir. 

Bu ~ırada Şahinin avukatı söz al
dı ve söylenenlere cevap verdi: 

- Biz yalnız Sabur Samiye oto -
büsün tesçiliine müsaade ettik. Hiç 

bir zaman otobüs Sahur Sam.inin ol
mamıştır. Davacı Sabur Saminin te
minat göstererek otobüsün kendisine 
verilmesini istiyor. Halbuki Sabur 
Saminin hiç bir şeyi yoktur. On.~n 
bütün emval ve emlaki karısının us
tündedir. Teminat ta veremez. Şim
di Bay Reis Sahur Saminin avukatı~ 
na lütfen s~runuz otobÜsün mülki -
yetini iddia ediyorlar mı? 

Reis Sabur Saminin avukatına bu 
şekilde bir sual sordu. 

Avukat Dimistokli: 
- Bu hususu bilmiyorunı.Müek

kilimden sorayım, dedi. 
Avukat Mesut tekrar söz aldı 

ve: 
- Halbuki demin mülkiyeti ken 

dilerine ait olduğunu söylüyordu. 
Bu hususun zapta geçirilmesini is
terim, dedi. 
Bundan sonra mahkeme İstanbul 

belediyesinden 3398 numaralı otobü 
sün Sabur Sami namına tesçiline da
ir Şahin Yurtman tarafından verilen 
istida ile Beyoğlu dördüncü noter -
liğinde Etemle Sahur Sami arasın
da yapılan mukavele suretlerinin 
getirtilmesine karar vererek muhake 
meyi 10 haziran saat 13 e talik etti. 

Şehirde ikamet den yabancılar tay 
yare bombalarına karşı ~esiri. görü
len bir tedbir tatbik etmışlerdır. Bu 
tedbir, evlerin damlarına bambular
dan bir çatı ilave etmektir. Tayyare 
bombaları bu çatı içine düştü mü, o
rada kalmakta ve ekseriyetle infilak 
etmemektedir. 

Japon bahriyesinin salahiyttar bir 
mümessiline göre Japon tayyareleri, 
sivil halkın herhangi bir suretle za
rar gömemesi için azami dikkat ve 
itinayı göstermektedir. Çinlilarin 
Kantondaki tayyareye karşı kullan
dıkları toplan kaldırmakla sivil hal
kı koruyacaklardır. 

İngiltere ve Amerikanın sivil hal 
kı bombardımanı protesto eden no
taları, .Japonların vaziyetini değiş
tirmemiş gibi görünüyor. Japon ga 
zeteleri bu notalarla istihza ettik-

. )erini gösteren neşriyat yapmakta
dırlar. 

Yeni Japon Hariciye 
Nazırının tehdidi 

Yeni Hariciye Nazın General Ugn
ki b urada yapfığı beyanatta ecnebi 
devletleri hiç bir-suretle Çine yardım 
etmemeğe kati olarak davet etmiş ve 
demiştir ki: 

"Japonya Çine karşı girdiği müca
delede sonuna kadar ııitmeğe azmet
miştir. Binaenaleyh Çine yardımm 

tek bir neticesi olabilir ki o da va?.:i
yetin vahimliliğini büsbütün arttır-
maktır." 

Japon tayy.arelerinin adedi 
Kanton, 6 ( A.A.) - Bu sabah şeh

ri bombardıman eden tayyarelerin 
miktarı, elli kadardı. Bu Japon tay
yareleri üç çeyrek saat zarfında şeh
re yüz kadar bomba atmıştır. 

F ransanın Tokyo hükumeti 
nezdinde bir teşebbüsü 

Tokyo, 6 (A.A. ) - Fransa büyük 
elçisi, hükumetinden aldığı talimat 
üzerine bugün hariciye nazır muavi
nini ziyaret ederek Kanton şehri 

bombardımanları etrafında görüş -
müş ve bu bombardımanlara bir ni
hayet verilmesi lazım geldiği te -
mennisini izhar eylemiş ve bunlara 
nihayet verilmediği takdirde Fran
sa aleyhte hissiyat duyabilece -
ğini ve bunun ise de iki memleket a
rasındaki iyi münasebetler üzerinde 
tesir yapabileceğini ilave etmiştir. 

Oğrenildiğine göre, B. Horinuçu, 
verdiği cevapta, bu hava seferlerinin 
enternasyonal hukuka muhalif bu -
lunmadığını, zira Kantonun müstah
kem bir şehir ve askeri harekat için 
bl.r üs olduğunu bildirmiştir. 

ltalya Hava Nazırı 
Bükreş, 6 ( A.A.) - Rador ajansı 

bildiriyor: 

Italya hava müsteşarı General 
Valle 'nin şerefine verdiği ziyafette 
Rumany aha'Va nazırı Teodoresko 
Rumanyanın ltalyaya karşı besledi
ği daimi ve samimi muhabbeti e
hemmiyetle kaydetmiş ve her iki 
memlekettin müşterek emellerini ve 
aralarındaki sıkı rabıtaları tebarüz 
ettirmiştir. 

General Valle verdiği cevapta Ru
manyaya yaptığı bu ziyaretin vakti
ıe istiktalleri ve bugün de müşterek 
gayeleri olan medeniyet için uaptık
ları mücadeleden, dostluk münase -
betıerinden ve ırk birliğinden doğan 
sempatinin bir ifadesi olduğunu koy 
deylemiştir. 

men hakikat,, olarak kabul etme~ 
İ sil' rektir. Diğer ~araftan . ta ly~ dış a·' 

seti iki hayatı nokta ıle alakadar 
Bunların biri Afrika, diğeri Yıı~ 
Şarktır. ]f 

İtalya, Balkanlarla alakasını <l 

semez. O halde italya ile Abn11~ 
bu sahada çarpışacak mı? 1111\ 
Çünkü İtalya ile Almanya arıısı r 
daki beraberlik, kendini her sıı~~ 
da tebarüz ettirmiştir ve Bal~ş 
tarda da kendini gösterecektir·eJiı 

Sinyor Gayda, bu noktaya g Ji~ 
ce, Her Hitler ile Sinyor Muss~!~ı 
nin bu sahada kendilerine Jlil •1 

• Sil" 
ınıntakaları ayırdı.klan şayııı ·~ 
manasız bir masal,, kelimelefl 

kaydetmiştir. t\'I 
Sinyor Gayda, daha sonra, _tt~ır 

ile Almanyanın Balkanlar.dakı !tS~ 
sadi vaziyetinden bahsetmış ve 

1
,, 

yanın Almanya lehinde Balkan P ~ 
salarında zarar gördüğünü anlat 

tır. !· 
Mesela 1937 de Yugoslavyads.ııteı1 

talyaya yapılan ihracat yüzde 23 ı' 
yüzde 9 a düşmüş ve Yugosla\TY11~ı· 
İtalyadan ithalatı yüzde 13 t:11 ~ıt 
de 8 e inmiştir. Buna mukabil '"' 

~. )J' 
goslavyanın Alınanyaya yaptıg 

19
y 

racat yüzde 35 e, ve Almanyadatl. ~· 
tığı ithalat yüzde 45 e yükse)Dl1~ır 

. t" are Bununla beraber, Italyanın ıc 
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1· 
ni organize etmesi, ve Tuna ~e. tsl'. 
kan devletlerile münasebetlerjJll ede' 

1 
viye etmesi ticaretine yardıJXl ı1l~ 
bilir. İtalyanın bu memleketle~le $!1 
nasebetleri mühim bir meseıedır· er 
yor Gaydaya göre, İtalya ile M~~i 
ristan arasındaki Ren protokol~, tııi 
vaziyetini muhafaza etmektedif· tlefİ 
yanın Yugoslavya ile münasebe tJıl~ 
mükemmeldir. İtalyanın A~~~~sl 
llc ınttntt>:>eut:~le1'1 ç-0ınanberı °'ııll' 

mamıştır. İtalya, burasını, :Sa y111' 
larda genişlemek için bir sıçt_•l' 
noktası yapmayı istihdaf etl11

1 e.!~ 
Bilakis İtalya "Balkan, Balkanlı! 
dır,, formülüne inanıyor. ıııl~ 

Bulgaristana gelince, İtalya 0 tel 
haklı dileklerine dalına müzahere 

miştir. JJ'lşıı' 
Gaydaya göre İtalyanın R11 ,,ı~· 

ya, Yunanistan ve Türkiye iJe ıd~ 
.~· Jıll 

nasebetleri, henüz arzu ettıg~ 1'o·e· 
değildir. Yunanistan ile 'l'ıtt ıııs· 
İngiliz siyasetini ~akibe ~ii~~tefD 
yil görünüyorlar. Italya, Jı:ıgı i~I 
ne anlaştığı için İtalyanın b1l i 0e 
memleketle olan münasebetler 
yavaş yavaş dü.zelecektir. ~ 

Daha sonra mesele mU:ıaJıe~e.~ 
lunnıuş ve bahri, iktısadi, sl t" 
ticari cepheleri tetkik edilJJJ1~,~· 
neticede Almanyanın Anşll1Sl1'9~ 
beri Tuna devletlerinde ve B~ 
larda daha üstün bir mevki ~ 
dığı teeyyüt etmiştir. ıı~ 

Söz söyliyenlerden biri ita1Y9
• 1·r "J'll 

bu memleketlerdeki eski mevkıl tlL 
tirdat etmesi bahsi üzerinde raP0 

den daha bedbin görünmüştür. 
!!"!""!!""!!!!!""!!!!!""!!!"'!'!'!!~~~~---~~~ 

Lise Mezunları lçill•"'I 
Ortamektep Muallirral•9 
imtihanları 1 Eylül~!ıı 

(Başı 1 ın~ı ıtl 
Bu imtihana girecek muallıl11 ffı.e' 

tebi mezunlarının 2 sene evvel ş'~ 
tepten mezun olmuş bulunnıalal'l ıı' 
tır: İmtihanlar hem şifalı~ henı ~~~ 
rirı olacak ve sualler Yuksek 11 
lim Mektebi talebelerinin takiP ~tl1ı 
metotlardan çıkanlacaktıİ'. BU .~9ı 
hanlara girmek isteyenlerin vesı ıc3• 
rını 1 ağustosa kadar Maarif Ve 
tine göndermiş olmaları şarttır;1e 
Bundan başka lise mezunları 1

• ııı· 
5 ve 6 sınıflı muallim mektepletı~t5 
zunlan arasında da 1 eylulde • ıı1 
bul üniversitesinde orta mekteP ~ı 
allimliği için bir imtihan açııac3 

----o- -

40 Saatlik iş 
,ı 

Londra, 6 ıA.A) - Amaıgsı1l il 
İngieneiring birliğinin milli k0rı1 il 
kabul ettiği bir karar sureti u~t$( 
komitesinden kırk saatlik hll t~ 
tatbikı için patronlarla temas ~1~ 
sini istemiştir Komite. patroolıı i 
vap vemesi için altı aylık a.ıa!l' 
mühlet tesbit etmketedir. 
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BULMACA 

11-..... ------------~...-
2 

3 
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BUGUNKU BULMACA 
ı 2 a • o e 1 a e ıo 

IOLDAN 8AGA: 

1 - Bir vilAyeUmiz 
2 - Bir ırk adı - araştırma 
3 - Tatlıdır - Allah 
4 - Eser, leke - bir rent - duman çıknn 

yer. 
5 - Bir nevi totiln - Tok delil 
G - Çok değil - bir nevi hayvan - bir 

nota. 
7 - Bir renk 
8 - Su - hakan 
9 - Balkan memleketlerinde yaşıyan 

bir millet. 
10 - Saray, gUzel, şirin ev - hayvan pa

pucu. 
YUKARIDAN AŞAGIYA: 

1 - Sermaye 
2 - Bir İtfaiye Aleti - Orta 
3 - Tabii bir duman - dolu değil 
4 - Yemek kabı - su 
5 - Durgunluk - Hayatımızın lAzımı 

gayri müfariki 
6 - Su - güzel kokulu bir ot. 
7 - Ordunun kısacası - bir rakam -

geceleri olur 
8 - Bağırma - ekmek 
9 - Bir ne\'i hastalık - arapça nayir mA 

nasınadır. 

ıo - AşikAr - vilAyet. --------------. U YIP: Kağıthane ilk okuluna a-
ıt resm1 nru1ıür ıtaybblmuŞtur. YPni
si yaptırılacağından eskisinin hükmü 
>'oktur. Hilmi Tuna. 

Satllık Köşk 
Yeşilköyde ağaçlı, çiçek bahçe
li, havuzları, elektrikli motör
lü kuyusu mevcut konforlu bü
yük bir köşk satılıktır. İstas

yon civarında Cami sokağında 
29 numaraya müracaat edilm"
si. Telefon 18 ... 4 

......... ······----· ·········--······-·ı 
EN GÜZEL i 

Hıfzusıhha noktai nazann- I 
dan hu husmta iyi imal 1 
edilmq ÇOCUK ARABA
LARI, en iyi §eTait ve en 
ucuz fi11cıtla,.!a yalnız, 

Baker Majazalarmda 
satıl~adır. 

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

Emniyet Sandığmdan: 
18 Haziran 933 Tarihine Kadar 
Emlak mukabilinde borç para alıp henüz borcunu veremeyenlere gös

terilen kolaylıklardan istifade etmek müddeti sona ermektedir. 
Birikmiş borçlarını az faiz ve uz un vade ile ödemek im.k:Anından mah 

rum kalmamak ve bu suretle temin atlannın satılmasına meydan ver -
memek için en geç 15 Haziran 938 tarihine kadar Sandığa müracaatlan, 
aksi takdirde gayrimenkullerinin 3202 No. lı Ziraat bankası kanunu muci 
bince Sandığa verilen hakka dayanarak ayrıca icraya müracaat etmeksi
zin Sandıjırnızca satılığa çıkarılacağı illn olunur. (3258) 

Devlet Oemiryolları ve Limanları işletme U. idaresi ıl~nları 
Devlet demiryollan yol, cer, ticaret ve hasılat hareket, muhasebe, mal 

zeme servisleri için Ankarada ve işletmelerde çalıpnak üzere müsabaka 
ile memur alınacaktır. 

Alınacak memurlar yüksek, lise, orta mektep mezunu olabilir. 
Yüksek mektep mezunlarına 113 lira ve bunlardan lisan bilenlere 

130 L. 
Lise mektep mezunlarına 74 lira ve bunlardan lisan bilenlere 83 L. 
Orta mektep mezunlanna 61 lira ve bunlardan lisan bilenlere 67 L. 
Ücret verilecektir. 
Ankarada istihdam edileceklere aynca 15 lira mesken tahsisatı veri

lir. Taliplerin 35 yaşım ıeçrnemiş olmaları ve memurin talimatname
sindeki memurluk evsafını haiz olmalan şarttır. Her tahsil derecesine 
göre ayrı ayn imtihan açılacaktır. Sorulacak sualler, umumi mallı.mat, 
riyaziye ve muhasebeden ibaret olup aynca ihtiyari herhangi bir lisan
dan da yazı yazdırılacaktır. İmtihanlar Ankara, Haydarpaşa ve İzmir, A
dana işletme müdürlüklerinde yapılacaktır. 

İmtihan 20 haziran 938 pazartesi günü saat 13 te başlıyacaktır. 
Talip olanlann ellerindeki vesaik ile işletmelere müracaat etmeleri 

ve talepnamelerinde hangi servise intihap ettiklerini ilave etmeleri, im
tihandan evvel idare doktoruna muayene olmaları lüzumu ilan olunur. 

(1717) (3339) 

Maliye VekCiletinden: 
Ankara, İzmir ve Bursa vilayetlerinde istihdam edilmek üzere im

tihanla yedi hesap mütehassısı alınacaktır. İmtihan 1 ve 2 temmuz 938 
tarihlerinde İstanbul ve Ankarada yapılacaktır. 

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

1 - İmtihana gireceklerin memurin kanununun beşinci maddesin
de yazılı şartları haiz olduktan maada devlet ve müessesatı muhasebe
lerinde, bankalarda ve mümasili mühim firket ve mali müessesat muha
sebelerinde laakal şef veya şef muavini derecesinde en az bet yıl mu
vaffakıyetle çalışmış ve yüksek tahsilini ikmal etmit olmalan IAzımdır. 

Ahlak ve seciyeleri hakkında yapılacak tahkikat neticesine göre, ta
liplerin imtihana kabul edilip edilmiyeceği kati olarak Veklletı;e tayin 
edilir. 

2 - İmtihan programı: 
A - Kazanç, muamele ve istihlak vergilerinin tarh ve tahakkuk ve 

tahsiline müteallik kanuni hükümler. 
B - Ticaret kanunu hükümleri. 
C -Ticart usulü deftert. 
O-Hesap. 
İmtihana girmek istiyenlerin 20 haziran 938 tarfüine kadar evrakı 

müsbitelerine raptedecekleri bir istida ile Ankarada Maliye Vekaleti 
varidat umum müdürlüğüne ve İstanbulda defterdarlığa müracaat et
meleri. (1690) (3342) 

lst. Jandarma Satınalma Komisyonundan: 
Mikdarı Cinsi Tahmin bedeli ilk teminatı 

Lira Ku. Lira KtL 

30 Kilo Çelik Çember 18 00 : 
4226 Çüt Nalça 137 34 

165 Kangal Ağaç çivi 112 20 51 12 
400 Kilo Monta çivisi 400 00 
50 ,, Okçe takviye çivisi 14 00 

110 
" 3. katlı keten iplik 660 00 

73 86 
56 .. 9. " .. .. 324 80 

1666 34 124 98 

1 - Cinsi, miktarı, tahmin bedeli. ilk teminatı yukanda yazılı (7) ka
lem kundura malzemesi 17-Haziran-938 cuma günü saat 15 de lstan.

bul Gedik paşadaki Jandarma Sa tınalma Komisyonunda açık eksilt • 
me ile a~ınacaktır. 

2 - Şartname, nümune ve evsaf her gün adı geçen komisyonda gö

~lebilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanuna göre vesika ve ilk teminatlarıyla 
eksiltme zamanı komısyona gelmeleri. (3251) 

ISTANBUL GA YRIMUBADILLER KOMiSYONUNDAN : 
D. No: Semti w Mahalled Sokagı Eml4k No: Cind w Htuul flf.sıeye Göre 

Muhammen K. 

3120 Edirnekapı Atik Ali Çukur Bostan E. 1Y.1, 2 Hane ve dilkkinın 584 Açık 
paşa ve Bakkal Çıkmazı '70/120 His. Artırma 

Y. Hasan Fehmi Pap 
3252 Sultanahmet Ahırkapı İskelesi E. 14 Y. 12/2 Arsa 320 

" 3573 Bur gazada Manastır Cad. E. 17 - 19 Arsa 2300 Kapalı 
Zarf 

3585 Ortaköy Enverpap Yolu E. 33 Meyva ajaçlan· 3750 ,, 
ve Ta~ ocağı m müftemil 80 

dönüm bostan 
4590 Üsküdar Yenimahalle E. Babadağ! 8 Bahçeli kigir 320 Açık 

Y. Dümbelek Hane Artırma 
5317 Kuzguncuk E. Kumba Oğlu Y. 7 Kagir Hanenin 350 .. 

Y. Hamam. 1/ 2 His. 
7255 Cibali Sef erikoz Fener Cad. E. 156 Kagir Dükkinın 467 ,, 

Y. Abdulezel Y. 126 830/1440 His. 
Paşa Cad. 

7888 Feriköy E. Korenti E. 27 Mü. Bahçeli Ahşap 270 
" Y. Yuyu Mahallen 6 Hanenin 60/100 His. 

6557 Fatih Molla E. Türbe E. 4 Mü. Arsa 85 
" Aliyülfenari Y. Sarı Abdullah 

8689 Büyükada Yalı E. Mustafa Bey E.2 Arsa 2240 Kapalı 
Y. Konak Ada: 48 Zarf 

Panel: 38 
8703 Büyükada Yalı E. Stavrinos E. 37 Ana 276 Açık 

Y. Palamut Ada: 13 Artırma 
Parsel; 11 

. Yukarıda evsafı yazılı gayrimenkuller on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. İhaleleri 17-6-938 tari
hıne düşen cuma günü saat 14 dedir. Satış münhasıran gayrimübadil bonosiledir. 

ttsküdar İcra memurluğundan:, 
Manuk Esmeryan'a borçlu Kadıkö
yünde Altıyolağzı Halit Efendi so
kak 17 sayılı evde Boğos kızı Bercu
hi Terziyan'ın Kadıköyünde Zühtü-
paşa mahallesinde Fenerbahçede sağı 
Mari arsası elyevm hanesi solu Filip 
damadının arsası elyevm Kırısın ha
nesi arkası tarik cephesi Gülizar so
kağile mahdut ve Manuk Esmeryana 
birinci derecede ipotek tesis edilen 
Selim kadın vakfından eski 25 yeni 
18, 19 sayılı olup Dalyan sokağında 
18 ve Gülizar sokağında 19 No. yı a
lan ve bir tapu senedinde kayıtlı bu
lunan bir ahşap diğeri kagir ve ta
mamı 3000 lira kıymeti muhamrne
neli iki evin açık arttırma ile satıl
masına karar verilmiştir. 

Gayrimenkulün vaziyeti hazırası: 
Dalyan sokağındaki 18 No. lu ma

hallin bahçe kap-ısından girilince bah 
çe üzerinde bir buçuk kat klgir bi
nanın methalinde kapıdan girildikte 
bir kısmı çini kare döşeli ve bir kıs
mı üzeri muşamma döşeli antrenin 
sağında ahşap tavan ve döşemeli bir 
oda onun karşısında antreden came
kanla ayrılmış bir oda ve oradan bir 
kapı ile mutfağa gidilmektedir. Bu 
camekanla ayrılmış odanın sağında 
bir koridordan helaya ve ikinci kapı 
ile mutfağa girilmektedir. Mutfağın 
zemini çini döşeli olup bir ocak ve 
bir mu.luk taşı ile musluğu ihtiva 
etmektedir. 17 basamakla ve muşam 
malı bir merdivenden çatı arası itti
haz edilen kata çıkıldıkta: Bir sofa 
üzerine sağlı sollu iki oda ve sağda
ki odaya bitişik bir hela mevcut ~ 
lup soldaki odadan balkona çıkıl -
maktadır. Sol taraftaki odanın ya
nında bir dolap mevcututr. Bu bi
nada elektrik, terkos ve hava gazı 
vardır. Bu binanın etraf duvan böl
meleri kagir olup döşeme tavan ve 
çatı aksamı ahşaptır. 

Gül ve Gülzar diye anılan sokak
taki 19 No. lu kısmın demir kapısın
dan girildikte sağ tarafta üzeri ondü
leli saçla örtülü ahşap bir ahır Ye 
solda esas bina bulunmaktadır. t)ç 
basamaklı taş merdivenden binava 
dahil olundukta: Eskimiş muşam:ıa 
döşeli bir antrenin sağında ve solun
da birer oda mevcut olup sağdaki o
dada iki dolap vardır. Merdiven al
tında ufak bir kiler mevcuttur. Sağ
daki odadan 9 basamaklı bir merdi
venle bodruma oradan da mutfağa 
geçilmektedir. Mutfağın zemini mer 
mer döşeli olup bir ocağı ve bir he
lası vardır. 16 ayaklı merdivenden 
çıkılınca camekanla bölünmüş bir 
sofaya çıkıldıkta: Sağ ve solda birer 
oda mevcuttur. Camekinın diğer ka
pısından girildikte: Sağda bir hela 
ve karşısındaki 15 basamaklı merdi
venden çatı arasına çıkılmaktadır .. 
Bu kısımda da elektrik ve terkos te
sisatı mevcuttur. Binanın cephesin -
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DOKTOR JEMSIN 
AMERIKADA UZUN TET

KIKA T NETiCESi OLARAK 
BULDUCU BiR FORMOL
DOR. KANZUK NASIR iLA
CI en eıki nuırlan bile kCS
künden çıkarır. Ciddi ve taya
nı itimat bir naaır ilacıdır. 

lNGILfZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYOCLU - lSTANBU~ 
dewü~k~ınsofa~nate~düfeden ~~~~~~~~~~-~-~~-~~----~-----~ kısımda çıkma mevcuttur. Ve heyeti 
umumiyesi ahşaptır. 

Bu kısmm m~thalinin sağında şim •••• Arada Büyük Fark Var dilik kümes olarak bir bodrum var
dır. Her iki kısmın bahçesinde 12 ta
ne meyvalı ağaç ve asma vardır. Ve 
meyvasız ağaçlar da mevcuttur. Me
sahası: Mezkur evlerin bulunduğu 
mahallin heyeti mecmuası 485 met
re murabbaı olup bundan 74,50 met
re murabbaında kagir ev 57,20 metre 
murabbaı mahallinde ahsap ev ve 
20,40 metre murabbaı üzer-inden ah
şap mutfak ve 17,40 metre murabbaı 
üzerinden ahır mevcut olup müteba-

1

, 
kisi bahçedir. 

1 - İpotek sahibi alacaklılarla di
ğer alakadaranın ve irtüak hakkı sa
hiplerinin işbu gayrimenkul üzerin
deki haklarını hususile faiz ve ma
sarüe dair olan iddilarını evrakı müs 
bitelerile 20 gün içinde icra dairesine 
bildirmeleri aksi halde hakları tapu 
sicilile sabit olmadıkça satış bedeli
nin paylaşmasından hariç kalırlar. 

2 - Arttırma şartnamesi Üsküdar 
icra memurluğu odasında 15 Hazi -
ran 938 tarihinden itibaren herkeJ\n 
görebilmesi için açıktır . 

3 - İhale 13 Temmuz 938 tari -
hinde çarşamba günü saat 16 da Üs
küdarda Paşakapısında Üsküdar icra 
memurluğu odasında icra kılınacak
tır. Şu kadar ki, tayin edilen lfbu 
zamanda arttırma bedeli gayrimen
kulün muhammen kıymetinin yüzde 
75 şini bulmadığı takdirde en son 
arttıramn taahhüdü baki kalmak ü
zere arttırma 15 gün daha temdit e
dilerek 28 Temmuz 938 tarihinde 
perşembe günü saat 16 da tlskü
darda Üsküdar icra memurluğu oda
sında en çok arttırana ihalesi icra kı
lınacaktır. 

4 - Arttırmaya iştirak lçtn gayri 
menkulün muhammen kıymetinin 
yüzde 7 bucuğu nisbetinde pey akçe
si veya milll bir bankanın teminat 
mektubunu tevdi etmeleri lbımdtr. 
Alıcı arttırma bedeli haricinde ola-
rak ihale karar pullannı tapu fer$> 7 

harcını 20· senelik vakıf taviz bede
lini vermeğe mecburdur. Tellaliye 
resmi bina vergileri belediye resim 
ve vergileri ve vakıf icaresi ihale 
bedelinden tenzil edilir. Daha fazla 
malumat almak istiyenler 938/1526 
dosya No. sile memuriyetimize mü
racaat edebilirler. Arzu edenlerin ta
yin olunan zamanda sartnameyi o
kuyarak hazır bulunmaları veva mü
messil göndermeleri ve gösterilen 
~rtlara riavet etmeleri nan olıınur 

Sahibi vt • umumi neşnyab tdare 
eden: Ahmet Emin YALMAN. Gaze. 
teci~ ve Neşriyat Türk Llrnttet Şir· 
keti Basıldığı yer TAN Matbaası. 

Pertev çocuk pudrası, şimdiye kadar hiçbir benzeri tarafından tak
lit edilmemiştir. Bu pudranm, en bfiyük meziyeti bilhassa çocuk cilt

leri için hazırlanmış olması ve terkibinde tahriş edici hiçbir madde 
bulunmamasıdır. 

PERTEV ÇOCUK PUDRASINI 
Şişman vilcutlü yaşlı kimseler de kullanmaktadırlar. Vilcudün il

tiYalarmda ve koltuk altlarmrn plşiklerine kal'fl bundan daha müessir 
bir pudra henüz keşfedilmemiştir. 

1nu diğer adi (Talk Pudra) fan ile karıstrrmavınız 

Eski Osmanh imparatorluğunun 
TAKSiME UCRAMIŞ DUYUNU. UMUMiYE MECLiSi 

Pariı, 31 Mayıı 1938 

OSMANLI BORÇLARINA AID iLAN 
Türkiye ile akdolunan 22 Niaan 1933 tarihli mukavelenamenin 

himiller tarafından kabulünü teabit etmek üzere, 20 Haziran 1933 
tarihinde tediyeye vazedilmit olan, kur'ada çıkmamıt ikramiyeli 
Rumeli Demiryollan tahvilib dahil olmak üzere, eıki Osmanlı 
tahvilatı ve mütedahil mümetıil ıenedatı kuponlarınm bet senelik 
müruru zamana tibi oldukları ve bunların 21 Haziran 1938 tari
hinden itibaren tediye olunamıyacakları alakadarlara bildirilir. 

Himillerin, itbu tarihten evvel muhtelif pİyaıalardaki tediye 
aerviıile mükellef müeıaeıelere müracaatla mezkllr kuponlann 
ibrazları rica olunur. 

1939 New York Sergisi 
Dekorasyon Müsabakası 

1 - 1939 Nevyork dünya sergisinde inşa edilmiş olan Türkiye pavi
yonu dahili dekorasyonu için bir müsabaka açılmıştır. 

2 - Müsabakaya girecek resimler İktısat Vekaletinin tayin edeceği 
bir jüri heyetince tetkik edilecektir. 

3 - Müsabakaya girecek resimlerin nihayet 15-7-938 tarihine kadar 
Ankarada İktısat Vekaletinde Nevyork dünya sergisi Türkiye komiser-

lijine makbuz mukabilinde tevdi edilmiş olması prttır. 

4 - Müsabakayı kazanan sanatkara 1000 lira miıkMat verilecektir. 
5 - Müsabakaya girip te kazanamıyan sanatkarlara ait eserlerden is

tifade edilen kısımlar için verilecek bedel jüri heyetince ayrıca takdir 
edilecektir. 

8 - Müsabakaya gönderilecek resimlerin evsafı mevzuu ve saire 
hakkındaki şartname, Türk paviyonu planile maktaları ve b:.: husust.a 
lazım gelen izahat Ankarada İktısat Vekaleti dahilinde sergi komis ... r
liğinden alınabilir. (1720) (3341) 
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Hastallk, ölüm ve pislik getiren farelert 

"HAJAN FARE ZE/-IİRİ ,, 

ile öldürünüz. 
Macun ve buğday şeklinde olup büyük ve küçük her nevi fareleri 

sıçanlan derhal öldürür. Tesiri kat'idir. Fareler kokmaz. 
Buğday nevilerini serpmelidir. Macun olanlarını yağlı bir ekmeğe ve 
herhangi bir gıdaya sürerek farelerin bulunduğu yerlere koymalıdır. 

Macun ve Buğday Kutusu 10 
Büyük 25 Dört Misli 30 Kuruştur. 
~--••ı. Rahatını, Ke9esini Sevenlere Tavsiye • \ 

KUŞTOYO KULLANINIZ 
Bir Liraya Kumatile Kuttüyü Y utıklar 

Yorgan, şilte ve yastıklarda mühim tenzilat yapıldı. Kuştüyü ku
maşların en iyisi ve her rengi bulunur. Fiatlar çok ucuzdur. 

Adres: İstanbul Çakmakçılar yokuşu Kuştüyü fabrikası. Tel: 23027 
Satıı yerlerimiz: Ankarada, Beyoğlunda Yerli Mallar Pazarı. 

Hasta kan Sağlam kan 
Kanımızda b~lunan kırmızı yuvarlacıklan; hayat makinesinin en bi

rinci kuvvetidir. Bizi yaşatan bu kudreti her mevsim değişmesinde taze
lemek, çoğaltmak, sağlamlığımızın esasını teşkil eder. 

Kan, kuvvet, iştiha şuruba her zaman kanımızı tazeler, kuvvetimizi 
artırır. İştihamızı çoğaltır. Hafıza n zekayı parlatır. Uykusuzluğu, fe
na düşünceleri giderir. Sinirleri yatıştırır. İnsan m:ıkinesine lazım olan 
kalori ve enerjili vererek azmü irade sahihi eder. Azami bir hafta içinde 
\'iİcudümüzü tucliyen ve gençleştiren (FOSFARSOL) hayat eksiri bü
tün doktorlarımız tarafından takdirle karşılanmıştır. Ruhumuzda daima 
neşe ve heyecan yaratan bu deva bel gevşekliği ve ademi iktidarda da 
büyük faydalar temin eder. Her eczanede bulunur. 

ANKARA GARI GAZiNO 
VE LOKANTASI 

Açılmıştır. Ankara halkı dinlenecek, ferahlıyacak ve iyi vakit geçirecek 
geniş salonlu, yeşil bahçeli ve teraslı yeni bir lokal daha kazandı. 

Asri konfor ve tesisat ... Her nevi lçkller ... 

Alakart ve tabldot ... En mutena yemekler ..• 
Sayın halkımızın emirlerine amadedir. (1721} (3340) 

ve Diş Ağrılarma 
Karsı Muafiyet Demektir. 

Bas 
1 

Nafile y_ere ve çaresi varken 
niçin ıstırab çekmeli 

Bir Tek Kaşe 

GRIPIN 
En muannit ağrılan, en kısa 

zamanda kesmeğe kafidir. 

icabında günde 3 ka,e alınabilir 

lımine dikkat. Taklitlerinden sakınınız ve Gri pin yerine 
batka bir marka verirlerse fİddetle reddediniz. 

NEVRAUI, BAŞ ve D 1 $ A G R 1LAR1 

MEi 
bütün ağrllarını dindirir. 

M. M. Vekaletinden: 
Milll Miidafaa Vekaleti İnşaat Şubesine Kalörifer ve Sıhhi tesisat itle-

rinde mütehas.-;ıs olmak ve hizmete girdikten sonra iki seneden evvel ay
rılmamak c:artıvle ücretli ve diplomalı bir makine mühendisi alınacaktır. 

TUllll·TICQU~f ~llNllll 
~K~ ....... ._ ___ ..._ 

Taliplertn aş~ğlda yazılı vesaikle Ankarada Vekalet İnşaat Şubesine 
•••••••••••• .. • bizzat veya tahriren ve istida ile talep edeceği ücret miktarını da bildir

Dr. iRFAN KAYRA 
Röntgen Mütehaaaısı 

Her gün saat 3 ten 7 ye kadar 
Binbirdirek Nuriconker 

• Sokağı No. 8 . - 10 

mek üzere müracaatları. 
a - Kendisınin ve evli ise ailesinin nüfus tezkeresi asıl veya tasdikli 

sureti. 
b - A~kcrlik vesikası 

c - Zabıtıı ve adliyeden alınmış hüsnühal vesikası 
d - Tam teşekküllü Heyeti Sıhhiye raporu. 
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e - Şimdiye kadar çalıştığı yerlerden almış olduğu vesaik. "4,. "3320 .. 

ODAK VERIKROM 
Filmi ile 

r 

-~- -

11 YERIKROM11 ~ift emülsiyonludur. 
KARDA, YAt.MU&DA, SABAH ERKENDEN, AKŞAM GEÇ VAKTE FOTOt.RAF ÇEKİLİR. 

"VELOKS,, klitdına basılan kopyeleri bir defa tetkik ediniz. HER HALDE t}STÜNL()(i()Nt} AN
LARSINIZ. KAÖIDIN ARKASINDA "VELOKS,, markası kağıdın teminatıdır . 

KODAK satıcılanndan arayınız veya ~u adrese müracaat ediniz. KODAK (Ecipt) A. Ş. İstanbul 


