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Ormancllar Ankaradd 

Sarayda Gizli air 
Toplantı 

Liselerde 
Askerlik Kamp
ları Dün Başladı 

400 Yatakh 
Bir Hastane 

Kuruluyor 
Sıhhiye Vekili HulUsi Alata~ 

diin Şehremininde yeni yapıl

makta olan hastane inşaatını tet
kik etmiştir. Guraba hastanesi 
müdürii Dr. Ömer l...Utfi, kendi-

Halkın Elindeki 
Makbuzlar Esas 
Tutulacak 

F. KurdoCjlunun Riya

. setinde Toplanddar 
Ankara, 11 (Tan muhabirinden...,.. 

Altıncı Mehmedin kayın bira
deri Zeki Bey, Damat Feri

din yeni kabine listesi hakkındaki 
sualine şöyle cevap verdi: 

- Şüphe mi var Efendim! Ben
denize kalırsa bu vaziyeti padişah 
hazretlerine hiç hissettirememek 
ve hemen bir liste yapılarak ak
şama takdim etmek çok münasip 
olur. 

Soze has hazine müdürü de ka
nştı: 

- Evet amma. Vükela heyetine 
girecek kimselerin rey ve muvala
katleri alınmadan yapılacak liste
nin tnkdimi pek muvafık olmasa 
gerek ... 

Kiraz Hamdi bıyıklarını büke
rek ayağa kalktı. Has hazine mü
dlirune: 

- Refik Beyefendi, dedi. Liste
ye isimleri konulacak adamların 

kendilerine verilecek nezaretleri 
sonradan kabul etmemeleri ihti
malinden mi endişe ediyorsunuz? 
:__ Tabii değil mi ya? 

- Oyle ise ben s!ze teminat ve
riyorum; bunu hiç düşunmeyiniz. 
Biz kırk kişiyiz, biribirim'zi bili
riz. içimizde; kabinede verilecek 
bir mevkii reddedecek tek baba
yigit yoktur. Yirmı dört saat bile 
olsa o yaldızlı k.ı!tuklara kurul
mak için hepimiz can atanz. Bana 
daha acı sozler söylettirmeyiniz, 
rica ederim Siz onların atıp tut
tukfarrna, üfurup s~vurduklarına 

bakmayınız. Hangi nezaretleri 
kimlere vermek istiyorsanız şim
dı karar veriniz. Telefonla kendi
lerine birer birer ben söyliyece
gim: Buraya nasıl oynıyarak ge
leceklerini göreceksiniz. Bizim ho
calar alışıktı. Ziydet sofrasına 

tok olsalar da çökerler. Hadi hadi. 
böyle boş şeyler i~in vakit geçir
miyelım Yemefdmizı yıyelim. ısı

mize bakalım 

B u fikri diğerleri de uy~~ 
buldu. Yemekten sonra vu

kela heyetine girecekleri seçme
ğe koyuldular. 

Kiraz Hamdinin dediği yalnız 

kısmen doğru çıkm1ştı. Fırka hari
cinde bulunanlardan Tevfik Bey 
maliye ve Ziya Bey de maarif ne
;uırctini kabul etmemişlerdi. Di
ğerleri de Kiraz Hamdiyi mahcup 
etmemişler, makam düşkünlükleri
ni gostermişlerdi. Açık kalan ev
kaf nazırlığını has hazine müdürü 
Refik ve maarif nazırlığını da Iz. 
zet Beylerin vekalet suretile ida
re etmeleri de karar altına alın

mıştı. Miralay Refiğin merkez ku
mandanlığına, Kose Muhittinin 
muavinliğine ve Nurettinin depo
lis müdurluğüne getirilmeleri mü
nasip görülmüştü. Nasip olursa ye
..ni kabine şu suretle teşekkül ede
cekti: 

Sadrazam ve Hariciye Nazın: 
Damat Ferit, 

Şeyhülislam: Mustafa Sabri, 
Dahiliye Nazırı: Mehmet Ali, 
Harbiye Nazırı: Süleyman Şefik, 
Bahriye Nazın Kiraz Hamdi, 
Evkaf Nazırı: vekaleten Refik, 
Nafia Nazırı: Adil, 
ŞCırayi devlet reisi: Hamdi, 
Adliye Nazın: Vasfi, 
Maarif Nazırı: vekaleten izzet, 
Maliye Nazırı: Reşat. 
Damat Ferit listeyi yaldızlı bir 

kağıda kendi eliyle yazdı. Teşek
kül edecek yeni kabinenin millet 
ve mf;'mleket hakkında hayırlı ol
ması duaslle toplantıya nihayet 
verdi. O gün fırka binasında küp
lere binip Feride meydan okuyan 
adamlar, o akşam birer ikişer Ni
şantasındaki sadaret konağına uğ
ramışlar ve birer teşekkür kartı 

bırakmağı unutmam1şlardı. 

Y ıldızda Çit kasrının sa1onu 
daha gündüzden hazırlan

mıştı. Hazırlık pek gizli tutulmuş
tu. Seniye akşama doğru kasra gel
miş ve hanrlıklan gözden geçir
mişti. Her şeyin arzusu gibi yaJl1l
dığını görmü~ ve beğenmişti. Ge
ce hizmet edecek cariyelere lazım 
gelen emirleri vermişti. Başlarına 
koyduğu Çeşminaz kalfayı da bir 

kenera çekmiş ve şu tembihte bu
lunmuştu: 

- Kalfam, gerçi yapmazlar am
ma, gelecek misafirin şevketlimiz
le görüştüklerini kızların gizlice 

dinlemelerine sakın meydan ver
me. Göreyim seni... 

Ortalık kararırken Yıldız bah
çesinin o akşım için açılan Ortaköy 
kapısından kapalı bir otomobil 
hızla geçmişti. Kapıcı Süleyman
la arkadaşı otomobilde bulumın
lan hayal gibi görmüşler ve yer
lere kadar eğilerek temenna et
mişlerdi. Gelenler, kapiten Benet 
ile Vahdettinin has bendelerinden 
Zeki idi. 

Dün sabahtan itibaren liselerde as
keri kamplara başlanmıştır. Bu yıl 
kamplar mektep bahçelerinde açıl

mıştır. Yeri müsait olmıyan lisele
rin talebesi diğer okul binalarına yer 
leştir llm işlerdir. 

Hendese Kitapları 
İlk mektep hendese kitaplarının 

tetkikine başlanmıştır. Bu işle meş
gul olan komisyon işini ağustosun ilk 
haftasma kadar bitirecektir. Bu yıl 
mekteplerde yeni terimlerle yazıl
mış olan yeni kitaplar okutturula
caktır. 

Kütüphanelerdeki Eserler 
Yapılan tetkiklere göre Bayazlt 

kütüphanesinde 36492, Fatih Millet 
kütüphanesinde 27854, Fatih camii 
yanındaki kütüphanede 9622, Siiley
maniye kütüphanesinde 43990, diğer 
müteferrik kütüphanelerdeki eserle
rin yekunu ise 164136 dır. 

1 

sine izahat vermiştir. 
Yeni hastane e ki tütün pav

yonlarında tesis edilmektedir. 
Biribirine merbut altı lıiiyük ıı:n· 
yondan müteşekkil olan bu has
tane tesis edildikten sonra Tür

' kiycnin en büyiik, Balkanların 
da tesisat itibarile en modern ve 
miitckfimil hastanesi olacak ve 
üniversitenin idaresinde bulu-

Evvelce halktan tahsil edilmiş o
lan vergi bakiyelerinin, sonra her
hangi bir sebeple yeniden tahsil e
dilmesinden halk şikayet etmişti. Be 
lediye. Dahiliye Vekaletinin emri ü
zerine, şubelere, halka bu yolda ko
laylık gösterilmesini bildirdiği hal
de, yeni şikayetler yapılmıştır. Bu a
rada, bazı şubelerde mükelleflerin, 
kendilerinden istenilen paralan öde
diklerini b ' ldiren makbuz göster -
melerine rağmen, memurlar maliye
den devredilen cetvelleri esas tut -
makta ısrar etmişlerdir. Dün, şube
lere yeniden bir tamim yapılmış, def 
terlerin değil, halkın elindeki mak
buzların esas tutulması bildirilmiş
tir. 

Karpuz Kabukları 
Kavun, karpuz kabuklarının deniz 

kenarlarına ve köşe başlarına atıl

malarını belediye yasak etmiştir. Bu 
yasağı dinlemiyenler cezaya çarptırı 

Vahdettin yapılacak temas ve 
müliı.katı saray halkından, erkek 
ve kadın gözdelerinden bile gizli 
tutmuştu. Kapıcıların, bekçilerin, 
cariyelerin en ağzı sıkı olanları

nı ayırtmıştı. Benet'i Çit kasrı ka
pısında Damat Ferit, has hazine 
mlidi.ırü Refik ve Zeki karşılamış
lardı, Seniye de salonun kapısın
da güler yüzlinü göstermisti: 

- Yine gözlerimizi çoktanberi 
yollarda bıraktınız, demişti, Hu
zurunuzla bizi şereflendirmek için 
bizi her zaman rica etmek mec
buriyetinde bırakıyorsunuz. Ne o

lur, bu çok kıymetli bildiğimiz 

şerefi bir gün de kendiliğinizden 

bağışlasanız ... 

Üniversite ile mekteplerdeki ve 
saraylardaki kütüphanelerde bulu
nan eserler bu yekunlardan hariçtir. 

Teftiş Mıntakaları 
İstanbul ilk tedrisat müfettiş!eri

nin teftiş mıntakaları 28 den 24 e in 

nacaktır. Hastanenin yatak kad
rosu dört yüzdiir. İnşaat tamam
lanınca, şimdi Cerrahpnşa, Hn
seki ve Şişli hastanelerinde bu
lunan üniversite seririyatlan bn 
hastaneye nakledilecektir. Mev
cut altı pavyona birj Amfi, diğe
ri nisaiye olmak iizere iki pav
yon daha ilfıve edilmiştir. Her 
pav:\'Onıtn tadili yetmiş lıin lira· 

ya mal olmaktadır. Biitün has
taneye iki milyon liradan faz
la para sarfedilecektir. Üniver
sitenin yeni tedris yılı başında 
hastane faaliyete geçmiş olacnk-

lacaktır. Kabuklar hangi binanın ö
nünde veya, hangi yalının sahilinde 

1 görülürse, o bina sahibi cezalandmla 
c:aktır. 

Benet hürmetle eğilmişti. Seni
ye Hanımın elini öperken: 

- Kusurum çok bi.ıyük, demiş
ti. Affedersiniz. Çoktanberi saygı
larımı, minnetlerimi göstereme
dim. 

{Devamı var) 

l.PoıısTE: 
Karısını ve 
Kaynanasını 
Bıçakladı 
Üsküdarda, tütün deposunaa çalı

şan Hüseyin isminde bir işçi, on beş 
senelik karısı Emine ile kavga etmiş, 
hem Emineyi, hem de kaynanası Hiis 
niyeyi ağır surette yaralamıştır. 

Hüseyinin, en büyüğü on üç yaşın
da olmak üzere, üçü erkek, ikisi kız, 
beş çocuğu vardır. 

Hüseyin, karısı ve çocuktan ile be
raber Üsküdarda, Kepçedede mahal
lesinde, Bostan sokağında 8 numara
lı evde oturmaktadır.Karısını, annesi 
Hüsniye ile konuşmaktan menetmiş
tir. 

Vnka günü, Emine, kocasının me
netmiş olmasına rağmen, annesi Hüs 
niyeyi ziyarete gitmiş, kocası da ken 
disini takip etmiştir. , 

Emine tam kapıdan içeri girerken 
Hüseyin, kadını iterek yere düşür
müş ve elindeki bıçakla ensesinden 
kesmiye başlamıştır. 

dirilmişti. Bu mıntakalara hangi mü 
fettişlerin bakacağı Vekaletçe tayin 
edilecektir. 

Yugoslav Talebe Geldi 
Yugoslavya ile aramızda talebe mü 

badele edilmesi hakkında verilen ka
rar üzerine, dün, Belgraddan biri kız 
olmak üzere iki talebe gelmi§tir. Bun 
tar tıp fakültesi hastanelcrind~ çalı
şacaklardır. Yakında buradan da 
Belgrada üç talebe gönderilecektir. 

Yazı Müsabakası 

Cümhuriyetin 15 inci yıldönümü 

münasebetile mekteplerde yaptırılan 
yazı müsabakalarından tasnifleri bi-

trr. Radyoloji pavyonu açılmış
tır. Guraba hastanesi, 250 yatak· 
1ı milstakil bir hastane halinde 
bulunacak ve üniversite bura -

ı dan yine istifade edecektir. 

DENiZ ve LiMAN : 

Vapurlarda Gemi 
Kom~serliği 
ihdas Edildi 

Denizbank Akay idaresi, bir "ge-
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rada resmi lise ve orta okullara ait tir. Gemi komiserlerinin vazifelerini 
olanlar vardır. Diğerleri de bugün 
gönderilecektir. 

* Dün saat 15 te mektepten bu yıl 
mezun olan talebe şerefine Erenköy 
kız lisesinde bir çay ziyafeti veril
miştir. 

*Maarif Vekaleti ilk tedrisat mü-

gösteren bir de talimatname hıızır

lanmıştır. 

Gemi komiseri, gemi süvarisıne 

bağlı bir memur olarak çalışacaktır. 
Gemi komiserinin vazifeleri arasın
da, gemi memurlarının ve mürette
batın temiz giyinmlerine, yolculara 

dür muc:ıvini Fuat, dün şehrimize gel- nazikane muamele etmelerine. gemi 
miştir. lerin temiz tutulmalarına ve yolcula-* Fen fakültesi jeoloji enstitüsü rın rahatsız olmamalarına dikkat et
profesör, doçent ve asistnnlanndan mek, gemilerde imdadı sıhhi işlerinin 
mürekkep bir heyet, tetkiklerde bu- iyi yapılmasını, gemilere gazete mü 
lunmak üzere diin, Kırşcrir zelzele vezzilerinden başka satıcıların gire 
mmtakasına gitmişlerdir. 

melerine mani olmayı temin etmek * Edebiyat fakültesi coğrafya ens- vardır. 
titüsü ordinaryüs profesörü İbrahim 
Hakkı Akyol, Rumanyaya giden fen Hamidiye Dönüyor 
fakültesi dekanı profesör Ali Yar'a Bir müddcttenberi Türk ve ecnebi 
vekalet etmektedir. * Edebiyat fakültesi coğrafya ens 
titüsü doçentlerinden Ali Tevfik Tan 
oğlu doçentlik imtihanını vermiştir. * Edebiyat fakültesi coğrafya ens
titüsü doçentlerinden Ali Tevfik Tan 
oğlu ve Ahmet Ardel tetkikler yap
mak iizcrc bugün Edirneye gldecck
lerd ir. 

sularında seyahatte bulunan Hami
diye mektep gemimiz, bugünlerde 
Mersinden hareket ederek limanımı
za gelecektir. Hamidiye buradan Ka
radenize gidecek ve Karadeniz liman 
Janndan, gedikli erbaş okulu için ta· 
lebe kaydedecektir. Talebenin sıhhi 
muayeneleri ve kayıtlan gemide ya
pılacaktır. 

Bu karar, sivrisinek ve kara si-

neklerin bilhassa kavun ve karpuz 

kabuklarına musallat olmalarından 

dolayı verilmiştir. Bu suretle, bu mu 

zır hayvanların sürfelerini etrafa yay 
malarına imkan bırakılmıyacaktır. 

Havagaıi istiyorlar 
Havagazi tesisatının yeniden Ru

melihisanna kadar uzatılmasına ka

rar verilmişti. Bu işin yeni yol ya
pılmadan önce bitirilmesi belediye 
ce şirkete bildirilmiştir. 

Diğer taraftan, İstinye halkı te:>i

satın İstinyeye kadar getirilmesini 

belediyeden istemişlerdir. 

Belediye tarafından gazino yapıl

mak üzere kiraya verilen yerlerde, 

kiracıların şehrin güzelliğini boza

cak mahiyette inşaat yapbklan gö

rülmüştür. Belediye, bundan sonra, 
en ufak bir kulübenin dahi, yapıl

madan önce projesinin belediyeye ve 
rilmesine ve belediyeden izin alın

masına karar vermiştir. 

Nümunelik Kafesler 
Kümes hayvanlarının sıhhi bir 

tarzda taşınması için, belediye. ölçü
lere dayanan yeni kümes ve kafes nü 
munelcri yaptırmıştır. Önümüzdeki 
ay başından itibaren, her kes bu nü
munelere göre taşıma kafesleri teda
rik etmiye mecbur tutulacaktır. * Kadıköyünde beton bir çöp is
kelesi yapılmasına başlanmıştır. İs
kele acele bitirilecek ve Kadıköy çöp 
leri bu iskelede mavnalara yüklene
cektir. * Haydarpaşada yapılacak geçit 
köpriısünün projeleri belediyece tet 
kik edilmiştir. Asma köprü olarak 
yapılacak olan inşaat projesi beğe
nilmiştir. 

Eminenin Ceryadına annesi Hüsni
ye yetişmiş, Emineyi kurtarmak is
temiş, fakat Hüseyin, bu sefer de 
kaynanasına saldırmış ve yüzünün 
muhtelif yerlerini kesmiştir. Hüse
yin, bundan sonra kaçmıştır. 

lktısat Vekili Dün Ticaret Odası 
ve Türkofiste Tetkikler Yaptı 

Keııap DökmÜJ 
Nisantaşında, Valikonağı caddesi!l

de berber Hüsnünün yanında çalışan 
ve Bcyoğlunda Koloğlu sokağında 19 
numaralı evde oturan Bedros Kirkor
yan, polise müracaat ederek, Pangal
tıda Hidayet sokağında 13 numaralı 
evde oturan Agop oğlu Kirkor tara
fından, üzerine kezzap döküldüğiinii, 
elbiselerinin yandığını söylemistir. 
Polis Kirkoru yakalıyarak tahkikata 
başlamıştır. * Sabıkalı yankesicilerden Cemal, 
dün Tophanede, Serkis isminde biri
nin cebinden para cüzdanını ~alıp ka 
çarken tutulmuştur. .. 

İktısat Vekili l3ay Şakir Kesebir, 
dün deniz müesseselerine uğradıktan 
sonra saat on altıda ticaret odasına 
gelmiştir. Oda umumi meclisi azası 
vekili karşılamışlardır. Bay Şakir i

Memleketimizde orman idaresile y•P 
tıklan muka,·elelere müsteniden or 
man işletmekte olan 40 fabrika ntfi• 

messili bu gün saat 17 de Zirant Ve
kaletinde bir toplantı yapmı~lnr \'e 
orman işlerile alakalı bazı mcbusııırı 
mızla kereste toptan ve perakende 
tiçaretini temsil eden bir kısım tiiC• 
carlarımız da hazır bulunmuşlardı1· 

Toplantının gayesi kereste ve dl· 
ğer orman hasılatı imalatını bu gİI' 
nün şerait ve imkanları içinde pJiiO 
]aştırmak, milli piyasa ihtiynçlnrınl 
fabrikalara vuife vermek sureti1° 
muntazaman temin etmek ve bir t .. 

raftan da fiyatları miimkün olan ııf' 
gari hadlere indirmektir. 

Toplantıyı açan Ziraat Vekili Fai~ 
Kurdoğlu hazır bulunanlara, VcJti· 
Jetin davetini kabul ederek getrnif 
bulunduklanndan dolayı teşekkiir et 
miş ve maksadı izah ederek imalatçı• 
ları miihim milli bir mevzuda va~if• 
almış arkadaşlar olarak Ziraat Vek., 
leti adına seHimlamış, kendilcrindell 
ciddi dikkatli ve Şuurlu bir tcşr11'l 
mesai i'.'ltemiştir. 
Kurdoğlunun bu toplantının maili• 

yetini izah ederken söylediklerine n' 
zarım vekalet bu kabil mühim me"" 
zu}arda alikadarJarla bu yolda t~ 
mastara ıelecek ve daima karşılıJôl 
müzakere ve münakasaya müstenit 
vazife ve teahhiHler alınacaktır. 

Fabrika sahipleri namına Eskişebit 
saylavı Emin Sazak ve Bilecik sayl•• 
vı İbrahim Çolak. söz alarak vewte 
bu te~ebbüsün isabet ve ehemmiyetlJI 
den ve fabrikacılara vaziyeti ~arşı)J) 
h müzakere ve beraberce icaplarıııl 
düşünmek ve kendi vaziyet ve tenıell 
nilerini de bilvesile tasrih etmek ~ 
klnı verilmiş olmasından dolayı te
şekkür etmiştir. Bundan sonra ruo• 
meye konmu!f olan meselelerin mUsr 
~:~U.çi!l_ ü !'omlte teşkil edi~ 
yapılması ve kinri reisliğe Emin Sr 
zak ''e İbrahim Çolak'ın, umumi ki• 
tipliğe Kunduz Şirketi müdürü Tail• 
sinin seçilmesi kararlaştırılmış ve bif 
birlik teşkili mevzuat '\"e temennilef 
ve milli piyasa ihtiyaçları ve fjy•t 
mesclelerile uğraşmak üzere teşkili • 
ne lüzum görülen üç encümene de Si" 

rasile İbrahim Çolak, Eski valilerdeıl 
Karadeniz Şirketi müdürü İhrahilllf 
Kunduz Şirketi müdürü Tahsin seçi• 
terek umumi toplantıya nihayet veril 
miştir Bu encümenler geç vakitler' 
kadar kendilerine tahsis edilmiş ol•11 

salonlarda müzakerata devam etnıir 
terdir. 

Yann toplantıya iştirak edenler~ 
refine Ziraat Vekili tarafından G•-' 
Orman Çiftlii'i Bira parkında bir öl• 
le ziyafeti verilecek ve encümenlere' 
verilmiş kararlar müteakıben çiftti"• 
te yapılacak bir içtimada okuna~ 
toplantı hitam bulacaktır ... 

Anliaraya Dönen Veklller. 
Ankara, 11 (Tan muhabirinden>_.... 

Hariciye ve Ziraat Vekilleri geldi• 

ler. 

1 TAKViM ve HAVA] 

12 

7 inci ay 

TEMMUZ 
S A L 

Gün: 31 
Arabt: 1354 
Cemaziyülevvel: 13 
Güneş: 4.38 - Öğle: 
İkindi: 16.19 - Akşam: 

Yatsı: 21.43 - İmstık: 

1938 
1 

Hızır: 68 
Rumi: ı3!14 

Haziran: 29 
12.ı" 
19.11 
2.2ı 

YURTTA HAVA V AZlYEfl 
ı)l' Ycşilköy Meteoroloji istasyonundan al ,, 

ğımız mnlömata göre bugün yurtta 1'
11
'., 

Ege ve Akdeniz kılılarında açık, doğ\l '
11 

cenup doğusu ve orta Anndoluda buwtl 
tııl' 

ve mevzit yağışlı, dil'ıer bölgelerde çol< ,,. 
lutlu ve yer yer yağışlı gecmiııtır. RU:ı:~ 11 
lar Trakyada şimal, diğer yerlerde gıırP 
tlkametlnde orta kuvvette esmiştir. 1~ 

istanbulda hava kısmen bulutlu gcçıt' 
et' 

rüzgAr şimali şarkiden saniyede 5 - 7 J1l 

Dahiliye Vekili Gitti 
Dahiliye Vekili Şükrü Kaya, dün 

akşam Ankaraya hareket etmiştir. 

Vekil, Ankarada birkaç gün kaldık
tan sonra şehrimize avdet edecektir. 

le oda meclisi azası, İktısat Vekaleti- ıe malQmat verilmiştir. Bay vekil ti
ne merbut daireler müdürlerile bir caret odasından sonra Türkofise çık
toplantı yapılmıştır. 40 dakika süren mış, orada ihracat vaziyeti hakkmda 
bu görüşmelerde şehrimiz piyasala- malumat almıştır. İktısat Vekili bu 
rının umumi vaziyeti hakkında vckl- gün saat on sı>.kizde Zonguldağa ha-

reket edecektir. Bu seyahate matbuat 
erkanı da davet edilmişlerdir. 

re hızla esrrılştir. trf 
Saat 14 te hava tazyiki 753, 1/10 rr.Ct,61 

idi. Sühunet en yüksek güncstc 64 5/lO tlı' 
gede 27 5/10, ve en düşük 19 4/10 ~ 
grat kaydetmistir. 

Yukardaki resimde ticaret odasın. 
da yapılan toplantıyı ve İktısat Ve
kilini görüyorsunuz. 

) 

>ı 
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Domuzun 
Tezkiyesi 

Yazan: B. FELEK 
Bildiğimiz hayvan. Eskiden pis, 

mundar, necaset, hülasa ne kadar pis 
lik varsa onu cemetmiş bir hayvan o
larak tanırdık. 

Fransa. İngiliz-İtalyan Anlaşmasının Tatbik Mevkiin"e 
Zamanla birçok şeyler iadei itibar 

ettiği gibi acaba domuzda da bir de
ğişiklik oldu mu diye düşündüm. Va
ziyeti gözden geçirdim; pek hallede
medim. Fakat kendi kendime yaptı
ğım tahlili de - domuza ait olmasına 

Konulmaması İçin lngiltereyi Tazyik Etmiş 

Japonya Çin İçin 
Hiçbir Tavassut 
Kabul Etmiyor 

Tokyo, 11 (A.A.) - Çin - Japon 

ihtilafmda bir ecnebi tavassutuna 
yer olup olmadığı hakkındaki bir su

ale hariciye nezareti namına söz söy

lemiye salahiyettar bir zat, bir sene 

evvel de hükumetçe beyan edildiği 

veçhile Japonyanın kim olursa o!sun 

üçüncü bir devletin müdahalesini ka-

bul etmiyeceği cevabını vermiştir. 

Japonya Olimpiyadı organize 

ver olimpik oyunlarından vazgeçme

yi ve olimpik oyunlar komitesine bu 

oyunların tertibini başka memlekete 

havale etmesini tavsiye etmeyi ciddi 
surette derpiş eylemektedir. 

Japonya 1944 senesi için namzet
liğini koyacaktır. Japonyanın 1940 

senesinde Tokyoda açılması takarrür 
eden beynelmilel sergiden vazgeçti -
ği malumdur. Yarın verilmesi kuv -
vetle muhtemel olan bu husustaki ka 
rar, olimpik oyunlar hakkındaki ka -
rar üzerinde de müessir olacaktır. Bu 
nunla beraber bazı mahfiller bu ka
rarın sonbahara kadara tehiri için 
hükumeti tazyik etmektedirler. Çün
kü bu tarihte Çinde kazanılması ü -
mit edilen bir zafer olimpik oyunla
rından vazgeçilmesine mani olacak 
ve Japonyanm kuvvet ve refahını 
gösterecek bir propaganda mahiyeti
ni alacaktır. 

ALMANYA 

Hitler Münihte 
Münih, 11 ( A.A.) - Alman sanat 

kongresi münasebetile tertip edilen 
törenler, dün bütii.n gün devam et
miştir. Oğleden evvel Hitler Alman 
sanatları sergisini açmıştır. Mükem
mel bir şekilde donatılmış oları şeh
ri, bir çok ziyaretçiler gezmektedir. 
Oğleden sonra "iki bin senelik Al
man kültürü," ismi verilen büyük bir 
alay, Hitlerin önünden geçmiştir. 

MACARiSTAN 

Siyasi Bir istifa 

INGILTERE 
"Uçan Kaleler" 1 

~ 

lspanya Harbi 
Yine Kızıştı 

-o-

Almanya ispanya Harbini 
Bir Antrenman Sahası 

Telakki Ediyormuş 
Londra, 11 (Husus) - İspanya 

hükumeti tarafından neşrolunan teb 
liğlere göre iki taraf arasında Kas
tellon cephesinde şiddetli muharebe
ler vuku bulmakta ve iki taraf biri-

,. ~, 

Nevyork • Paris : 
16,30 Saatte 
Par ıs, 11 ( H usıısi) - Nev- ı ı 

yorktarı kalkarak doğrudan 

Londra, 11 (A.A.) - Deyli Ekspres 1 
doğruya Parise teveccüh eden ~ 

tayyareci Hovard Hughes Pari- ; 1 

se muvasalat etmiş ve Oky.ano- ' :: 
su 16,30 saatte geçmiştir. 1927 

gazetesi "kraliyet hava kuvvetleri,. / 

idaresinin Amerikaya bir "ur;an ka- • il 

leler., filosu ısmarladığını bildirmek / '' 
tedir. Bu deniz tayyareleri be~ ton

luk faydalı yük ile saatte 3fJO !rilomet 

de Lin~berg'in yaptığı ve rekor 
kırdığı seferden beri hiç bir kim~ 
se bu duraksız sefere bu dere-

re süratle merhalesiz 5600 kilomet
relik bir mesafeyi katedebilmekte 

ce siiro.te muvaffak olmamıştı. 
Lindberg Okyanosu 33 küsü.r i 

' 1 saatte geçmişti. 
1 :: Sefer, ba§ladığı andanberi dir. 

rağmen - sokağa atmak istemedim ve 
bu sütunlara nakle karar verdim. 

Domuz gerçi eskiden pis bir hay
van olarak tanmmış idi. Hatta baka· 
ret makamında birine "domuz" der
sek mahkeme mahkum ederdi... 

Lakin eskiden söylenen bir söz da
ha bilirim ki;; domuzu adeta methe
diyor: Bu söz bir kötü darbı mesel
dir:: 

''Devletin malı deniz; yemlyen do-
muz!'' 

Saltanat devrinin ahlakiyahnı hü
lasa eden hu söze inanırsak domuzu 
namuskar, sadık ve afif bir mahlftk o-
larak kabul etmeıİıiz lazımgeliyor. 
Çünkü devletin malını yemek, cina
yet ve hırsızhktır. 

Domuzun gerçi eti haramdır; ta
babet te içinde (trişinos) denilen mik 
rop vardır diye tavsiye etmez. Lakin 
anam abam öküz etinden, pis domuz 
eti daha pahalıdır. Jambonun kilosu 
dört liraya yakın iken pastırmanın en 
kabadayısı 120 kuruş. 

"Salami" ismi verilen sucukların 

pahalılığı da ayrı bir macera. 
Domuz rahatsız edilmeye layik bir 

hayvandır. 

- Domuzdan bir kıl çeksen kardır. 
derler. Derler amma tıraş fırçalarımı
zın ipleri domuz kılından, pahah el
bise fırçalarımz da domuz yelesinden 
yapıhr. Sonra bir de ona: 

- İt dişi, domuz derisi! diye haka
ret ederiz. Kucağımızda 1'aşıd1ğımız, 
sevip öptüğümüz, icabında yiizlerre 
liraya satın ladığımız itlerin dişleri 
bizi ısırmaktan başka şeye yaramaz
ken it dişine layik gördüğümüz do
muz derisi ile en güzel çantaları yap 
makta, hatta domuz sansınlar diye 
hunların taklitlerini imal etmekteyiz. 
Doğrusunu isterseniz biz domuıı:u ö
vermiyiz, yerermiyiz, biz de bilme
y lz. 

İyi çahşan birisinden bahseder
ken: 

- Domuz gibi çalışır, domuz gibi 
bilir. Sözile çalışma ve bilmenin mü
haliiğasını domuzluk addederiz. Ve 
bütün bunlara rağmen domuza verdi
ğimiz yegane hediye kurşundur. 

- Kurşun yemiş domuz gibi! tabi
ri göziine birşey göriinmeden yürii
yüp geçenlere alem olmuştur. 

DaJıa garibi, hazan en kabııdayı 
düşmanlarımızı domuz diye de görü
riiz . .Mesela vaktile Barbaros ile kar
şılaşmış olan Cinevizli Andrea Doria 
hakkında zamanın bir şairi şu bey
tinde bakınız ne diyor : 

"Oldu düşman askerinden Akdeniz 
g{iya koru" 

"Bir domuzdur ol koru içinde Andrea 

Doru" 
Hep bunları bilen domuz kalksa da 

sorsa: . 
- Ey cemaat! Ben neyim? Makbul 

mii? Menfur mu?. 

YUNANİSTAN merahla takip olunmuş bir ara- Ben buna cevap veremiyorum. Siz 
lık Huglıes'in fazla benzin yak- ne dersiniz?. 

Bir istifa 
Buda peşte 11 (A.A.) - Propaganda Atina, 11 ( A.A.) - Adliye nazırı ' 

ması yüzünden Irlandaya inme- ' .ı l!!!!L.....,!!ll!'!!!!!!!!!!!'!~-.... ~-"'!"""~~!!!!!11!!'~!!!!11!!!!!! 
si beklenmişti. Hughes'in şıt 

telsizi göndermesi bu ihtimali 

1

1 Menemencioğlu Münihte 
kuvvetlendirmişti: 1 Münih, 11 <A.A.) - Türkiye nazın Hornan istifa etmiştir. Lokotetis sıhhi sebeplerden dolayı is- ,, 

"Sıcaklar dolayısile benzini Hariciye Vekaıe.ti ~genel s~kreteri Nu 
. MucımilPvh Macar naı.vomıl ı:;oc:- tifa etmiş ve yerine Tambakopulos 1 11 

yalıst lideri Salasi'nin adamlarile pek tayin olunmuştur. Yeni adliye nazırı ı 
sıkı . münasebetlerde bulunu:Yordu .... K f 

1
·derek ba~ve pazar gunu or oya g -s - 1 

"d · ı k Ll k . k' ı ı man Menemencıoglu bugun Berlin 
1 are ı e u anma ım anını r d b 1 . ' -
b l d P . k d .d en uraya ge mıştır. u ama ım. arı.se a ar gı e-

1 

.. . . 
b ·ı -· . . .. .t d. B Türkıyenın Berlin büyük elçisi 

Romanın istifasile İmredi Hükumeti- ~ i' 
· d h · ı· b" k"ld N 1 kil Metak.sas ta hazır oldugu halde nın a a azım ı ır şe ı e asyona · .. .. . 

Sosyalist hareketinden uzaklaşacağı , kralın onunde yemınde bulunacak -
zannediliyor. ttr. : 

ISVIÇRE 
Mülteciler Meselesi 
Evian, 11 ( A.A.) - Mülteciler me 

selesiyle meşgul olan hükumetler a
rası Evian komitesi, umumi müzake
relerini bitirmek üzere saat 11 de he 
yeti umumiye halinde toplanmıştır. 
Komite mümessillerinin bazıları ta
rafından verilen izahatı dinlemiştir. 
Muhtelif memleketlerin muhaceret 
kanunlarını tetkik eden tali teknik 
kavanin komitesi öğleden sonra top
lanacaktır. 

MEKSiKA 

idam Talepleri 
Meksiko, 11 (A.A.) - San - Lui -

de - Potasi devleti Divanı harbinde 
hükı1met komiseri, Cedillo tarafdarla 
nndan Callegas, Alvarez ve Larraga
n~n idamını istemiştir. Bunlar Yerde 
şehrini yağma etmek ve Tampico -
Sanluis şimendifer hattına karşı ya
pılan suikasta ştirak etmekle maznun 
dur. Askeri mahkemenin umumi ko- 1 

miseri bu talep hakkında kararını ve , 
recektir 1 

ı ecegımızı umı e ıyorum. u- k d. . f 
en ısıne re akat etmektedır· M nunla beraber Atıas Okyanosu- . ~ · ene-

' mencıoglu ordu müzesi ·· ·· d ··ı·· nun öbür tarafına geçmeden ka- onun e o u-
. - . . . . Jer abidesine bir çelenk koymuş ·-raya ınecegımızı zannetmıyo- .. ~ . .. ....,. 

rum!' ogleyın Türkiye . başkonsolosu tara-

Tayyarecinin Parise muvasa
latı devrüilem seyahatinin ilk 
merhalesidir. Tayyarenin adı 

"Lok1ıed" dir. Tayyareye "Nev
york dünya panayırının tayya
resi" iinvanı verilmi§tir. 

1 Tayyare 1.100 er beygirlik 
1 iki motörle mücehhezdir. Mü- j 
retteba.tı Hughes, Harry Connor 
ve mülazım Tthomas 1'hurlov , 
isminle iki pilot, telsizci Stod- ) 
dort ve makinist Lund olmak ü- / 
zere beş gişiden ibarettir. 

1 

ı 

fından şerefine verilen ziyafette ha
zır bulunmuştur. 

Hamidiye lzmirde 
İzmir, 11 (A.A.) Hamidiye mektep 

gmimiz bugün saat 16.30 da limanı
mıza gelmiştir. 

lngilterede Grev 
Londra, 11 (A.A.) - Sc:-nd•hla"a 

dahil olmıyan teşekkülle· t protesto 
etmek için cenubi Gal mac.'en amele
sinden 10 bin kifi bugün grev ilan 
etmiştir. 
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TAN 

~a.hkerrielercle 

Bir Kadın Hakim 
Hırsızlık lddiasile 

Bir Muallimi Dava Etti 

löLOM: 

Gece Yarısı 
Denizde Boğulan 
Zenci Kadın 
Polis ve Müddeiummnilik dün şüp 

heli bir ölüm tahkikatile meşgul oldu. 
Ölen Beşiktaşta, kömür deposu iske
lesinde üç numaralı dükkanın üstün
de oturan zenci Vahit kızı NccmiyQ

dir. 

Çorlu Asliye Ceza Hakimi Bayan Nuranın, Büyük Çekmece köy 
yatı okulu muallimlerinden Bayan Selma aleyhine aÇtığı dolandı
ncılık, hırsızlık ve emniyeti ıuiiıtimal davasının görülmesine, dün, 
Asliye Üçüncü Ceza Mahkemesinde başlandı. 1 

Mahkemenin tam üç saatini alan 
bu kanşık davanın mevzuu şudur: 
Davacı Bayan Nuran, Fatihin sad

Tazamlarından Çandarlı Kara Halil 
Paşanın torunlarından mutasarrıf 

Abdüssamet zade Abdullah Hilminin 
kızıdır. Annesi de İzmirli Kitapçı za
de sadrazam Salllı paşanın torunu
dur. Bayan Nuranın annesi kocasın
dan ve anasından 90 bin liralık bir 
para tevarüs etmiştir. Bu parayı dört 
kızı ile oğluna paylaştırmıştır. Ba
yan Nuran en küçükleri olduğu için 
ona biraz daha fazla para vermiştir. 
Suçlu Selmanın annesi de vaktile bir 
müvezzile evlendiği için Nuranın an
nesi 15 sene evvel kendi evlerine al
mış ve esasen süt kardeşi oldukları 
için de kendisini büyütmüştür. 

Selma ile Nuran ayni evde oturu
yorlar ve iki sene evveline kadar da 
kardeş gibi geçiniyorlarmış. Herkes 
onları kardeş sanıyormuş. 

Bayan Nuran iki sene evvel Aksa
rayda, 2200 liraya bir ev satın alınış, 
İş Bankasında da 2000 lirası varmış. 
Kardeşleri Nuranda fazla para bu
lunduğunu ileri sürerek, annelerini 
tazyik etmemeleri için, Nuran yeni 
aldığı evin ferağını Selma üzerine 
yaptırmış ve bankadaki parasını da 
ona vermiş ve mukabilinde de iki se
net almıştır. Bu senetler, ferağın va 
bankadnki paranın Sclmaya verilişi
nin muvazaa olduğunu göstermekte
dir. Selmanın beş adet elmas yüzüği
le bir gerdanlık. bir altın eanta, 12 
altın bileziği varmış. Nuran tayin e-
dildiği M.alatyaya giderken bunları 
da 15 senedenberi ,O.raber ~atad~ğ. 

Sclmaya muhafaza için emanet ola
rak bırakmıştır. O vakit, Üsküdarda 
Bağlarbaşındaki evlerinde oturuyor
larmı.ş. 

Bir aşk maceran 
Bayan Nuran 1937 senesinde fstan 

bula dönmüş ve evlerine gitmiştir. 
Hiç 'birşeyden haberi yokmuş. Her 
vakit 'boynuna atılan, yanaklannı ö
pen Selmanın vaziyetini değişmiş bul 
muş: 

- Kardeşim, demiş, sana ne oldu, 
böyle? •. 

Selma, Nuranın bu endişelerini 

şöyle karşılamış: 

- Çok sinirliyim, buhran geçiri
yorum. 

Selma, ayni zamanda evin duvar
larına aşki ve grami şiirler yazıyor
muş. Bir gün, Selma. eve bir mektup 
bırakarak çıkıp, gitmiş. Nuran mek
tupta şunları okumuş: 

- Ben müthiş bir buhran geçiri
yorum. Rica ederim, beni bir ay ka
dar aramayınız ... 

Nuran bu tuhaf mektuptan sonra 
endişeye düşmüş, süt kardeşi Selma
yı aramaya başlamıştır. Nihayet ku
lağına şöyle bir haber çalınmış: 

"Selma 19 yaşında bir mektepli 
gençle beraber yaşıyor, ve senin pa
ralan da 'har vurup harman savuru
yor.'' 

Nuran buna ihtimal vermemiş, ma 
amafih araştırmalanna deivam etmiş 
tir. Nihayet Selmayı Aksarayda yeni 
aldığı evde bulmuş ve kendisinden, 
parasını, emanetlerinmi ve mavazaa 
ile verdiği evinin ferağını istemiştir. 
lşte ihtilaf buradan çıkmıştır. Hadi
senin sonunu bizzat davacı Nurandan 
:iinliyelim. Mahkemede davasını teş
rih ederken dedi ki: 

- Bir gün Selmayı buldum. Kendi 
;inden randevu aldım. Denizbank Le 
vazım Müdürü Nurettin Tezele tele
'on ederek akşam üzeri Aksarayda 
nahallebicide buluşmamızı rica et
!im. Nurettin saat beşte babası Abdi 
llt' beraber mahallebiciye geldi. Ora
fa Selma ile konuştuk. Çantamda Sel 
nanın bana verdiği 4200 liralık senet 
e yazdığı mektup vardı. Bunları oku 
iuk. Ve kendisinden paralarımı, evi 
ni ve emanetlerimi geri vermesini 
stedik. Burada uyuşamadık. Nihayet 
lep beraber Nurettlnin Cihangirdeki 
!Vinc gitik. Ben içeriye girerken Nu-

rettinin karısı Bayan Medihaya çan
tamı verdim ve muhafaza etmesini ri 
ca ettim. İçinde Selmanın senetleri 
ve mektubu ile o gün çimento tahvili 
almak üzere annemden aldığım üç a
det beşer yüz liralık kağıt param var 
dı. 

Çantadaki paralar 
Bayan Mediha çantamı yatak oda

sında, minderlerin arasına saklamış. 
Biz sabaha kadar müzakereye de
vam etik. Bir türlü uyuşamadık. Bir 
aralık Selma abdeste çıkmak için a
şağıya indi. Biraz sonra da arkasın
dan Bayan Mediha çıktı. Selma aşağı 
odaya girmiş, saklanan çantamı bul
muş ve karıştırmaya başlamıştır. Me 
diha yukan çıktı, bunu bize haber 
verdi. Biz derhal aşağıya indik. Fa
kat Selma derhal odanın bitişiğindeki 
abdesthaneye girdi ve orada küğıt yır 
tılmasmı anlatan sesler duyduk. Me
ğer, Selma, senetleri çantamdan aşır 
mış, bunları abdesthanede yırtmış ve 
üstüne su dôkerek kubura atmıştır. 
Ben çantama bakınca vaziyeti anla
dım ve feryat ettim. Polise gidiyor
duk. Selma ayaklarıma kapandı. Ya
rın Nurettinin yazıhanesine gelir ve 
her şeyi iade ederlm dedi ve çıkıp git 
ti. Ben biraz sonra çantama baktım. 
1500 liramın da aşırıldığını gördüm 
ve Selmayı aramaya başladım. Niha
yet kendisini yine buldum. "Herşeyi 
ni vereceğim" dedi. Hala vermedi. 
Bir matbaaya beş lira peşin vererek 
Hayat Ansiklopedisi ısmarladım. 25 
lira da Malatyadan gönderdim. Sel
ma bunu da almıştır. Bütün bunları 
kendisinden almanızı ve ceza verme
nizi isterim. 

Mahkeme bundan sonra Deniz 
Bank Levazım Müdürü Nurettinle ka 
rısı Mediha, babası Abdi, annesi Ha
tice ve Gedikpaşadn oturan mütekait 
SaUıhaddin ve karısı Huriyeyi ve Üs 
küdarda Icadiyede üç numaralı evde 

oturan Madam Manniği şahit olarak 
dinledi. Evvelki şahitler hadiseyi da
vacının anlattığı gibi gördüklerini söy 
lediler. Madam Manni ktc Nurana ait 
mücevheratı Selmanın kendisine e
manet bıraktığını ve sorfta aldığını 
söyledi. 

Suçlu Selma bütün şahadetleri reel 
detti ve: 

- Bunlar benim evimin kapısını 
kırdılar. Haklarında dava açtım. Şa
hadetlerini kabul etmem, dedi. Muha 
keme şahitlerin çağınlması için baş
ka bir güne birakildi. 

MÜDDEIUMUMILIKTE: 

Kocasını Öldüren 

Kadın Kör Oldu 
Dün iki jandarma Müddeiumumili

ğe, kucağında kocaman bir yatak den 
gi bulunan ve dokuz yaşlarında bir 
kız çocuğu tarafından yedeklenen kör 

Necmiye kırk beş yaşlarında, haya
tını çamnşırcıhkla ve tahta silmekle, 
kazanan bir kadındır. Mehmet ismin
de bir erkekle beraber yaşamaktadır. 
Necmiye, her gün çalışır ve kazandı
ğı parayı da rakıya vererek içermiş. 
Mahallede, adı keyif ehli Necmiye di
ye çıkmış. Sofrasında zengin mezeler 

bulunurmuş. Cumartesi günü de ak

şam üzeri büyücek bir şişe almış, ka

fayı adamakıllı tütsüledikten sonra 

yatağına girmiş. Gece yarısından son 

ra hararet basmış, yataktan fırlamış, 
evvela bir desti suyu dikmiş, harare
tinin sönmediğini anlayınca, iskeleyi 
boylamış. Elbiselerini iskelenin üstün 
de bıraktıktan sonra denize atlamış. 
Güzel yüzme biliyormuş. 

İskelenin altında birkaç kimsesiz 
çocuk yatıyormuş. Karanlıkta denize 
atlıyan bu siyah cismin evvela, kara 
bir kedi olduğunu sanmışlar. Çocuk
lar iskelenin üstüne çıkınca, burada 
elbiseleri bulmuşlar ve denize atla
yanın kedi değil, sıcaktan bunalan bir 
kadın olduğunu r.nlamışlardır. 

Necmiye, yüzme bilmiş olmasına 

rağmen, sarhoşlukla suyun içinde mü 

vazenesini bulamamış ve fazla mik
darda su yutmuştur. 

Biraz sonra, suyun yüzüne yarı bay 

gın bir halde çıkarılan Necmiye, öl

müştür. 

Tabibi Adil Enver Karan cesedi 
muayene etmiş ve boğularka öldüğü 
neticesine vardığı için gömülmesine 
müsaade etmiştir Polis tahkikat ya-
~1--- 1-- 1'•-t---...J• ...J- , ___ ,__ 

la getirmiştir. Mehmet, bir çocuk 
gibi hüngür hüngür ağlıyor ve : 

- A:h, diyordu. Bu karım ötekine 
hiç benzemezdi. İçerdi, fakat bana da 
adamakıllı bakardı. Dün de evde viş
ne reçeli yapmıştı.,, 

Yeniköy Nahiye Müdürü 
Serbest Bırakıldı 

Rüşvet almak suçiylc geçen 1937 

Teşrinisanisinde hapse mahkum olan 

Yeniköy Nahiye Müdürü Alaettin 

hakkındaki karar, Temyiz mahkeme 

si umumi heyeti tarafından ikinci de

fa olarak bozulmuş ve Alaettin dün 

tahliye olunmuştur. 

bir kadın getirdi. Bu kadın Mersinde 
kocasını Balta ile öldüren Didare idi. 
Mersin mahkemesi kendisini yedi se- ı 

ne !hapse mahkum etmiş, hastahane- I 
de iken de gözleri kör olmuştur. Mer 
sin hapishane idaresi kadının İstan-1 
bul hapishanelerinde tedavisine ka
rar vermiş ve bunun için de çocuğile 1 

beraber göndermiştir. Müddeiumumi
lik bir göz hastanesinde ve jandar -

1 manın nezareti altında Didareyi teda 
vi ettirecektir. 

Alfıettin, Nusret isminde bir genç

ten 25 lira rüşvet aldığı iddiasile mah 

kemeye düşmüş ve davası İstanbul 

Asliye Birinci Ceza mahkemesinde 

görülerek 1937 Teşrinisanisinde mah 

kümiyet karan almıştı. Temyiz o za

man da bu kararı bozmuş ve dava

yı iade etmiş, fakat mahkeme 26.l. 

1938 tarihinde, evvelki kararında ıs

rar etmişti. Bu defa Temyiz umumi 

heyeti kararı tekrar bozmuştur. 

Merhume Hayriyenin 
Mevludu 

Denizbank Umum Miidüril Yu 
uf Ziya Öniş'in valdesi, eski Re

ji l\liidiirlcrinden ve csbak Kon
ya mebusu Şakirin zevcesi nıcr
h ume Hnyriyenin ruhuna itha
fcn 16 Temmuz 1938 Cumartesi 
giinii öğle namazını müteak1p sa
at 15 de Üskiidnrda Azi7. l\lah
ınut Hiidai camiinde mevlildu ne 
bevi okunacağını merhumeyi ta
nıyan \'C sevenlere bildiririz. 

Komünistlik Suçluları 
Komünistlikten suçlu Ali Ferruh, 

Mehmet, Mustafa, Ali Mustafa, Hıris- ı 
to, Reşat, Ahmet, Halit İrgadın mu
hakemelerine dün ağır ceza mahke
mesinde gizli olarak devam edildi. 
Muhakeme şahitlerin çağınlınası için 
başka bir güne bırakıldı. 

Gülizarın Muhaliemesi 
Üç sene evvel, Galatada hemşerisi

ni öldüren Gülizarın muhakemesine 
dün Ağır Cezada devam edildi. Erzin 
candan sorulan bir suale cevap gelme 
diği için muhakeme başka bir güne 
bırakıldı. 

Ailesi. 

Kayıp Plaka 
Moda iskelesine bağlı sandalcı Hü

seyin oğlu İbrahim Karahan 4584 pla 
ka numarasını kaybetmiştir. Kim bu
lursa, Küçük Modada, Mektep soka
ğında Sandalcı İbrahim adresine tes
lim edilmesi insaniyet namına rica e
dilmektedir. 

Tayyare Piyangosunda 
Kazanan Numaralar 
5637 Numarala Bilete 15,000 Lira isabet 
Etti. Piyangoya Bugün de Devam Edilecek 

Tayyc.r piyangosunun üçlincil ke-ı 23546 23563 23757 23950 24262 24554 
şidesi dün başlamıştır. Diinkü keşi- 24773 24782 25077 25084 25092 25274 
dede ka:ınnan numaralar şunlardır: 25454 25636 25829 26110 26470 26574 

15 bin lira kazanan 26589 26641 26742 26850 26937 27025 
5631 27156 27285 27319 27373 27559 27602 

27983 27935 28027 28039 28120 28141 
28191 28381 28566 28582 28713 28759 
28812 28851 29020 29050 29076 29349 
29424 29605 29883 29965 30073 30447 
30492 30602 30639 30862 30909 31200 
31271 31304 31522 31555 32046 32102 
32316 32323 32421 32552 32774 32843 
33061 33096 33119 33124 33141 33143 
33333 33388 33516 33780 34111 34169 
34330 34375 35424 35933 36048 36060 
36073 36186 36337 36615 36703 36741 
36905 37170 37297 37361 37418 37884 
38014 38861 38894 39153 39501 39631 

Bu numaranın en son iki ra
kamı ile, yani 37 ile biten bütün 
numaralar onda bir itibarile iki
şer lira amorti alacaklardır. 

12 bin lira kazanan 
24884 

10 bin lira kazanan 
21154 

3 bin lira kazanan 
28104 

Bin lira kazanan No. lar 
19305 30473 

500 lira kazanan No. lar 
3248 15102 16955 
17431 25038 27788 
33776 33900 34507 
iki yüz lira kazanan No. lar 

1477 3135 3247 3815 3990 4381 
4547 5943 6051 7141 7341 7552 
8444 8507 9334 12668 13429 15236 

18440 18889 19282 22784 26149 29872 
30297 30350 31727 33416 34732 36194 
36472 38739 39613 

Yüz lira kazanan No. lar 
48 1300 2138 3638 4052 5300 

5481 6182 6241 6262 6375 9275 
11023 1462615109 15185 15262 15601 
1713517103179091838019478 20448 
20799 21102 2 ı 423 22097 23914 24027 
24273 25421 27187 28247 29617 30586 
31515 31560 33846 34809 35707 36832 
37400 38328 38699 39850 

50 lira kazanan No. lar 
105 128 396 838 1239 1611 

2342 2626 2729 3031 3036 3125 
3343 3377 3391 3696 3804 4146 
4564 4605 4732 4816 
5291 5318 5491 5493 
6315 6327 6428 6449 
6703 6993 7567 7584 

5109 
5705 
6562 
7624 

5218 
5805 
6604 
9092 

'0-uv ,..-,.,,.,_ ... 

10451 10750 10805 10912 10985 11188 
11255 11397 11438 11533 11800 12002 
12148 12172 1241612536 1256613052 
13325 13630 1385313880 14165 14336 
14430 14547 14725 14754 14999 15235 
15325 1559115896 16266 16522 17095 
172351730917442181161814018503 
18869 18984 19023 19221 19836 20089 
20341 20495 20780 20840 21468 21543 
21977 22031 22253 22323 22818 22892 
22961 23069 23120 23304 23663 23805 
23927 24177 24545 24578 24747 24987 
25381 25991 26041 2609026119 26133 
26288 26337 26592 26809 26823 26846 
27221 27406 27520 28024 28024 28503 
28620 28664 29109 29166 29447 29703 
29743 29888 30291303513064931110 
31375 31394 31502 31985 32029 32177 
32623 32763 32780 32865 33078 33303 
33:m4 33552 33560 33624 33808 33839 
34099 34264 34277 34335 53048 35675 
35791 35967 36010 36114 36294 36902 
36942 37071 37213 37709 37739 37810 
37977 38240 38713 33891 39045 39467 
3!l537 39568 39590 39781 39881 39948 

30 lira kazanan No. lar 
18 221 430 601 704 935 

970 975 1062 1251 1561 1705 
1734 1819 1822 1958 1963 2048 
2175 220C 2221 2239 2245 2298 
2357 2875 2910 3054 3121 3181 
3220 3360 3389 3397 3416 3555 
3662 3672 3700 3964 4178 4372 
4423 4498 4827 4869 5008 5230 
5350 5497 5579 5596 5708 5711 
5762 5874 5973 6047 6120 6288 
6293 6448 6536 6658 6722 6795 
6937 7104 7122 7423 7435 7548 
7598 7627 7650 7756 7921 8060 
8201 8378 8397 8428 8515 8730 
8744 8901 9197 9547 9819 9829 
9983 10025 10366 10482 10505 10533 

39721 3!'985 

I 

Adam Sevdiiji Bir 

Kadını Kıskançllk 

Yüzünden Yaraladı 

Garson Cahit 

Dün sa&t 17 raddelerinde Taksim-...., • .___ .__ .. ·-o···---
oturan 25 yaşlannda Hermine ismin
de genç ve güzel bir kadın ayni ev
de oturan ve Taksimde :Bahçeli ga
zinolardan birinde garsonluk eden Ca 
bit ismindeki sevgilisi tarafından bı
çakla yaralanmıştır. 

Hadisenin tafsilatı şudur: 
30 yaşlarında olan garson Cahit 

bundan iki sene evvel Beyoğlunun iş 
lek bir yerinde tuhafiye dükkanı sa
hibi iken Taksimde Mis sokağında 27 
numaralı evde bir oda kiralamıştır. 
Bu evde Fethi isminde biri k9rısı 

Hermine ile beraber oturmaktadır. 

Cahit ilk gördüğü gün Hermineyi sev 
miş ve onunla sık sık görüşebilmek 
için evvela kocası Fethi ile ahbaplığı 
ilerletmiştir. 

Vakit geçtikçe Hermineye karşı o
lan aşkı artan Cahit, nihayet bir gün 
kendisine aşkını söylemiş, Hermine 
de bu aşkı kabul etmiştir. Emeline 
muvaffak olan Cahit artık dükkanını 
ihmal etmeye ve vaktini evde geçir
meye başlamıştır. Cahit nihayet Her
mineyi kocasından kıskanmaya baş
lamış ve bir giin kendisine kocasın
dan ayrılmasını söylemiştir. Hcrmi
ne Cahidin bu teklifiıY) 
"- Fethiden ayrılamam, onu ne dr. 

olsa seviyorum. Üstelik bir de çocıığu 
muz var." demiş, reddetmiştir. 

Bir müddet sonra F~thi vaziyetten 
şüphelenmiş ve karısını sıkıştırmış, 

meseleyi öğrenince de hemen evi ter 
kederek boşanmak için mahkemeye 
müracaat etmiştir. Mahkeme henüz 
neticelenmemiştir. 

Fethi evi terkettiktcn sonr:ı mey
danı boş bulan Cahit dükkanını sat
mıştır. 

10537 10574 10649 10727 10740 10816 Artık Herminenin yanından bir 
11068 11150 1117411479l1554 11629 an bile ayrılmamaktadır. Bir taraf-
11986 12146 12329 12684 12814 12923 tan da Fcthiden çekinen Cahit, İs-
13005 13035 13057 13173 13327 139711 tanbuldan uzaklaşmıya karar vermiş 
14132 14253 14348 14609 14628 14724 ve bundan 8 ay evvel Hermine ile 
14747 14799 14815 14851 14868 15007 ·beraber Bağdada gitmiştir. Burada i-
15163 15552 15816 15932 16189 16392 ki ay kadar kalmışlardır. Son dcre-
16407 16483 16518 16736 17284 17326 ce kıskanç bir adam olan Cahit, bir 
17504 17559 17574 17578 17700 17757 gün: "' 
17776 17839 17906 17950 18286 18330 
18350 18359 18367 18490 18759 18883 
18885 18890 19062 19167 19308 19365 
19585 19755 19937 20085 20193 20248 
20384 20646 20650 20709 21008 21074 
21571 21698 22070 22168 22119 22255 
22339 22490 22666 22704 22740 23511 

- Hermine, ben bu Araplardan 
korkuyorum. Sana yiyecek gibi ba
kıyorlar. Bir gün seni elimden ala
caklar, demiş ve Hermineyi alarak 
İstanbula dönmüştür. 

Cahit, İstanbula döndükten sonra 
hirkaç defa Hermine ile kıskanr;lık 

ÖGLE NEŞRIVATfl 
Sant 12.30 Pltıkla Türk musll<~ 

Havadis 13.05 PlAkla Türk nıusl 
Muhtelif p!Ak neşriyatı 14 50~·1 
AKfAM NE§RIYA1' 

Saat 18.30 Hnfif milzik: Tc 
lediye bahçesinden naklen ıgJS 
rııns: Beyoğlu Halk.evi n11ının':9 
Mümtaz (Muaşeret teU'ıkkilcrl) 1 

sa "haberleri 20 Snnt ayan: Grcıı ff 
hantsinden naklen. Vedia RıZll ( 
daşlan tnrafından Türk musl1tisl 
Muhayyer, Hilseynl) 20.45 Hs\"I 
20.48 Ömer Rıza Doğrul tare!ıııd311 
söylev 21 Snat ayarı: Orkestra 1 "' 
ni: Norma 2 - Yoncicr: Jean d6 
Rahmaninoff: Lflo. 23.30 cemal 1' 
arkadaşları tarafından Türk m 
hur) 22,10 Müz.lk ve varyete: Tef' 
lcdiye bahçesinden naklen 22.50 • 
berfor ve ertesi günün progrıııll1 

ayarı SON. 
Anlcan Rnd~ım 
ÖGLE NEŞRfYA1'1: 

Saat 12.30 Kanşılt plfık ncsrU'3 

Plfıkla Türk musikisi ve halk 
13.15 Ajans haberleri 

1 AKŞAM NEŞR1YA1' il 
Saat 18.30 Plôkla dans musıJciSI 

Türk musikisi ve hnlk şarkıları ( 
der) 20 Saat ayarı ve arapça ncsrb 
Türk musikisi (GOler) 21 J{cJ11~ 
Pro!. Necdet Remti Allık PiytıJl<I"' 

G. Mnrkoviç 2ı.ı5 Stildyo s:ılotı.~l 
sı: 1 - Lchar~ Wo die lerchc Zl'" 

C:ırl Mlelscn: Maskarnde 3 - p.Jlt 
hfolle rajah 4 - Beethoven: Ad9c: 
tabfle 5 - Erfch Elncg: F..s Wıır. 

5 Zigeuiner 22 Ajans haberleri 22.I 
SE.."llFONİl,ER: 

22.10 Brüno: Senfonik muslıd 
op. 13) 
HAFİF KONSERLER: 

7.10 Bcrlln kısa d:ı~sı: Sabııll 
rf (8.15 devamı) 8.50 Parls 1'~0 

PlAk 9.15 Kczn 9.45 Keza t0.35 

ll.15 .Bcrlin klS<ı dalgaSl: Hn:I< 
si 11.45 Hafif musiki 12 Paris '1' 
pltık 13 Bertin kısn dnlgası n~~cıı 
ki (14.15 devamı) 13.15 Parls ~f 
konser nakil 13.25 Btikrcş: öıtle 
(14.30 devamı) 14 Parlıı MondiY'ı 
ser nakli 16.45 Dcrlin kısa da~ 
kcstra konseri 17 .45 Bcrli n kıc;1 

İş sonu konseri (18.50 devamı) 1~ 
Mondiynl: Konser nakli 18.30 &'~ 
dalgası Halk musikisi Hl Pıır!S 
y;ıl plak kopseri 19.20 Prng: f!ll 
ı:lkl konseri 20.10 Viyıına : Klfıc;llC 
ki !0.21 Brııtislavn: nndyo orl;r• 
Viyıına: Minılıl neşrivat 21 15 f' 
Orkestra tarafından nk.şnın kon~ 
Diıkreş: Konser nakli 23.10 pcştı' 
orkestrası 23.30 Brntislava: c;ıgv 

~ıtflLU.n., urı'..n.r, ı Lr.~: a'" 
15.30 Pnrls tpndiyııl : Barbt~ 

vllle 18.40 Ostrııva: Piyano rcfll~ 
pera havaları 20 Berlln kısa d:ı 1 
P<?ra musikisi 21.50 Peşte opet'fl 
trnsı (Dohnanyi'nin idnresindc) 

"===================~· 

f'' ';.;K~;Lı; ?ş~;:ı 
\,'-,..._,.....,.,_ "'"' ._,....~"' 

T ••t•• "k . 1 . d 1'-tfl)I u un ı ramıyo erı a"'· 
Fatih As. Ş. den: ı 
Fatih As. Ş. den tütün ikrıurı11 

malul subay ve eratla şehit yeli 
0 

938 seneslrıde tevzi edilecek oıaıı J: 
ramtyelerlnin şube kayıt munrncltıfl 
lanacağından malQl subay ve erli et 
ve resmi senetlerile ve şehit ailel 
resmi :met ve nfifus cilzdıınl::ırile 
mürncaatları iltın olunur. . tt 
Harp malôllerile şehit yetııı' 

DAVET 
Emln6nil askerlik şubcst başltııııl ıt 
Şubemizde kayıtlı harp mn1011et' 1 

yetimlerinin 18-7-938 gilnUnden tıS' 
tütün ikramivelcrlnin verilmesine 
cnğındnn yedlerlnde mevcut (res~ 
m::ıHlllyet roponı, mn::ııı ve nüfUS 
rile !Jeraber ikişer adet reslın ne ' 
ze mClrncaat etmelerl llıin oıuqııt'• 

* ) Usküdar askerlik şubesin°',il' 
1ı bulunan malul subay ve er' 
hit yetimlerine 938 yılı beyi1~ 
miyesi tevziatına 12 temmuı ) 
h gününden itibaren aşağıd~tıf 
şekilde ve şubede başlanılaC 
diham ve karışıklığı muciP 

0 
e 

mak üzere gününde müraca"'9fı 
leri ve üç adet vesika foto~11ı 
aş resmi senetlerini nüfus 
cüzdanlarını da birlikte gctit" 
ilan olunur. ı,1$ 

Miiracaat günleri: l 2 terrıfl'I ı.ıı 
salı malul subaylara. 15 tcrrıt11ı.ıı 
cuma mallıl erata. 16 teıtl~1 ~ 
cumartesi, 19 temmuz 938 .s9

0
e, 

temmuz 938 cuma giinlcrı 
yetimlerine verilecektir. 

.. .. d k i kertdısl yuzun en avga etm ş. el' 
lümle tehdit etmiş, bir defB 
fif surette yaralamıştır. ç J 

Hermlne, pazar günü bir1'~ıJJ'l 
daşı ile beraber Floryaya. g f{ 
Bunu haber alan Cahit, dii11 f(' 
ne ile kavgaya tutuşmuştur· ,~ 

büyüyünce Cahit bıçağını r ı1I 
sevgilisini omuzundan yar919

11 
Kadının feryadı üzerine gel~e 
murlar Cahldi yakalamışltıf, &ıf 
neyi de tedavi altına almısl9' 
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TAN 
Gündelik Gazete 

l'A.!f• ' -0---
•• "' hedefi: H•berde, fikirde, her• 
wv'.fde t 1 
k em z, dUrOet. umlmt olm•k, 
lrlht 

aneteıl olmıy• çalıım•ktır. 

ABONE BEDELİ 
'I'ürkiye Ecnebi lioo ıt 

750 r, l Sene 2800 Kr, 
4-0o kr, 8 Ay 1500 Kr, 

150 
ltr, 3 Ay 800 Kr, 

A1iUe R:r, 1 Ay 300 Kr, 
ltııy tluarası J>O.'lta ittihadına dahil ol
dır ~ rnenııeketler için 30, 16, 9, 3,5 Ura 
~ bone bedeli peşindir: Adres değtş
lara ek 25 kuru~tur. Cevap için mektup 
-...,, ıo kuruşluk pul HA.vesi llzımdır. 

GNON. MESELELERİ 1 

En iyi Reklam 
l'Qı:Qn: M. Zekeriya SERTEL 

la 'rUrkiyeye turist çekmek için rek
lle7 Yapmayı düşündü&ümüı zaman 

er akla 'elebilir? 
İstanbul un gu·· 11' • • n· ze ıgı, 
ızans sarayları, 

l\yasofya. 

Osnıan.ıı deVl'inin eserleri. 
;•~ip ve orijinal köşeler. 

ogaziçi ve Haliç. 
Ve · saıre, ve saire._ 

.... ~•Yır, bunlardan hi,.biri değil 
"'llrk· Y 
.\ lYeye seyahat tertip eden bir 
lı~erikan seyahat acentesi Amerika· 
arı bn h 'k . . 

l'cıtti "· ... seya ate teşvı ıçın neş· 
~! hır broşürde şunlan yazıyor: 

lstanbul Halicin üzerinde yük-
aeı ' en ue Yuna.n, Roma, Bizans, Sel 
Sttk ve Osmanlı medeniyetlerinin 
~serlerini tophyan bu güzel şehir-
:• Remaı Atatürk yeni bir mede-

11:Yet Yaratmıştır. Hem sosyaliz • 
?ııı h k . ı· . b.' em serbest apıta ızmı 

b ~r tarafa bırakarak kendine has 
ır rejim kuran yeni Türkiye, şi

~l'ldiferıer in~a etmiş, bankalar 
,. 14l"?ııuş, istihsali iki misline çıka
llcak derecede ziraati ıslah etmiş, 
~~dnıı fazıa yeni fabrika yapmış, 

ttyup yazma nisbetini üçte iki 
ll~tıl"?ııış, hastanelerin miktannı 
~ ~isline çıkarmış, Latin harf
. ını 1cabul etmi§, yüzlerce mek-

:1.f gençler ~ra.n~da - atletizmi 
k~Y't1ı.ış, ve kadınlara Amerikada-

ı ko.dın · t' • k" eli! . ın ıç ımaı mev nne mıı.a-
b hır meuki vermiştir.,, 

l'ül'~~ek bir Amerikalı turist için 
~ett 'Yede en büyük cazibe, memle
Yllt e .\tatürkün yarattığı yeni ha
clil'.' ~~C~de getirdiği yeni Tiirkiye
ta UtUn tarihi eserleri bir kena-

atacak k d . . 
~ili' a ar kuvvetli hır caztbc 

TAN 

O, herıey yazar. Siyasi, içtimaİi iktisadi her 
cins makale, hikciye; fıkra, mütenevvia •• Eğer 
yabancı dillerden birini veya birkaçını bi· 
&yorsa, makaleden hikayeye, romana kadar 
her çeıit tercümeler kaleminden çıkar. 

N aııl yazıcı oldum? B~u, 
ileride yazacaiım. Talıh 

mi, yoksa tesadüf mü, bilmiyo-
nım • ben amatörlük devresi , , 
geçirmeden profesyonel yazı
cı oluverdim. 

Eski tip profesyonel yancı, "her 
şey,. yazardı. Siyasi, içti.mat, iktısa 
di, her cins makale. hikaye, fıkra, 
mütenevvia; eğer yabancı diller -
den birini veya birkaçını biliyor
sa, makaleden hikayeye romana 
kadar her çeşit tercümeler, onun 
kaleminden çıkardı. 

O, gazetedeki her eksiği tamam
lar, her boşluğu doldururdu. Bu, 
bir nevi parçacılık, kıtıkçılıktı. 

Gazetecilik, şimdi çok değişti. 
Eski tip profesyonel muharrir, ye
rini, "ihtisas,, parçacılarına, kıtık
çılarına bıraktı. Buna rağmen, yine 
eski tip profesyonel yazıcılığın, a
ra sıra hortladığı da oluyor. 

P rofesyonel yazıcı, nasıl ya -
zar? 

O, elinde yazılarla, matbaa mat
baa dolaşan amatörlere benzemez. 
Onun yazıları, ya "hazır", yahut 
"ısmarlama" dır. Arkadaşların pro 
fesyonellik sırlarını, tabii yakın -
dan bilemem. Bilmiş olsam da, açı
ğa vurmak istemem. 

Kimseyi kırmamak için, kendi 
başımdan geçenleri yazayım. 

Profesyonel yazıcıdan, "yazı" is 
tenir. Ona, sadece: 

- Yaz! Derler. Fakat kimse: 
- Halin nedir? Diye sormaz. 

Hasta mısın, aç mısın, tok mu -
sun, rahatın yerinde mi? Bunlar, 
"Yazı istiyenleri" kat'iyyen alaka

···-~· .u ... po>l Uç1 ıy J. ı l'. enı··, 

''güzel" yazı isterler. 
Yazının bir istenme şekilleri de 

vardır: 

- Uzun yaz! 
- Kısa olsun! 
- Aman, bizim sütunlarımızla 

iki sütunu geçmesin! 
- İki sayfayı aşmasın! 
Öyle de nankör meslektir ki... 

rYAZAN·;·ı 
i Mahmut i 

L .. ~~~~.~~ .. J 
yet etmek, acizdir. "piyasa., ya, ac 
zini belli etmiye gelmez. Çünkü, 
hemen insanın dalına binerler. 

G ün olur, hiç çalışmamak, 

tek satır yazı yazmamak is 
terim. Bir pehlivan yakısı gibi sır 
tıma yapışan ihtiyaç, belimi büker. 
o zaman, "zorlarım"! 

Zorla yazılan yazı, fena çıkar, 

derlerse, inanmayın. Yazı yazmak, 
profesyonel yazıcı için bir alışkan
lıktır. Ve her alışkanlık gibi, bu da, 
karşısına çıkan engelleri yener. 
Halbuki yazı yetiştirmiye mecbur. 
olduğum bir gün. gezmek, eğlen -
mek isterim. Böyle günlerde, is -
yan ederim. İsyan eder de ne ya
parım? Hiç! Keli kendimi yerim, 
o kadar! 

Bazan hasta olurum; o zaman, 
düşünmek, ya~mak, bir felakettir. 
Sıtma nöbetleri gecirirken, otuz do 
kuz derece hararetle yatarken, san 
cılarla kıvranırken, hatta hastane 
de, sanatoryumda, roman, hikaye, 
fıkra, makale yazdım. 

Öyle bir meslek ki, ne hastalık, 
ne keder, ne iç sıkıntısı, ne de ke
yif, neşe tanır; hiçbir mazeret ka
bul etmez. 

- Peki. keyfin için yazı yazmaz 
mısın? Diye sorabilirsiniz. 

E'ler hıırmn ıc,.ın1 ,.,...,,,.,,, 'h11 -

günkü çalışmanın yarına faydası 
dokunmıyan; tekaütlüğü, ikramiye 
si, istikbali olmıyan, refah temin 
etmiyen, böyle nankör ve çetin bir 
meslekte, - hala, usanmadan, bık-

.GÖNÜL 

:&: 

Mahmut Ye&ari 

madan, _devam eder, sürünür mü 

yüm? 

1 smarlama yazılara gelince! 
Profesyonel yazıcıya, ne 

ler ısmarlanmaz ki! 
Bir patron, yahut bir sekreter, 

çağınr:: 
- Bize bir roman yazsana! 
Bu sipariş, bu kadarla kalmaz, 

şartlan vardır: 
- Bir aşk romanı yaz. Amma, 

seksen, doksan tefrikayı geçmesin! 
Bu, seksen, doksan tefrikalık ro 

man, o gazetenin mesleğine, ve 
"katrat" denilen sütun genişlikle
rine ve her gün konan tefrikanın 
"punto,, ve satırlarına göre yazıla
caktır. Bu, temiz bir sipariştır. 

Böyle "ısmarlama" lar, "genç kız 
romanı", "içtimai roman", "öğret-

,, ·' men romanı" , "macera rcnnanı gı 

bi çeşit çeşittir. 
Eıı felaketi, ne istediğini bılmi

yen, ne istiyeceğinin farkında ol
mıyan patronların siparişlerldir. 
Hiç gazetecilik etmemiştir. günün 
birinde gazete ve yahut mecmua 
çıkarmak aklına esmiştir. Yazı la
zım . Kalbur üstü muharrirlere baş 

····-·,···· 
- Üstat, bize yazı yazınız! 
Ne çıkacak gazetenin rengını, 

şeklini, mesleğini; ne de patronun 
mesleğini, meşrebini biliyorsunuz. 
Bu "körlemeden" bir yazı olur. 

İSLERi , 

den" bir yazı yazdım gönderdim. 
İki gün ses çıkmadı. Telefonla ara 
mıya mecbur oldum. Yeni patron: 

- Üstat, yazınızı okuduk, mü
kemmel ... Fakat biz, sizden, milli 
hikaye istiyoruz! demez mı? 
Gönderdiğim yazıda ismı geçen 

şahıslar malfım, vakada hakiki bir 
hatıra idi. 

- Nasıl milli hikaye istiyorsu-

nuz? 
- Mesela, hasta bir kadın yatak 

ta yatıyor, bir de kızı var. Yani, a
cıklı bir şey! .. 

• 
Bir mecmua patronu. gü:nlerce 

beni arıyormuş. -Nihayet buldu: 
- Bir kapak resmi var; klişesi 

ni yaptırdık, fakat yazısı yok. Hay 
di otur da, resi_m için bir yazı yaz. 

- Resim nerede? 
-Klişecide. Hem resmi ne ya-

pacaksın? x. in resmi. Yazı, bir say 
fa tutsun! 

B ir gün, bir sinema mecmua 
sı patronu, koltuğunda, içi 

sinema artistlerinin resimlerile do 
lu büyük bir zarfla evime geldi, 
zarfı açtı, resimler arasından bir
kaçını seçti, bana uzattı: 

- Bu resimlere göre bir hikaye 

yaz. 
Resimlere baktım: kaleme gel -

mez, acayip şeylerdi: 
- Bunlardan yazı çıkmaz. Öbür 

resimlere bakalım. 
- Aman etme. Ben, bu resimle 

rin klişelerini yaptırdım. 

* 

Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

Hafif dalgalı bir denizde ben kürek 
çekiyorum. Sandalcı dümeni idare e
diyor. Konuşuyoruz: 

- Sandalımm plakasını kaybettim. 
Bir ilan \'ersem, gazeteye koyar nn
sınız?. 

- Hay, hay ..• 
Sandalcı uzun ho~·lu. ince yapılı bir 

Lazdı. Modada sene]erdcnberi oturdu 
ğu için onu :.\lodalılarm çoğu tanır. 

Gazete deyince, ~aliba kafasında bir 
fikir silsilesi uyandı. Anlayamadığ1, 
kavrayamadığı bir sırlar alemi teces
süsünü tahrik etti. 

- Siz bu gazeteye neler yazarsı
nu:?. 

Muhatabım okuma yazmadan mah
ı!umdu. Uçsuz bucaksız denizin dalga 
farile çarpışmasını, rfü:gflrların istika 
ınetini, balıkların cinslerini, bunlan 
avlamanın ilmini ameli bir şekilde bi
lir amma, amma ki onun için bu 
kocaman denizden daha muazzam ve 
daha korkunç bir şekildi. 

- Herşeyi. Bu memlekette, hariç 
memleketlerde, bütün dünyada olup 
bitenleri. 

- Bunları nereden, nasıl öğreni

yorsunuz ki?. 

- Memleketteki havadisleri muJı • 
birler, hariç memlekctlerdikini ajans 
lar, telgraflar, ga-zcteler verir. Radyo 
dan da havadis alırız. 

Lazın iri mavi gözleri. minicik dal 
gaların üzerine vuran güneş gibi par

ladı. 

- Dünyanın her tarafında olan şey 

leri siz bilirsiniz demek? 

Bir başka patron, klasör dola -
hından bir zarfı çekti, aldı, ç!ni mü 
rekkebile yapılmış bir yığın resim 
çıkardı: 

Gözleri suların üstüne daldı, bükü 
lüyor, bu üç beş sayfanın içine sığdı· 
rılan dünyayi, ve bu dünyanın hadi
selerini, havadislerini, bunların gidişi 
ni, ve yayılışını, düşiinüyordu. - Bu resimleri, bir roman için 

ressama yaptırmıştık. Romanı neş 
retmekten vazgeçtik. Bunlardan 
seç te birkaç tane hikaye yıız. 

Resimlerin birkaçını aldım. Ya 
zı yazarken resmin birine dikket 
ettim; ressam, herhalde dalgınlık 
la olacak genç adamın caket üst 
yan cebini sağ tarafta yapmıs. Gen 
cin caketi, hikayeye "tornistan,. o
larak geçti. 

* 
Bir akşam gazetesi. okuyucuları 

Kimhillr onun için bu iş ne gi.iç, 
akıllara ve havsalaya sığmıyacak ha
rikulade mürettep bir faaliyetti. 

- Amma, uzak bir yerde liir ma· 
ğarada olursa, onu nereden bilirsi-

• ? 
nız .. 

- Telgraflar haber ''erir. 

- Boş harp meydanlarında telgraf 

nasıl olur ki?. 

t- ~~~e bu eseri göstermiye çalışmak 
•ıını vazüemizdir. 

~ * 

Bugünkü çalışmanın yarına, hiç 
yardımı dokunmaz. Bir muharrir, 
gazete, mecmua sahiplerinden, sek
reterlerinden, gazete bayilerine; 
okuyuculara kadar imtihana çeki
lir. 

Aşka ilaç Arayan Kadın 

na, günlerdenberi bir "sürprız" i
lan edip duruyordu. Bu, üç renkli 
basılacak büyük bir resimmış'. Fa
kat sipariş edilen renkli mürekkep 
lcr bir türlü gelmiyor. 

- Sen, bir sürpriz, bulamaz mı 
sın? 

Bütün dünyası yaşadığı memleket
ten, bütün mi.icadcle sahası öni.indeki 
bir avuç denizden, bütün hayatının 
manası ve gayesi bir lokma ekmek 
kazanmak için denizle çarpışmaktan, 
muhiti, muayyen bir insan grupu ve 
meslekdaşlarmdan ibaret olan bu a
dama, telgrafı anlatmak. gazete~·i an 
latmak, hayatı ve hayatın içindeki 
çarpışmaları anlatmak, onu yaşadığı 
bu karanlıktan bir aydınlığa çıkar· 
mak, gazeteyi çıkarmaktan çok daha 
güç bir işti. 

tost'l~ıı lsta~bul yeni Türkiye için 
dU erıJecek örneklerin en kötüsü
ta:·.~ernleketin her tarafı yeni ruh
ttlı 1 

ham almış, yeni bir hamle ynp

Set~~ "e bUyük içtimai deiişikliği ak
lo'lllt1ren bir ayna olmıya çalışmışhr. 
1111/t .İstanbul olduğu yerde kalmış, 
ıt,1

1 
iitrnek şöyle dursun, bir çok sa-

t llrda &erilemiştir. 
te,:t~nbula, Amerikan seyahat acen 
tişi~·~ bahsettiği yenilikleri ve de
h- hkleri görmiye gelecek bir ya
h,~cıya neyi gösterebiliriz? Harabe 
lta1t~e &elmiş şehrimizi mi, pis so-

arınıızı mı? 

t .. :,~ ıebeple İstanbul turistlerin a
'"l'ı •Yna değildir. Buraya bakttk
diıı ıanıan Yeni Türkiye hakkında e· 
lctı~Cekleri kanaat, verecekleri hli-

l hiç te lehimizde değildir. 
stanbulu . T'' ki . b' ay tı11ııı h , • Yenı ur yenın ır · 

~"hl ahne getirmek, ve gelen sey· 

etı h~~ü hay~} ~uku~una ~ğ~atma~a~ 
l'lit. k mıllı vazıfelerımızden hırı-

~======== 
beniz Müsteıarı Geldi 

beniz .. 
<iUn musteşan Sadullah Güney. 
teŞar~~ah. şe~rimize gelmiştir. Müs
lerek h'enız tıcaret müdürlüğüne ge-
"' ır rn ·· d '-'eniz tic u d:t .~~şgul olmuş ve 
trılltni .~r~t rnuduru•ve limanlar u
iotil" ~Udurü Müfit Necdet Denizle 

:ıhluştür. 

l ~Üste llra 111 Şar ve umumi müdür Ada-
<i ' .('en b l!teit er ahçe ve Bostancıya gi-
~iı- Yeni ku 1 . . 

'!: et . ru an mendıreklerı tet-
rnışlerdir 

,._ İsta b · 
ltıllarneı· n Ul emniyet müdür!iiğü 
ren ta a.ı. tnemurlan dünden itiba· 
llt "Stnı .. · 

t~Iır.a unıforma giyıniye başla· 
\.il?. 

Hazır ve yahut ısmarlama bir 
yazının ne şartlar altında yazıl

dığını soran, düşünen olmaz. Orta 
ya çıkan "eser" e bakılır ve ona gö 
re hüküm verilir. 

Hazır yazı için, bulduğum bir 
mevzuu yazarken evvela, 

"nereye" yazacağımı düşünürüm. 
Çünkü her gazetenin, her mecmu
anın kendine göre bir çaşnısı, ve 
bir siyaseti vardır. Profesyonel ya 
zıcı, bunları bilmiye mecburdur. 
Ayni mevzu, "verilecek yere" gö
re yanlır. 

Bundan başka, yazının verilec• 
ği, gazete ve yahut mecmuanın sü 
tunları, sayfaları da gözönünde tu 
tulur. "Uzun" mu, "Kısa" mı, "iki 
sütun" mu, "İki sayfa" mı, "kon -
danse" mi yazmak lazım, elimi o
na göre tutarım. 

Bütün bu ölçüp biçişler, gazete 
ve mecmua sahiplerinin, yazı işle 

ri müdürlerinin görüşlerine, düşü 
nüşlerine, zevklerine, meslekteki 
tecrübelerine, mizaçlarına, tahsil 
ve terbiyelerine, gazete ve mecmu
anın "tediye" kabiliyetine, şartla
rına göre değişir. 

Bazan gazete ve yahut mecmua 
sahip değiştirmiştir; benim hesa
bım da bozulur. Sekreter değişince 
de böyledir. 

Bazan de gazete ve yahut mec
mua, şeklini değiştirmek, Voronof 
aşısı yapmak ister; o zaman da, bi
zim ölçüp biçmeler, gürültüye gi

der. 
Bunlara itiraz etmenin, yazıcı a

leyhine not verilmekten başka ne
ticeye va~ığını görmedim. Şilt! -

• 

Bir okuyucum benden aşkına 
karşı ilaç istiyor. 

- Bir erkeği diyor, şiddet
le seviyorum. Bu adamın beni 
sevmesine imkan yoktur. Bu 
sebeple bu sevgiden kurtul
mak istiyorum. Bana bir çare 
bulunuz. Bir yol gösteriniz, be 
ni tedavi ediniz. 

Şüphesiz bu okuyucum benden 
doktorların verdiği ilaçlara ben· 
zer bir ilaç istemiyor. Çünkü sev· 
gi bir hastalık değildir. Bilakis her 
şeyden üstün bir mazhariyettir. O
kuyucumun istediği şey sadece bu 
ümitsiz aşkına bir çare bulmak· 
tır. 

Bu hastalığın tedavisi, vaziyetin 
oldui'u &ibi kabulünden ibarettir. 
Böyle ümitsiz bir sevaiye tutul
mak, ateşte yanmaktan farklı de
ğildir. Bunu anlayıp ona göre ha
reket etmek lazımdır. Fakat ıiz a
teşe körükle giderseniz kurtula
mazsınız. Şu halde yapacatmı~ şey 
bu adamı görmemeğe çalışmaktır. 
Onu görmemek, onun muhit ve te
sirinden uzak kalmak tedricen si
ze onu unutturur. 

Fakat bazı kızlar vardır ki, sev· 
diklerini görmedikleri halde di· 
mağan daima onunla meşgul olur. 
Hayalen daima onunla beraber ya 
şarlar. Bu da tedaviyj güçleştiren 
amillerden biridir. Dimağ ve ha
yaliniz onunla meşgul olduğu müd 
detçe yanıp erimeye devam eder 
ve ate,i körüklemekten başka bir 
teY yapmış olmazsınız. 
Şu halde sevgilinizi görmemek 

ve ondan uHklaşmak kafi değil

dir, onu dimat ve hayalinizden de 
atmanız lazı~dır. Bunun için de 
ruhunuza meşgul edecek başka bir 

gıda aramalısınız. Çalışmak gibi, 
resim yapmak, seyahat etmek gi- . 
bi. İnsan maddeten ve manen sev
gilisinden uzak kalırsa az zamanda 
sevgisinin tedavi edildiğini görür. 

* · Bir diğer okuyucu benden aşk i-
çin bir reçete istiyor: 

- Sevmek istiyorum. Fakat 
bir türlü sevemiyorum, diyor. 
Birçok kızlar, birçok kadınl.ar 
tanıdım. Kimi beni muvakka· 
ten alakadar etti. Kimi gönlü
mü çalar gibi oldu. Fakat bir 
türlü sevemedim. Kendimi ve
remedim." 

Bu okuyucunun istediği de öte-
kinin tamamen zıddı. Fakat bunun 
reçetesi yok, yalnız izahı vardır. 

Bir adamın bir türlü sevgiye ta
tulamamaıının iki sebebi vardır : 
Ya sevebileceği tipi henüz bulama· 
nııştır; yahut hercai tabiatıidir. De 
ğiştirmekten hoşlanır. 

İnsan aradığı tipi buluncaya ka
dar birçok tecriibeler geçirebilir. 
Her birinde kendisini durduran bir 
aiaka noktası bulabilir. Fakat son
ra aradığını bulamadığını görünce 
hayal sukutuna uğrar, bırakır gi
der, fakat herkeısin çocukluğundan 
beri haya) edip te tarif edemediği 
bir tip vardır. Bir gün bu tiple kar 
şılaşınca, elektriğe tutulmuş bir 
çark gibi dönmeye başlar. İradesi
ni kaybeder. Muhakemesini unu· 
tur. O vakit bir esir teslimiyeti ile 
bağlanır. İşte o vakit ha.kiki sevgi 
başlamıştır. 

Hercai adam 'ise maalesef hakiki 
sevgiden mahrumdur. O bu büyük 
ve yüksek mazhariyete hiç bir gün 
kavuşamıyacaktır. 

Gönül Doktora 

Bir sayfa mizahi yazı ile, bu teh 
likeyi atlattım. 

Yeni çıkan bir akşam gazetesi

nin de bir "sürpriz" i vardı. İşin 

garibi, bu "sürpriz" in ne oldu

ğu, ne olacağı bir türlü kararlaş

tırılamıyordu. 

- Bize, bir roman başlamaz mı 

sın? 

Benim romanla, "sürpriz" atla

tıldı. 

B unlar, hatırımda kahnları. 
Unuttuklarımda cabası. 

Ismarlama yazı(ların arasınd31 
moda - kadın, faydalı bilgiler, rö

portaj, gazete ve mecmualaraa o

kuduğunuz her çeşit yazı vardır. 

Tesadüfen uğradığım idarehane 

lerde, ne teklifler karşısında kal

mam. 

- Üstat, al şu fransızca mecmu 
aları, yarım sütunluk bir yazı ç1-
kar. 

- Şu yazıyı oku. Sayfanın ta -

marn olması için, yirml satır ka -

dar eksik kalıyor. Münasip oır ye 

rini şişir. 

O, kimbilir, göziine bir heyula gi

bi görünen alfabenin, kelimenin, cüm 

lenin, ga:ıeteye fikirler halinde geçi

şini, dünyaları biribirine yaklaştıran 

münakale ve muhabere vasıtalannı, 

kafasına yerleşen cinler ve periler 

alemi gibi ne kadar esrarlı görüyor

du. 

Bu dünya onun için karanlık, zifi
ri karanlık bir alemdi. 

Ben onu, bu karanlık dünya için
de, iki gözü kör, hayatın yolunu e
lindeki asası ile bulan dilenciye ben. 
zettim. 

İlim, irfan. içtimai terakki, mede
niyet ve kültiir, inkişaf için nıiirr.f
fch bir toprak, yaratıcı dimağ istedi
ğine göre, hu diinya çok karnnhktll'. 

Güneysu Tamir Edildi 
İstinye fabrikasında tamir cdıımek 

te olan Denizbankın Güneysu vapu

runun fomiri bitirilmiş ve gemi ha

vuza alınmıştır. Giineysunun :iahili 

tertibatı ve makineleri. tamamPn ye

ni denilecek bir şekilde tamir edil-
Profesyonel yazıcı, mantıklı, man miştir. Tamirin uzaması. gemınin on 

tıksız, gülünç, makul. bütün tek -

lüleri sükun ve tevekkelle karşıla 

mıya ve yapmıya mecburdur. Çün 

kü, istenileni yapmamak, onıın ka 

biliyetinden.sanatinden şüphe uyan 

dınr. Bu şüphe, profesyonel mu
harririn mevkiini sarsmasa bile 
sipariş kapılarını k~patabilir. Yal
nız kalemile geçinen bir muharrir 
için, bu, bir tehlikedir. 

senedenberi esaslı bir tamir gi:ırrr.e

miş olmasından ileri gelmiştir. 

Güneysu, birkaç güne kadar ::;cfer

lerine başlıyabilecektir. 

* Makaslı ve gürültü çıkarmwan 
çöp arabalarının eylcil sonuna kadar 
tamamlanması kararlaştırılmıştır. 
Yeni yapılanlar Beyoğlu kazasına da 
ğıtılmaktadır. Bundan sonra diğer ka 
zalara verilecektir. 
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Nizamname Mecburiyeti ve Temaşa Zarureti 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Amatör Güreşler Neden 
Seyircileri Doyuramıyor 

Müzik ve 

Yabancı Dil 
"- İş yorgunluğu, sıcak yor

gunluğu, düşünce yorgunluğu 

gündüz insanı bunaltıyor. Bu yor 
gunluklardan sonra biraz dinlen
mek ve bava almak için Beledi
ye bahçesine gidiyorum: Şarkı· 

lar ve oyunlar bilmediğim bir dil 
de ... Garden Bara gidiyorum; nu 
maralar ve piyesler anlamadığım 
bir dilde ... Etrafımdaki seyircile
re bakıyorum, hep yabancı bir 
dil konuşuyorlar. Onlar artistle
rin sözlerini anlayıp gülüyor, ben 

:z = -... -... .. .. .. -·-------= ---= --... -"'I' --= -= -
ı ı ~ 
1 ::; 

~=ı ~~J 
Bir çok milletler sporun seyirci

siz yapılamadığına inanmışlardır. 
Amatör olsun, profesyonel olsun or
ganizasyonlarında nizamnameyi dü -
şündükleri kadar işin temaşa taraiı

1 
bön bön bakıyorum... Taksim 

1 
bahçesine gidiyorum, ayni hal. .. 

-c: ---.. ESRARLI ·aiR VAK'A 
ı 'Eve dönüyorum; radyomu açıyo

rum, Garden Bardan türkçe ol
mıyan şeyler veriyor. Ertesi gün 
belki türkçe birşey dinlerim diye 
radyonun başına geçiyorum: No
votniden yine başka dilde müzik 
ve şarkı naklediyor. Radyoyu ka· 
payıp sokağa fırlıyorum. 

-... ... 
1§ Yazan : Mih. Zoşçenko 
' 1i1111111111111111111111ıl~ • 

ni göz önünde bulundururlar. 
Mücadele sporlarında amatör ni -

zamlarının mantığı bir kaç milletin 
birden iştirak edeceği müsabakalar
da mümkün olabildiği kadar doğru 
ve haklı neticeleri aramak esasına 
dayanır. Bir de sporu meslek edin
memişlerin imkanları ve sıhhatleri 
kayınlır. Amatör güreşlerde müd • 

Sonra düşünüyorum: Vatan
daşlan' türkçe konuşturmak isti

' yenler onlara biraz da türkçe din 
lctebilir mi?. 

detin kJSalığı bir şampiyonun, ken- Greko - Romen giirefin meşhur oyunlarından köprü kırma gayreti 

ı_l _ 

"N4antot 

N.Ak~ir _ _ ı 
b . ka akibil bo .. 1 .. . ha ıyı yuruye<:egıne kanı olan mil - be halinde kalmasile halledilecek, ya 
di sıkleti dahilinde kalmak şartile, 1 . . .. .. - . . · 
ır ç r e y o çuşınesı mev - . .. 

zuu°t'ahistir. Ayni zamanda amatö _ let~er d~ı şu greko Romen ~~eş- but mecburen bir nizamname tadili-
- h t başk meşguliyetlerle lerınde, yorganın altına veya us - le başka bir şekle dökülecektir. 

run aya mı a ·· k k k l" Y k b ·d· 1 f 1 .. kazanarak boş bulabileceği saatleri- tune anaca sa a muammasına o sa u gı ış e pro esyone gu -

Taksitleri Tahsildar mı Top)aınah? 
Fatihte oturan İbrahim isimli bir oku

yucumuz yazıyor : . idm h d - · d .. .. .. 1 .. düşmüşlerdir. reşler binlerce lira kar temin eder • 
nı ana asre ecegı uşunu muş -

Bu mesele Ya Gre,~o Romen gu-re- ken amatör güreşler, en parlak şam- "Yerli Mallar Pazan şimdiye kadar yal
nız memurlara kredJ ile mal satıyordu 
Şimdi herkese veriliyor. Bu, yerınde bir 
karardır. Benim anlatmak istediğim nok
ta şudur: 

tür. Bu sebeplerle maç müddetleri • ıs.. 
profesyonerler kadar uzun değildir. şin olimpiyat ananesi ve milletler piyonları olduğu sıralarda ancak 

tasnifinde puvan kazandıran bir şu- masrafını koruyacaktır. 
Evvelce müsabaka müddetlerinin 

kısalığının faydaları sayılırken, ka
ti neticeyi almak üzere müsabrlda -
rm hareketli ve seri tutuşacakları i
leri sürülürdü. Zaman geçip Avrupa 
milletleri arasındaki temaslar sıkı -
laşmca, her millet en tehlikeli rakip 
lerini ayırdetmek kolaylığını buldu. 
Güreşi yenici oyunlara doğru gö • 
türeceği zannedilen müddet kısalığı 
da bilakis temkin ve ihtiyatlı tutuş 
ma temayüllerini artırdı. Bu cereya
na bir de güreşçilerin puvan hesabi

Dünyanın E~ Teknik 
Beyazı Boksu-Bıraktı 

Sebep, Kendisinden iki Sıklet Daha Hafif 

Zenci Bir Boksörden Yediği Müthiş Dayaktır 

Şimdiye kadar, yalnız biz memurlara 
kredi ile mal veriyorlardı. Fakat, taksit
leri, biz götürüp Yerli Mallar Pazarına 
teslim etmeye mecburduk. Müessesenin 
bir tahsildan bu taksitleri gelip almıyor
du. Halbuki, memur, mesai saati içnide, 
işinin başından ayrılıp bir yere gidemez.. 
Bizim için çok müşkül oluyordu. Birçok 
tlcart müessese taksltleri tahsildarlan v:ı
sıtasile, müşterinin ayağına gidip topluyor 
lar. Bu asrın ticaret ı.ihniyetl böyledir. A
caba, Yerli Mallar Pazarı da, takı:ltleri, ta~ 
sildarlar vasıtasile toplayamaz mı? M • 

* le mağlup olmağı tuşla yenilmeğe Amerikalıların gözbebeği sayılan 
tercih.....ırtmeleri ilave edilince, güreş sabık Paris orta siklet cihan şampi

Diye yalvarmıştı. 
Dövüşün bir anında zencının bile 

mPrharnPti lc::>b::u·Tnı<: mPCalsizlikten 
yumruklan düşmüş, rakibinin darbe-

İş Arıyor 
Vefada Bouıcı karşısında manııv Kerim 

~~~~de Ahmei_oğlu Hasan bir is aram.ak lerin cazibesi ve hareketlili&;i ta.bia-

tile azaldı. 
Amatörleri fazla ihityata sevke -

den, muhataralı ve geniş oyunlardan 
uzaklaştıran sebeplerden biri de ye
nilme meselesinin pek ani oluşudur. 
Dakikalarca f ailı: güreşmiş olan bir 
şampiyonun karşılığı tehlikeli bir o
yuna teşebbüs edip şipşak sırtının 

yere vurulduğu çok kere görülmüş
tür. Amatör nizamnamenin beynel
milel temasları ve amatörlerin bün
ye ve tahamın.üllerini gözetmek mec 
buriyeti ile ortaya koyduğu madde
ler "bilhassa denkleşmiş güreşler -
de" bu sporun temaşa cazibesi aley
hine tabii bir vaziyet doğurmuştur. 

yonu a...-,,_. RnıtS'un t ... lrso.iirl ... c ... lri\. 

meye karar verdiğini telgraflar e
hemmiyetle bildirdiler. lerine kanlı yüzünü uzatan Ross'un 

başına vurmak istememişti. Mussolini Dünya Kuppsı 
Galiplerini Kabul Etti 

Avrupaya gitmiş idarecilerin ağız

larından çok kere işitmişizdir: 
- Ah şu Ç.Oban veya Mustafa fi

lAnca güreşte bri burgu kakabilseydi, 
mutlaka puvan hesabile galip gelir -
eli. 

Ve yine yanıp yakılarak rakibin 

ancak bir adedçik kol kapma teşeb -

büSile galibiyeti kurtardığını ooy -
lerler. 

Düşünmeli! Avrupa ve dünya şam 
piyonalarmda yirmi dakikalık mü -
him bir müsabakada güreşlerini denk 
leştirmiş iki pehlivandan birinin ga 
libiyeti bir tek burguya bağlanıp ka 
lıyor. Doğrusu yirmi dakika, yüz ve
ya doksanar kiloluk iki heybetli ada 
mın bir tek burgusunu görmeği bek 
lemek hayli sabırlı olmakla kabil
dir. 

Gureşçiler de ne yapsınlar? ... Bir 
ınuvazenezislikte iki sırt saniyenin 
onda birinde yere geldiği vakit bü -
tün ümitler sönüyor. Oyle bir tehli
keyi göze almaktansa, itişip kakışa
rak vakit doldurmağı ve rakibin 
dikkatsizliğinde bir burgu takarak 
işi halletmeği daha makul buluyor
lar. 

Amatör güreşin cazibesini artır

mak için nizamnamesinde tadilat 
yapılsa, beynelmilel temaslarda seç
me işler epey sarpasarar. Hele olimpi 
yat seçmelerinde yalnız güreş müsa
bakaları için haftalarca uğraşmak 

mecburiyeti baş gösterir. Olimpiyat 
lara giren ekseri güreşçilerin sıklet 
sınıflarını baft.alarca muhafaza ede
bilmeleri de kabil değildir. Velhasıl 

her sporun tamamen cazibesile da-

Boks tarihi Barvey Ross kadar yük 
sek şampiyonları az kaydediyor. Fa
kat onun geçende zenci Armstrong
dan yediği dayak gibis ini de belki hiç 
yazmıyor. Yarı orta sklet dünya şam
piyonluğunu üç senedenberi şerefle 

müdafaa eden Ross bir gün karşısın
da zenci Armstrong'u gördü. Zenci 
Ross'un sikletinden iki sınıf hafifti. 
Buna rağmen pervasızca beyaz şam
piyona meydan okuyordu. Amerikalı
lann"en teknik, en yüksek beyaz bok 
sör,,dedikleri Ross göz pekliği husu
sunda emsalsiz bir gençti. Daha 17 ya 
şmda iken babasının bir müsademede 
vurulmasile boş kalan içki kaçakçısı 
çetebaşılığını yapmış ve kendini say
dırmıştı. Kaçakçılığı brakp boksa baş 
ladğ vakit te rakipleri ve arkadaşla
rı yanında ayni itibar ve itaati gördü. 
Fevkalade cesur ve atik olan Ross'u 
sokakta olduğu gibi, Ringde de mağ

hip etmek imkansız bir hale gelmiş
ti. Münekkitlerin '"namağlup" laka
bını verdikleri sırada önüne çıkan 
zencinin davetini kabul etmekte te
reddüt göstermedi. 

Nevyorkta 60,000 kişi önünde ya-

pılan o tarihi maçta zavallı Ross boks 

hayatının en öldürücü dayağını yedi. 

Kendinden daha hafif olan zenci Ar-

mstrong sekizinci devreden on beşin-

ci devreye kadar boş 1-ir 
1 
çuvala vu

ruyor gibi, serbestçe, Ross'un yüzünü 
ve kaburgalarını muştaladı. Zencinin 
faikiyeti o kadar bariz ve attığı da
yak o kadar fecidi ki, halk dayana
mıyarak hakeme bağırmıştı: 

- Artık yetişir! Bu insanlıktan ve 
spordan çıktı. Maçı durdurunuz!.. 

Hakem, yediği dehşetli yumrukla
ra rağmen ayakta sallanarak durma
ya çalışan bir dünya şampiyonunun 
maçını durdurmaya cesaret edemiye
rek Ross'a müsabakayı terketmesini 
yalvarmıştı. 

On beşinci devreye kadar o halde 
sabreden Ross maçın son devresi bit
tiği vakit yardımcılarına : 

- Maç bitti mi?. Sonuna kadar da
yandım mı?. Sualini sorduktan sonra 
bayılmıştı. 

Dünya şampiyonluğunu kaybettiği 
ringden doğru hastahaneye kaldırı

lan Ross boksu ebediyen hıra kmaya 
kara,r verdi. 

Boks tarihi, bir zencinin rekabeti 
karşısında, bir daha şampiyonluğunu 
elde edemiyeceğini anlayan pek yük 
sek bir boksörün ringi terkettiğini ya 
zarken: 

"Şimdiye kadar gelip geçmiş şam
piyonlar içinde şampiyonluk kemeri
ni kahramanca müdafaa etmiş" ola
rak Ross'un ismini ayrıca yazacaktır. 

Barvay Ross on senedir boks yapı
yordu. Son üç sene zarfında çıktığı 
her müsabaka için asgari 40,000 do
lar alıyordu. Amerikanın Coe Luviz 
den sonra en pahalı boksörüydü. Mü
cevhercilikten çok iyi anlayan Ross 
bankada birikmiş 18 milyon frangı ile 
N evyorkta ve Amerikanın diğer bir 
şehrinde biraderile müşterek büyük 
iki kuyumcu dükkanı açmıştır. 

Fransada yapılan dünya kupası 

maçlarında birinciliği kazanan !tal -
yan milli takımının ihtiyatlarile be
raber bütün oyuncularını ve tek se
çici Pozzo'yu Mussolini kabul et -
miştir. 

Oyuncuları ayn ayrı tebrik eden 
hükumet reisi Italyaya kazandırdık 
ları şerefle beraber gençlik arasın -
da sporun yayılması bakımından çok 
hayırlı tesirler bıraktıklarını hatır
latarak teşekkür etmiştir. 

Yarı Ağır Sıklet Cihan 
Şampiyonluğu 

Yarı ağır sıklet cihan şampiyonu 
Amerikalı zenci Henri Levis cihan 
şampiyonluğu kemerini Alman bok
sörüne karşı ortya koymak üzere ya
kında Almanyaya hareket edecektir. 

Çağhyan Spor Galip 
Pazar günü Kağıthane köyü Çağla

yanspor klübü, Nişantaşı İdman Yur· 
dile karşılaşmış, B ve C takımı maç
lannı kaybeden Çağlayanspor A ta
kımları müsabakasında galip gehniş
tir. ,.. AVRUPAYA TALEBE-, 

GÖNDERİLECEKTİR 
Türkiye Şeker Fabrikaları 

Anonim Şirketinden : 
Fabrikalanmızda bir yıl staj yaparak iş, yabancı dil ve bilgi bakım

larından gereği gibi hazırlandıktan sonra sıhhat ve kudretleri en iyi 
birkaç lise mezunu sınai kimya elektrik ve makine yüksek mühen
disi yetiştirilmek üzere Almanyaya gönderilecektir. 

Staja kabulde bilhassa fen derslerinde not vaziyetleri, Almanyaya 
gönderilmede ise staj neticeleri esastır. 

Hasmına yumruk sallıyacak kudre
ti kalmıyan, yalnız şampiyonluk şere 
fi için pes etmek istemiyen Ross ha
keme verdiği cevapta: 

İsteklilerin Temmuz sonuna kadar aşağıda yazılı belgeleri, fstan
bulda Taşhanda Türk Endüstri ve Teeim Anonim Şirketi Direktörlü

ğüne göndermeleri lizımdı.r. 
1 - Hal tercümesi, 2 -Sıhhat raporu, 3 - Mezuniyet olgunluk 

notlarının tasdikli suretleri, 4 - 9 X 12 üç tane boy fotoğrah. 
Not: 1 - Staj talimatnamesi bürodan alınabilir. İstiyenlere posta 

ile de gt'nderilir. - İstirham ederim, bir dünya şam 
piy<>nuna layik olacak gibi, ayakta du 
rabilinceye kadar mukavemet etme
me müsaade edin! .. 

2 - Belgeler 10 Ağustos 1938 tarihine kadar gönderilebilir. 
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Volodya amca bu sözleri. söyler 

söylemez, halkın arasından bir ço
cuk feryadı yükseldi. 

Herkes feryadın geldiği tarafa 
baktı.. Ağlıyan, makasçının küçük 
yeğeni Minka idi. Minka mııkasçı
nın evinde oturuyordu .. Minkamn 
ayağında yırtık sandallar vardı. 

Ona: 
- Minka, niçin ağlıyorsun?. di

ye sordular .. 
Minka anlatmıya başladı: 
- Ben sabahleyin erken kalk -

mıştım. Ahırın kapısı aralıktı .. füı 
şımı aralıktan içeri uzattım .. Ora 
da bir keçi vardı .. Hemen koştum 
lahana yaprağı getirdim .. Onu an 
cak iki defa okşadım ve kendi işi
me, göle balık tutmıya gittim .. Fa
kat kilide dokunmadım.. Zaten a
hırın kapısı da açıktı. 
Çocuğun bu sözleri üzerine her

kes şaşırdı.. Şaşıranlar arasında 

Volodya amca da vardı. 
Makasçı ise çocuğun bu sözleri 

ne karşı pek içerledi: 
- Keçi geceleyin çalındığına gö 

re bu piçkurusu nasıl olur da sa -
bahleyin keçiyi okşıyabiliyot"muş? 
Gel de işin içinden çık bakalım. 

Volodya amca avucile alnını u-
011t<:11rdnlct:::ı.1'\ <:nn'r'<>· 

- Herhaıae çoıc esrarlı bir nır-
51zlık vakasile karşı karşıyayız, d~ 
ye söylendi.. Ve yahut k eçiyi ça -
lan hırsızın birkaç tahtası eksik ol
sa gerek .. Herif geceleyin kilidi kır 
miş, gündüz de keçiyi alıp götür
müş. 

Makasçının karısı da lafa ka
nştı: 

- Belki de hırsız, Minkanın, ke 
çinin karnını doyurmasını bekledi. 
Bundan sonra da keçiyi sürı.ip gö
türdü. 

Volodya amca biraz ensesini kaşı 
dıktan sonra: 

- Burada üç ihtimalle karşı kar 
şıyayız, dedi: Ya Minka bu keçi hi-
kayesini rüyasında görmüştür- ki 
bu yaşlarda böyle rüyalar sık sık 
görülür - ; veya hırsız hırsızlık es 
nasında aklını oynattı; ve yahut 
ev sahiplerinin birkaç tablası ek
siktir. 

Lafa ben de karıştım: 
- Burada bir dördüncü ihtimal 

de varittir, dedim: Hırsız kilidi 
kırarak ahıra girmiş ve oradan bir 
başka şey çalmıştır. Sabahleyin de 
kapının <1;çık olduğunu gör,?n keçi 
biraz hava almak maksadile dışa 
n çıkmış fakat dönüşte yolunu şa· 
şırarak bir daha geri gelememiştir. 
Makasçı benim bu fikrime itiraz 

etti: 
- Bu sizin dediğiniz olamaz, de 

di. Keçinin kendi kendine sokağa 
çıkması imkansızdır. Çünkü avlu
nun etrafında yüksek bir çit vardır. 
Avlunun kapısı da sürgülü idi. Hır
sızın ahırdan başka birşey çalmış 
olması da mümkün değildir; çün
kü ahırda keçiden başka birşey yok
tu.Bu ahırda keçi ile mübadele etti
ğim bir çuval un vardı.. Ben onu 
verip bu keçiyi aldım. Keç~yi de bu 
raya kapattım .. Doğrusu kecim. çok 
cins bir keçi idi. Onun çahnmış ol 
masına çok müteessirim. 

Makasçı bunları söyledikten son 
ra heyecanından elindeki sopayı a
hırın kapısına şiddetle vurdu. Silah 
patladığını zanneden Volodya amca 
derhal bayılarak yere düştü. 

Biraz su getirmelerini emrettim. 
Suyu Volodya Amcanın yüzüne 
serptim.. Ona biraz dövülmüş kır~ 

mızı biber koklattım. Bütün buJlıJı 
lardan sonra Volodya amca ayıl 
ve hemen tetkik işine koyulJu.13; , 
raz kendini toparladıktan sonra ' 
mütaleada bulundu: 

1 
- Artık benim nazarımda bt 

şey anlaşılmış demektir. Hlrsıı ~~ 
metli bir şey bulmak düşüncesi 

1 
kilidi kırarak ahıra girmiş, r.~~i 
orada bir keçi bulunduğunu go . 
ce, yolda bağırır ve ev sahipletıtı 
uyandırır diye keçiyi almaktJn vı 
geçmiştir. Fakat evine dönünce l<ç 
çiyi almadığına pişman olmuş v~ 
bu defa da yanına bir ip veya b, 
çuval alarak, sabahleyin tekra~. 9• 

luya gelmiş ve keçiyi alıp götıt!~, 
müştür. İşte küçük Mlııka da. 8• 

lehi ihtimal, bu arada keçiye 11 

hana vermiş olsa gerek .. 

B u sözler üzerine herkes!~ 
lodya amcayı alkışladı. • 

ka ise daha hızlı ağlamıya başlf 
dı: 

Oradaki kadınlardan birisi M 
- Çok doğru, diye bu IafJarı 1~ 

dik etti. Ben sabahleyin erken et~ 
ken sokaktan geçerken bir adart1~1 
elinde büyücek bir çuval!~ yol 
acele acele yürüdüğünü gördii~ 
Çuvalın içinden de domuz sesjlll 
andırır bazı sesler geliyordu. , 

"n...-~·c ı;;~ .... :~a~'K 'tr""'ı,..;t" amca maAasçıya doner1:: ~ 

- Siz yanılmadığınıza emiff rfl 
siniz, dedi, dün akşam keçi clıye ~ 
hıra kilitlediğiniz hayvan sa1<

1

1 
domuz olmasın?. İşte yolda, çil', 
lın içinde bağıran da bu dornılı c1 

dur. Belki dün akşam keçi diye ·, 
ze bu domuz yavrusunu yuttutrtl;~ 
!ardır .. Siz de iyice dikkat etme 
domuzu ahıra kilitlediniz!. 

Makasçı adeta ağlıyarak: ~ 

- Anlıyorum ki, ben sizi bO~ 
na çağırmışım .. Benim dün alcŞ9ıı1 
ahıra kilitlediğim hayvan dor; 1~ 
değil, keçi idi.. Yolda, çuvalın ıÇf 
de götürülen domuz yavrusuna ...,r 
lince, herhalde onu da başka '/" 
den çalmış olsalar gerek.. ! 

ı.ıı9 Volodya amca da, biraz, ı-. 

gibi oldu: • 
1
• 

- Kimden çalındığı beni ala1<
11
• 

dar etmez, dedi. Yalnız beni:o'll b 11 
diğim şu ki, hırsız bir domuz ça ~ 
rak bunu çuvalın içine koy~uŞ 

11
;1 

yoldan geçirmiştir. Maamafıb ·~ 
bu meseleyi Minkadan da tab~~e 
edebiliriz. Haydi Minka. sen pı e 
söyle bakalım: Ahırdaki hayvi~ ~D 
cins bir hayvandı?. Keçi mi idl. ,. 
muz mu idi?. Rengi nasıldı? J{a\:at 

• fll" yağı vardı?. Şayet yanlış mslll , 
verecek olursan seni mesul ede 

rim; bak, dikkat et!. ıf' 
Minka, avaş avaz haykııttl 

başladı: J<l• 
- Gördüğüm şey beyaz retl 

idi, üç te ayağı vardı, dedi. cB· 
Bu sözleri işiten Volodya afl'l 

az daha yeniden bayılacaktı : 111ıı 
- Hırsızın çaldığı şey oydu.' ti~ 

hakkak bir domuz yavrusu idı.. (· 
·yo 

ayaklı oluşu da bunu göstc,.~ ,., 
Hırsız jambon yapmak için bı! 
yağım keı::miş olsa gerek.. d11( 

Makasçı. daha fazla ayaı.-ta ,di 
mak kudretini kendinde gi) rı>rtlı.: • 

Bir patates çuvalı üzerine oııır9 

rak: ge' 
- Eyvahlar olsun, başırot1 11,ı 

!enleri gördünüz mü. diye ba~1:!!1i 
ya başladı?. Benim ı?Üzelim !(eC ı'" 

· topal bir domuz yapıp çıkt 1rı 1 1 , 

Ben sizi boşuna buraya çağı!tı" •. 
' S. b ' . urıuı · şım .. . ız ne ıçım memurs • .. rıe 

Volodya amca Mink.:.ya cıo 
rek: tt! 

( ArkaM Sayfa 8, Sütufl. 5 
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Çelebi Tetkikleri: 

Sehzade metlreaeıi.nin bugünkü hali: Bütün kubbe kurfunlan calınmıı, 

Tarihi"Abideierimiz 
tek Elden Muhafaz·a 
Edilmelidir 

U lu Türk aanatkin Sina
.. eti ilin ilk muhtetem i.bi
'htl olan Şehzade camiinden 
~ ~~~- iç avlunun tunç ıü
~ "'~arma vaktiyle kazıl
IÖtiiolaıı fu tarih kınnblannı 

" Yoruz: 
clııı.i. 

"e ıo2 
1 §erif meremmat olrlu. Se 

.. .\l S, 15 &iırrei Recep,, 
".\ıtltl oluk iılendi sene 1021,. 'il b.ı ateı sörüadU. hava bü _ 

feıabu.' lt,dir ıecesi. fi yevmı yek
•ld, t ls~~~bol da ateş vaki 
ile 102lebıulabınn on birinde se-
s 4,, 
~ t.ıııtarın Padişah birinci Ahmet 
~lr llıı.ııda 1025 yılında camiin ta 
hei edılrnesini ve 1021 yılında Ka 
otuhllaızamaya gönderilen Altın 
hiııd l'l Yapıldığını ve 1024 tari
fin el de İstanbulda büyük bir yan 
!'i.le ~:u~unu göstermeleri itiba -

Yük kıymetleri vardır. 

Ş lrnd· ·· ı ~amnn solunda pırlan-
~ ta hır sanat abidesi gibi 
du~elen rnermer bir kapı önünde 
rt\esi Yoruz. Başlıba~na tetkik edil 
t.ıik ~bırngelen bu ahenkli ve is
hh tıtıi abide Sinanın yaptığı 
lııı~:de rnedresesinin kapısıdır. Sa 
l'el ve solunda sıralanan pence
da:l'den bazılarına yığılan taşlar
Çaıa' bazılarına çakılan teneke par
de ~ndn şimdi bir harabe önün
'°et. ~lunduğumuzu anlıyoruz. E
laııd oca Sinanın ruhunu azap _ 
~aa ıran, bizim yüzlerimizi kızart
~iz ı~azırn gelen bir virane fınünde 
lı:u~ k er gün kovuklarından bay -

0 .. ,: ahkahaları gelen bir yıkıntı 
""?\de · 1 lleb• Yız. stanbula çıkan her ec 

ı sey h lı:adi ~a ın mutlaka uğradığı \'e 
olçü tnaşınaslığımız için büyük bir 
lçiııd Y~ptıgı hazin bir peri~nltk 

eyız. 

Gözıeri · · by1 nızı, eski ihtişamına ağ-
~lli~~~ atalarımızın çoken bir gu
"carn~ ıfade ederken söyledikle!'i 
dir 

1 .Ylkılsa da mihrap yerinde-
" Sözü h ~ ııe akkile masadak dü -
ft.ı kapıd b. dtrın an ıraz yukarıya kay 
~. 

d Yabant otlar b' . • d " i . .b. Ura11 k ır ıncı ız sı gı ı 

liııe Ubbelerin üstünü t~rla ha-
. getirrn ·şt· K 

~Oken b ı ı . ubbeleri yer yer 
0nullde u . şaheser yapı gözı.iınüzün 
l>etestl'ğ~oyJe can çekişirken Sinan 
l ı ırn. • 
~ Vasıf} ız rıyadan başka bir şey 

At d andırılabilir mi? 
.. e res . 
'48§1ara enın sağında vaktile yurt 
ttıı 'ra· hsıhhat ve tabütüvan dağı-
.... P an b" l ··•ele i . e ına an da yere seri! 
beıtliy~; son bir yağmur m.wsiml 
hatta · Yabani sarmaşık ve otlar 
l~line ~.açlar Sinanın sana! abide 
lıaYatıy ırer . ahtapot gibi sanlmış, 

1-fectr:lerıni kemiriyorlar. 
e kapısının üstündeki 

~~ ~ 

~ YAZAN: -
~ ·-~l hrahim Hakkı~ 
~ KONYALI ~ 
'-~"-'~"'"""""'~ 

ŞelazaJe metlrseıinJeki harap 
,adırvan 

Farsça şu altı mısra var: 
Süd temam in medrese bai:ı::ı:Ocah 
Başcref dared hemışe mOstean 
İn meknml fazlO llmil marifet 
Şud berayı kabilıinu fa:ı:ılan 
Hest ba ilhamihak tarihi o ,. 
Darl tahsili. ulumi cavidan · 

954 

Bunlar, medresenin (954 H., yı
lında camiden bir sene evveı ik -
mal edildijini gösteriyor. Kanuni 
vakfiyelerini türkçe yazdırdığı hal 
de bu manzumeyi teşkil eden cami, 
türbe ve medresenin kitabeleri 
Farsça yazılmıştır. Kanuni, Mu -
hibbi mahlasile bize bircok man
zum praçalar bırakan içli bir şair 
di de.. Türkçedeki kudretinden 

başka Arap ve Fars dilierbe de 
hakimdi. Çok sevdiği şehzadesi 

Mehmedin adına yaptırdığı ou ki.il 
liyenin tarih kitabelerin: bizzat 
hazırlamak suretile de babası Ya
vuz gibi Farsçaya hakimiyetini 
göstermiştir (1) 

ş imdi bir çiçekçinin depo 
halinde kullandığı medre

senin içindeyiz. Yıkılan ve çöken 
şadırvanile tam bir mezbele halı-

(1) Evliya Çelebi seyahatnamesi. Cılt 
1, Sayfa 349 

ne gelen g'eniş bahçenin üç tarafı
nı 20 oda ve bir dersane sarmıştır. 
Odaları ve revaklarını tam kırk 
beş kubbe örtmektedir, 25 revak 
kubbesini 25 mermer sütün yük -
seltmektedir. Üç sıra halinde 14 
pencereden ışık alan ve dört ya -
rım kubbenin yardımile yükselen 
dershane kubbesi gibi, diğer bütün 
kubbelerin de sıvaları dökülmüş, 
tuğlalan sökülmüş, yakınlaşan teh 
likeyi haykıran yer yer ~atlaklar 
açılmıştır. 

Yalnız fstanbulda değil yurdun 
her köşesinde bu gibi muazzam a
bideler hanı harıl çöküyor. Bun -
lan kurtarmak için başlıca iki ça
re vardır. Birisini Falih Rıfkı Atay 
Ulustaki bir yazısında gö:>terdi: 

"Binalara iş bulmak,,. 
Sayısı binleri aşan medrese, ca

mi, mescit, tekke. türbe, ııcbil, çrş 
me. Karvansaray gibi mimari ve 
tarihi kıymeti olan dede yadigar
larının hepsine iş bulmıya imkan 
yoktur. Bunları kurtarmak için da 
ha ameli tedbir almak lazımdır. İ
kinci ve yegane kurtarıcı tedbir de 
şu olabilir 
Kurşun alam ve satımını devlet 

inhiııarı şekline sokmak. 
Kurşun daha ziyade Milli Müda 

faa malzemesi ve bir de dam örtiı 
sü olarak kullanılan bir madde -
dir. Harci fun bir şey değildir. Üst 
leri kurşunlu yapılann hepsine bek 
çi koymıya imkan yoktur. Bilhas -
sa şimdi çok kıymetli ve pahalı bir 
mata halini alan kurşun alış veri
şi böyle serbest oldukça hırsız el -
ler geceli, gündüzlü kubbelerin iıs 
tünde çalışacaklar ve abideleri soy 
makta devam edeceklerdir. Halbu 
ki kurşun bir monopol maddesi gi
bi tek elden ve tek idareden Rlınıp 
satılırsa ve ellerinde vesikasız kur 
şun yakalananlara çok ağır cezalar 
tatbik edilirse işte o vakit iı'>idele 
rimizi kurtarmak ve Türkün mi
marideki tezyini sanatlerdeki yük
sek kudretini ve medeniyet izerle
wni gelecek nesillere ulaştırmak 
mümkün olacaktır. Yalnız htan -
bulda değil yurdun her kösesinde 
ki tarihi yapıların kurşunbn so
yulmuştur. Bunlara yeniden kur -
şun yetiştirmiye alakadar idarele 
rin bütçeleri kafi değildir. Yetiş -
tirsek bile hırsızlığın önünü almı 
ya imkan yoktur ... Müze idu .. eleri, 
belediyeler, Evkaf ve alakadar ve 
kaletlerle beraber yüksek tarih 

kurumu kur unun inhisara alın

ması için layiha projeleri hdzırla

malı ve ilk fırsatta bunun b:r ka

nun halinde çıkarılmasını Millet 

vekillerinden istemelidirler. 

A bidelerimizin kurtarılması 
için üçüncü ve yardımcı bir 

tedbir daha vardır. Bu da abidele
ri alakadar idarelere dağıtan ka -
nunun derhal tadil edilmesidir. Ka 

(Arkut: Sayfa 8, sütun 8 da) 
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Baş Döndüren Bir Sür' at 
Memleketi: Amerika 

Altmıı Yaıında lir Kadın Gözlüklerini Takmıı, Yanı na Köpeğini Oturtmuı Spr· 
ingfield'ten Boston'a Pazarını Geçlrmlye Gidiyor. Ak,1am Yine Evinde Olacak. 
Yirmi Yatında Bir Gen~ Kız Otomobilini Nevyork Yoluna Sapt1rdı. 

Nevyork, (Hususi) - Türkçede 
bir tabir vardır: "İnsan kuş misa-
li,, derler. 55 s~nelik ömründe Be
şiktaştan ayrılmıyan, İstanbulun 
gezilecek, görülecek yerlerini bil
miyen, hele Anadoluya adım bile 
atmamış bir çoğumuz varken ken
dimizi nasıl kuşa benzetmişiz şa
şıyorum. İnsan bu sözün manası
nı ancak Amerikaya geldikten son
ra görüyor ve anlıyor. Burada in
sanlar hakikaten "kuş misali,, Ben 
bile burada bir hesap ettim. İki 
ay içerisinde üç bin mil yol yap
mışım. On beş şehir görmüşüm. O
tomobillerine atladılar mı şehirleri 
dar geliyor. Esasen şark tarafın

d1, şehirler biribine o kadar yakın 
ki birinden ne zaman çıkıp öteki
ne ne zaman girdiğini insan fark 
bil~ etmiyor. Nereden farketsin ki, 
evlerin arkası kesilmiyor. Yollar 
hep asfalt .. Otomobil k.alabalığı yi
ne ayni kalabalık .. Yine ayni teh
likeyi gösteren kırmızı, yolun açık 
olduğunu anlatan yeşil renkli oto
matik işaretler .. Biraz sonra yoku
şa, yahut inişe geleceğinizi haber 
veren levhalar, sağda, tekerlekle
ri çıkarılmış ve yere oturtulmuş ko 
caman bir otobüsü andıran lokan
ta .. Önünüz otomobil, arkanız oto
mobil.. İki otomobil seli daha sizin 
geldiğiniz tarafa doğru akıyor. 

Altmış yaşında bir kadın, gfü:
lüklerini takmış, yanına köpeğini 
oturtmuş Springfield'den Bostona 
pazarını geçirmiye gidiyor. Akşam 
yine evinde. Sıcak yatağında ola
cak. Yirmi yaşında bir genç kız o
tomobilini ötekilerin önüne geçir
miye çalışıyor. Nevyork yoluna 
saptı. 

Belki de orada sevgilisi ile bu
luşmıya gidiyor. Sevgilisi ile üç sa
at geçirmek için beş saat otomobil
le gitmek çok bir şey mi? Akşam 
kolejin kütüpanesi kapanmadan dö 
necek, ertesi gün için okuması l~
zım gelen kitabı alacak. O gece 
belki ikiye, üçe kadar oturarak o
kuyacak. Sevgilisi için bir gece uy
kusuz kalmaktan ne çıkar. Sekizin
den seksenine kadar kadın, erkek 
herkes otomobil kullanıyor ve tek 
başına da olsa bir şehirden bir şeh
re gidiyor. Hatta hazan bunlar da 
dar geldiğinden, memleketin hudu
dunu kırıp Kanadaya geçiyorlar. 

Artık burada otomobil kullanan 
kadın görünce fstanbulda yaptığım 
gibi, yanımdakini dürtmemiye, ya 
but "Bak kadın kullanıyor,. diye 
fısıldamamıya alıştım. Çünkli eğer 
ayni adeti muhafaza etseydim, baş
ka birşey söylemiye, konuşmıya vak 
tim kalmıyacaktı zannediyordum. 
saat değil, dakika bile yok ki, oto
mobil kullanmıyan bir kadın önü
müzden geçmiş olmasın. 

Her evin bir kapısı olduğu gibi 
kapısının önünde de muhakkak 
bir otomobil var. Hatta hazan iki. 
üç .. Babanın bir otomobili, anne
nin bir otomobili var. Genç çocuk 
öteki şehirdeki sevgilisi ile bu -
luşmak için annesile yahut baba
sile gidecek değil ya... Onun da 
bir otomobili var ... 

Fabrikaların etrafı otomobil do
lu .. Sabahleyin amele bir banka 
direktörü gibi otomobili ile !şine 
geliyor ve akşam üstü yine otomo
biline atlayıp belki de öteki şehir
deki evine gidiyor. 

Ana mektebinde beş yaşında bir 
çocukla konuşursunuz: 

- Ben bu şehirde oturmuyorum, 
benim geldiğim şehir buradan 20 
mil ötede ... Sabah babam beni nto
mabil ile buraya getiriyor. öğle -
yin de annem gelip alıyor. 

Dediğini duyarsınız. 

On dakikalık yola bile otomobille 
gidiyorlar; çün.kü Amerikalının 
yürümiye vakti yoktur, çok meş
guldür. 

Bir pazar günü, yanm saatlik 
yoldaki bir meyva çiftliğine yü -
rüyelim, dedik. Acayip bir şey ya
pıyormuşuz ribi otomobille gelip 
geçenler bize baktılar. Biz de ka-

• 

San Franıükoda otomobiller için yapılan havai yol .. 

Yazan: 
Belkis Halim 

bahat işliyormuşuz gibi adeta u
tandık. 

Şehirler arasındaki yallarda bi
rer metre ara ile iki gidiş, iki ge
liş dört sıra otomobil vızır vızır iş
lediği halde trenlere de yolcu bı.ı

lunuyor. Hele, burada yaz kış iş

liyen tenezzüh trenlerinde yer bul 
mak imkanı yok. 150 millik me
saJ.eye insan iki dolarla gidip gcli-
yor. 

Buradaki büyük istasyonlarda 
Avrupa istasyonlarındaki gibı bine 
ceğiniz treni ş~şırmanız imkAnı yok. 
istasyon binasında , gişelerin bu -
lunduğu büyük salona açılan bir 

sürü kapılar. Bu kapıların yan ta
rafında siyah bir zemin üzerinde 
okapıdan çıktığınız takdirde bin -
diğiniz trenin nerelere uğr:yacağı 

yazılı ... Salondaki kapıları dolaşa
rak, sizin gideceğiniz yerin hangi 
kapıda yazılı olduğunu bulrsunuz, 
orada beklersiniz. Zamanı gdince 
kapılar açılır, çıkarsınız. Karşını7.

da yalnız bir tren vardır. Yanlışlık 
olmasının ihtimali yok. 

Buranın trenleri de başka tür
lü .. Uzun yolculuklar için kullan
dıkları vagonları gördüm. Fakat 
bir günde yolcusunu alıp veren 
tren vagonları bizim tramvay ara
baları gibi, yalnız onların belki üç 
misli uzunluğunda .. İki tarafta da 

ikişer kişilik oturacak yerler Orta
daki mesafe de daha geniş. Fakat 
kanapeleri, yerden azami istifade
yi temin için biribiri arkası sıra 

o kadar sık sıralanmıs ki.arkalığı 

yüksek olmasa nefesiniz önünzde 
oturanın ensesine dokunacak gibi.. 
Pencereden bakıyorsunuz . Tren ha
reket etmiş .. Ne zaman? Farkın
da bile olmadınız. Ne patırdı, ne 
gürültü, ne de telaş var .. Kapılar, 
pencereler sımsıkı kapalı . Hava te
s~tt yapılmış. Trenin sert rüzga. 
n yüzünüze çarpmadan temiz ha
va içerisinde ve sesinizi yanınız -
dakine duyurmak için bağırmıyı, 
alelade bir odada konuştukunuzdan 

daha yüksek ses1e konuşm'1* 18-
zum gormeden müthiş bir ıuratle 
ilerliyorsunuz. 

Bizim trenler ne kadar ahhap
lığa miısaittir. Tren hareket edip 
te kendinizi hiç gormedığiniz hm· 
le karşı karşıya bulunca hemen ah
baplık başlar Siz ona yolluğunuz. 
dan ikram edersiniz, o s ize nereye 
gideceğiniz, kim olduğunuzu me-
raklı olursa tercümei halinizi so
rar. ineceğiniz yere vasıl olma -
dan biribirinizi çoktan tanıyormu
şunuz gibi ahbap olursunuz. Bura
nın trenlerinde böyle şey yok . önü
nüzdekinin ensesine ne yollugunuz· 
dan ikram edebiliyorsunuz, ne de 
tercümei halini öğrenebiliyorsu
nuz. Onun ıçin ya elinizdeki kita
bı açarsınız ve yahut ta benım gibi 
ilk defa seyahat ediyorsanız başını 
zı pencereye çevirirsiniz. İki tara
fınızdan evler devrilip geçer, Çi
çeklerin o~tasında , kapılarına gıden 
daracık asfalt yollu, yeşil pancurlu 

beyaz veya tahini boyalı evler. E

ğer pazartesi ise hepsinin etrafı dı

varsız veya parmaklıksız bahçcsın

de çamaşır asılı .. "Pazartesi güniı 

Amerikalıların çamaşır günüdur. 

O gün her kadın. evinde oturur ve 
çamaşırını yıkar,, Eger yine, be _ 

nim gibi ilk defa Nevyorktan dı
şarı çıkıyorsanız. evlerin arkası 

kesilsin, tabiat başlasın diye na

file beklersiniz. Onların arkası ke
silmez .. 

fstanbulda Robert Kolejin arka 
taraflarına, Hisar tepelerıne, hıç 
çıktınız mı bilmem .. Oralarda Ro
bert Kolej hocala rının ve diğer ba
zı Amerikalılar.ın evleri vardır. E
ğer o tarafı hiç görmedinızse bir 
şöyle gidip dola~ın . Amerika şar:C 
şehirlerin in, oturulan mahallcle -
rin umumi manzarasını.havasını se2 
miş olursunuz Buradaki evler de 
tıpkı onların biçiminde ve tıpkı on
lar gibı yeşillikler, ağaçlıklar ara
sında .. 

Sonbaharda seyahat edivor!lıa -
nız, tabii ağaçların yeşilliğini bu
lamazsınız. Fakat her ağaç bir bu 
ket çiçek gibi başka renkte. Kımı 
kırmızı. kimi pembe, kimi sarım· 
tırak rengarenk .. Bu renk bollu~u 

[Arkası: Sayfa 10, sütun 6 dal 



ıs TAN 
(Hikayeden Mabaat) 

Esrarlı Bir Vak'a 
(Başı 6 ncıda) 

12 - 7 - 938 

Yeni Evliya 
Çelebi T etkikl. 

ERZURUMDA: EDiRNE BöCEKÇILIK MEKTEBiNDE: TAVŞANLIDA: 

- Haydi abkalım Mınka, dedi, 
nmcnna cevap ver; ahırda gordü
ğün şey bir domuz muydu, yoksa 
bir keçi mi idi?. Çıkardığı ses nasıl 
dı?. 

(Başı 7 1l 

nün medreseleri, çeşmeleri, se 
!eri ve mezarlıkları bledıye1 

camileri Evkafa, tarihi ve ıoıır. 
kıymeti olan türbeleri de ~ 
ler idaresine vermiştir. Mesela 
diğimiz şu şehzade manzurn&- '· 
camiini evkafa, medresesi ile çe 

ara Kağıdı 
aç.akçdarı 

Yakalandı 
Erzurum (TAN) - Teşrinievvel -

denberi takip edilen bir kaçakçılık 
hadisesinin neticesi alınmıştır. Taf
silat şudur: 

Vilayetimizin Aşkale kazasma 

Hat Be 
Parç 1 
·Yol a 

• ÇiSi 

•• u 
k 

Tavşanlı (TAN) - Buradan 83 ki
lometre uzaktaki Dursun Beye bağ
lı Pirebeyli istasyonu civarında bir 
kaza olmuştur. Tren yolunun mün
hani teşkil eden kısmında, aksi is
t ikametlerdcn gelen oto terazin ile 
el terazinası çarpışmışlardır. El te
razinasında bulunan Pirebeyli hat 
bekçisi Ahmet parçalanarak ölmüş, 
diğerleri yere atlıyarak kurtulmuş -
}ardır. Bu kaza yüzünden, Balıkesir 
den gelen tren 3,5 saat gecikmiştir. 

• * Tavşanlı (TAN) - Yeni Kütah 

Makasçı da lafa karıştı: 
- Bana bak piçkurusu 

Minka, dedi, yalan söyliyecek olur 
san kafanı keserim ... 

Minka gözyaşları arasında: 
- Ben orada ne olduğunu bilmi 

yorum, dedi. Ben balık avlamıya 
gittim... Ben sizin mendebur keçi 
nize el bile sürmedim. Ona lllhana 
verdim ve hemen oradan kaı;tım .. 

Volodya amca kati bir sesle: 
- Mesele sarih, dedi, ahırdaki 

domuz yavrusu idi. 
Volodya amca bu sözleri söyle

meden: 
- Be-e-e-e diye bir ses duyul -

du .. 

ve sebillerini belediyeye türb~ 
rini de müzeler idaresine ve 
tir. Cami oldukça muhafaza ed 
miş ve temiz kalmıştır. Çiinltil 
kafın asıl işi budur. Mütehasçt 
marlan, işçileri ve oldukça g 
bütçesi vardır. Şehzade me.:l 
si ve çeşmeleri belediyey~. t~ 
leri de müzeler idaresine verı ~ 
tir. Fakat bu iki müessesenııl ll 

sene bu gibi &bidelerin tarıııt ın 
muhafazasına ayırdıkları parll e 

"! tek bir medrese ve tek bir tll l. 

bağlı Yavi nahiyesi köylüleritiden 
bazılannın, muayyen zamanla':'da su 
rülerini piyarbnkır üzerinden Suri
yeye götürüp sattıklan esnada ka
çak sigarakağıtlan alıp getirdikleri 
anlaşılmış. fakat pek usta hareket 
eden kaçakçılar son zamana kadar 
bir ipucu vermemişlerdir. Nihayet 
bunlann başı Rüstem ile arkadaşı 

Rıza, bir miktar sigarakağıdı ile tu 
tulmuşlardır. Alınacak cezanın 22 
bin lira kadar tutacağı anlaşılıyor. 

Daha birçok knçak sigarakağıdının 
saklanmış olacağı tahmin ediliyor. 

Edirne Böcekçilik Mektebi tedrisat miiddcti bitmiştir. Yukarıdaki re
simde talebe vc1 muallimler bir arada göriilüyor. 

ya valisi Nazif Erkin buraya gel -
miş, belediyeyi ve daireleri ziyaret 
etmiş, parkta bir müddet istirahat 
ve halkla temas eylemiştir. 

Bu ses duyulur duyulmaz, orada 
biriken halktan bir "ahhh,, yük -
seldi.. 

nin kurşunlanması bile mil~q~ 
değildir. İşte bunun içindir ki, 
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tanbulda belediyeye ve müıeıet 
resine verilen abideler yıkı1ıll1 

ve yahut ta çökmek üzeredir· . a 

Ele geçirilen sigara kağıtlarının 

üzerinde Suriyede, Halepte hazırlan 
dığı yazılıdır. Bunların bilhassa Tür 
kiyede sürülmek üzere yapıldığı da 
anlaşılıyor. Çünkü, Üzerlerinde türk 
çe, fakat arap harflerile methü se
na yazılan vardır. 

• 
lZM1RDE: 

Uzümleri 
Yaş Olarak 
ihraç deceğiz 
İzmir (TAN) - İncir ve üzüm ko

operatifleri birliği ve Tariş müesse
sesi direktörü, Sinop mebusu Hakkı 
Veral. yeni mahsulün ihraç ve sarfı 
için yapılacak işlere dair şu izahatı 
vermiştir: 

- Bu seneki çahşmalanmız, da
ha ziyade yaş üzüm ihraactı üzerin 
de toplanmıştır. İngiltereye ve Mı
sıra yaş üzüm sevklyatı yapacak, ra 
zakı ile beraber çekirdeksizin de yaş 
olarak ihracını temin cilietine gide
ceğiz. Gayemiz, yaş üzümün istikba
lini razakıdan ziyade çekirdeksizde 
toplamak ve bu maddeyi müstehlik 
memleketlerde tanıtarak yenmesini 
temin ettirmektir. Rekoltenin ana 
kısmını teşkil eden çekirdeksizin yaş 
olarak ihraca ve sevdirmiye muvaf
fak olursak, üzüm davası kendili
ğinden halledilmiş olur ki, matlup 
ta budur. Müstehliklerin tanımadık 
lan ve henüz alışmadıkları yaş çe
kirdeksizi onlara sevdirmek için her 
türlu fedakarlıktan kaçınmıyacağız. 

Geçen seneki tecrübelerimizden 
istüade ile kavun ihracatını da ar • 
tırmak kararındayız. Kavunlarımızı 

kapışırcasına beğenen yakın komşu

muş Mısıra bu mevsimde mühim mik 
tarda kavun sevketmek emelinde -
yiz. St.nndardize edilmiş ufak boyda 

l 

ki kavunlarımızı bu memlekete, is-
ticar ettğimiz bir vapurla en kısa za 
manda sevk edeceğiz. Bu vapur İz. 
mirden İskenderiyeye ayda iiç sefer 
yapacak, üzüm ve kavunlarımızı ta
flyacaktır. 

Almanya ve Kontinan limanları 

için Selanik yolunu tercih, bir za
rurettir. 

Diğer bir gayemiz, şaraplanmızı 
mümkün mertebe bir ihraç maddesi 
olarak ele alarak dışarıda istihlakini 
temindir. Bu sene üzüm suyu da i
mal edeceğiz. Üzüm suyunun İngil
tere ve Almanyada müşteri bulaca
ğına eminiz. Eğer üzüm suyu ihra
cında muvaffak olursak, bence bü
tün çalışmalarımızı burada toplıya
rak şaraptan ziyade üzüm suyu imnl 
etmeği ve ihracı ele almak icap ede
cektir. 

Bu yıl üzüm ve incir rekolteleri, 
müstahsili memnun edecek vaziyet
tedir. Yüksek kaliteli üzüm ve in-
cir alacağımızı zannediyoruz. Bun
ların iyi fiatlarla satılması için biz
ce alınması gereken tedbirler ihmal 
edilmemiştir. 

EDIRNEDE: 

Arıc lık 
Konğresi 
Açılıyor 
Edirne (TAN) - Vmumt müfettiş 

General Kazım Dirik, Trakyanın bıış 
lıca servet kaynaklanndan biri olan 
arıcılığa pek ziyade ehemmiyet ver 
mektedir. Bu sayede, hemen bütün 
muhncir evlerinde, bağlarda, bahçe
lerde her biri minyatür birer köşk 
biçiminde fenni arı kümeslerine rast 
}anmakta ve arıcılığın fenni usuller 
le ilerlemesine bilhassa çalışılmak -
tadır. 

Budapeştede arıcılık kursuna gön 
derilmiş olan arıcı muallimlerin bi· 
rlnci kafilesi Edirneye avdet etmiş
lerdir. İkinci kafilede temmuz son
lanna doğru şehrimizde bulunacnk
tır. 

Ağustos iptidasında Edirnede bir 
ancılık kongresi ac;ılacaktır. Peşte -
den aonen munlllmler, 'yak1n a n
vukçu1uk ve tavşancılık branşları

na çalışmak üzere yine Peştcde açı
lacak olan yeni kursa da gönderıle
ceklerdir. 

Kozacıhk Mektebinden 
Çıkanlar 

Edirne (TAN) - Böcckçilik ve 
kozacılık mektebi, bir taraftan ipek 
ve koza miitehassısı yetiştirmekle 
beraber, diğer taraffan da halka 
hastalıksız ve ucuz ipek tohumu te
min etmektedir. Bu sene mektepten 
on kişi dip1oma almıştır. Bunlnr a
rasında Bayan Kevser ve Bayan E
nise An birinci çıkmışlardır. 

Böcekçilik mektebine her sınıf 

halkla beraber, mektep talebeleri, 
hatta bir kısım meraklı memurlar d&. 
devam etmekte ve fırsat buldukça 
kendi evlerinde böcek yetiştirmek 

suretile hem eğlenceli bir şekilde va 
kit geçirmekte. hem de az çok bir is 
tif ade temin eylemektedirler. 

----o----
AYDINDA: 

Bir Adam 
Trenin 
Altında Öldü 
Aydın (TAN) - Gece yarısındırn 

sonra feci bir tren kazası olmuştur. 
Bir meyankökü fabrikasında çalı -
şan Murat, ertesi günü Aydın çarşı
sında satmak üzere iki merkebin! ö
niine katmış, tehlike işareti bulun
masına ve memnu olmasına rağmen 
tren yolu üzerinden ilerlemlye ba~ 
lamıştır. Buraya 1,5 kilometre yak
laştığı zaman, sürat katan görün . 
müş, Murat eşeklerini kurtarmak 
için uğraşmıya başalmıştır. Lakin 
tren hem kendisini. hem de hayvan 
lannı ezip öldürmüştür. 

Lokomotif makinisti kazanın far
kına varmamış. yoluna devam et. -
miştıir. Facia, ertesi sabah anlasıl
mıştır. Yapılan tetkikten sonra, Na

Geçen sene kooperatiflerin üzüm zilliye gitmiş olan makini~t kabaha
ve incir ihraç işlerini kurum yaptığı ti olmadığı anlaşıldığından serbest 
halde bu sene kooperatifler bilfiil bırakılmıştır. 
ihracat işini de kendileri görecektir. !!!'-""""""""""'~~~~~~!!"""""""'"""""'_'!!!"'.....,. 
Bu suretle ihracat işini yavaş yavaş den maksut olan gayeye doğru en 
kooperatiflere vererek, kooperatifler kuvvetli adım atılmı§ olacaktır.,, 

ÇEŞMEDE: 

Yeni Anason 
Piyasası 
Açıldı 

* Tavşanlı (TAN) - Ankaradan 
gelen bir heyet iki gün burada kal
mış, milli türkülerimizi plağa al -
rnıştır. * Tavşanlı (TAN) - Buraya bir 
çeyrek saat kadar, dolu ile karışık 
yağmur yağmıştır. Ovaya hiçbir şey 
yağmamıştır. Halbuki yağmura ihti 

Çeşme (TAN) _ İnhisarlar ida - yaç vardır. Hububat fiyatlanqda dü 
resi İzmir başmüdürü Çeşmeye gel- şüklük göze çarpmaktadır. 
miş, anason mahsulünün vaziyetini * Tavşanlı (TAN) - Pancar eken 
tetkik etmiş, piyasanın açılması hu- lre sonuncu taksit te verilmiştir. Bu 
susunda emirler vermiştir. İnhisar - sene pancarın geçen yıldakine naza 
lar idaresinin anasonlara iyi fiat ve- ran yarı yarıya az olacağı sanılı -
receği ümit olunmaktadır. Rakı amil 1 yor. 
leri de faaliyete geçmişler, 60-65 ku 
ruştan rniibayaa jmkfmını temın 

maksadile propagandaya başlamışlar 
dır. 

Anasoncular, bu sene 40 bin ki
loyu bulan rekolteyi kolay kolay el
den çıkarmamak, İnhisarlar idaresin 
den biraz himaye görürlerse. geçen 
yılki 25 bin liralık zararı bile kur
tarmak niyetindedirler. 

iflas Eden Kooperatif 

tüncüler koopcralüi., namı oliında 

bir teşekkül vücude getirildi ve tiı

tün müstahsilinin istihsalatından yüz 
de 2,5 kesilerek ilk sermaye bir se
nede 18 bin liraya yükseldi, koope
ratif faaliyete geçti. Ancak ömrü 
pek kısa oldu, bu teşekkül iflas et
ti, taı;fiyeye tabi tutuldu. Tasfiye 
heyeti ve dava vekilleri, kooperati
fin Ziraat Bankasında iki bin lira pa 
rasını bulabildiler, bunu kurtardılar, 
mesulleri, ortaya çıkardılar. Fakat 
bunların ikametgahlarını tesbit inı

kanını elde edt>mediler. Bu vaziyet 
yıllardanberi süriinüp gitmektedir. 
lflns etmiş olan kooperatüin 500 a
zası, haklarını almaktan sarfı nazar 
ederek bu parayı Kızılaya ve Yozgat 
felaketzedelerine vermeyi kararlcış -
tırmışlar, fakat bu emellerine de mu 
vaffak olamamışlardır. 

lZMlTTE: 

Ceza Eivndeki 
Atelyelerden 
Alınan Netice er 
İzmit (TAN) - Ccznevimiz. eski 

manada anlaşılan bir hapishane ol -
maktan ziyade bir iş y.eri halini al-

nun ve ayni zamanda Kocaeli böl
gesi spor asbaşkanı olan Cezaevi mü 
dürü Necati Acarın çalışmalarile, 

çorap atblyesi, marangozhane, moza
yikhane, maltız atölyesi, kundura 
atölyesi verimli birer memba olmuş
tur. Buralarda çalışan mahkümlar 
hem birer sanatkar olmakta, hem de 
ıslahme!s eylcmektedirler. İzmit ce
zacvinde. hırsızlıktan mahkum ol -
muş kimse yok gibidir. Katilden, kız 
kaçırmaktan ve diğer suçlardan do
layı ceza çekmekte olan mahkumla 
rın müddetlerini bitirince, iyi ve fa 
al bir unsur olarak hüriyetlerine ka 
vuşmaları için elden gelen bütün gay 
ret sarfolunmaktadır. 

Okuma yazma bi1miyenlcr için a
çılmış olan kursa, Tunçeli isyanın -
dan suçlu olarak gelmiş bulunanlar 

da dahil olduğu halde 56 mahküm 
Çeşmeliler, alakadarların 

biran evvel temin eylemesini 
mektedirler. 

bunu 
iste _ iştirak etmiştir. Birkaç gün evvel, 

SANDIKLIDA: 

Deli gibi ayağa fırlıyan makas
çı: 

- Kardeşler bu ses benim keçi
min sesidir, dedi. Şuradan bir yer
den. yukarıdan geliyor. 

Bir anda herkes yukan baktı. 

Gene bir anda herkes, damın üze
rinde, bacanın yanında bir keçinin 
durmakta olduğunu gördü. Ev al -
çak olmakla beraber keçinin dam 
da duruşu, ne de olsa, hepi:nizin 
pek tuhafına gitti. 
Makasçı gene feryadı bastı 
- Kardeşler, valalhi bu oenim 

keçim!.. Acaba onu böyle dama çı 
karan kim olsa gerek? 

Volodya amca da bu işe şnştı: 
- Evet, diye tasdik etti damda 

ki hayvan hakikaten keçi.. 
Makasçı söylemiye devam ettj: 
- Kardeşler, sakın ben rüya gör 

müş olmıyayım?. Acaba damdaki 
şey hakikaten keçi mi? 
Makasçının karısı ise: 
- Amma da yaptın, ha, diye ıti 

raz etti. Damdaki keçi bizim keçi 
nin ta kendisi.. Baksana, senin ap
tal yüzüne nasıl da yukarıdan aşa
ii:ı mclül mr>liH hııkıvnr. V olodya amca bu defa da baş 

ka bir fikir ortaya attı ve 
makasçıya dönerek: 

- Belki de sen dün akşam sevin 
cinden, kafayı biraz tütsüledin. 
Keçiyi de ahıra koyacak yerde da 
ma çıkardın! .. Şimdi de bu işe ken 
din hayret ediyorsun!. Aksi takdir 
de keçinin damda bulunuşunu baş 
ka türlü izah edemeyiz!. 

Makasçı öfkeli ofkeli: 
- Bana baksanıza, dedi, ben ke 

çiyi dama çıkaracak kadar henüz 
aklımı kaçırmadım.. Keçiyi tiama 
çıkarıp ayağını kırmadansa sizi da 
mn çıkarmayı tercih ederim .. Fa -
kat benim kanaatimce keçi kendi 
kendine dama çıkmıştır. Bizim e
vin arkasında yapıdan arta kal -
mış, duvara dayalı tahtalar var. Bi 
raz garip olmakla beraber keçi bu 
tahtalardan dama çıkmış olsa ge
rek .. 

Birdenbire kalabalığın içıinden 
bir adam ileriye doğru birkaç R-

Bu bakımdan abideleri tevıı s 
den kanunun derhal tadili liıt1ıı 
dır. Hiç olma1.sa bir manzume )lJ 
linde bir havlı içinde bulun:ııı.J; 
gibi müesseseler hep birden f;\ 
verilmelidir. Birkaç misal de S 
terllebilir: 

Üsküdardaki Çinili camiin ril ~ 
resesi ile Ayazma camiin in çe ~ 
si belediyeye bırakılmıştır. es k 
ler oldukça mamur kaldığı tııı 
medresenin yerinde yeller esı)· 
Çeşmenin süslü saçaklarını dll 

1 
lcdiye yıkıcılara satmıştır. t ~ 
şehzade medresesi de Evkaft~ llş 
saydı, bu acı fıkibet gözümüzt1ll 
nüne dikilmezdi. Divanyoıurıc:l" .Gte 
evkafa ait mezarlıklraın t:ı~t b 
edildiğini sevinçle görüyoruz. kı 

lediyeye geçen mezarlıklarırı. ll 
me ve sebillerin feci manzar011 ha 
da bizi ağlatıyor. lı 

Saydığımız tedbriler nltnt11'~ 
her geçen sene, parlak tarihi~~ h 
birer hatırası olan abidelerirııitl ıtr 
lip ı;üpürmekte devam edec~· ~ 

dım attı: il 
- Ben doktörum, . ı:i 

ı:aKUllll t:Lt1 •. MUlUl:S"'lnuı uu ttt.\ ~· 

ben de tasdik ederim. Birço1' Jr 
çiler vardır ki, dağlarda yaşsrl 
Ve en dik, en sarp kayalara b" 
tırmanırlar. Bu nevi keçilere & ild 
keçisi derler .. Belki sizin keçiY ~ 
kanında da dağ keçiliği varctıt ~ 
takdirde keçinizin ·dama çı~ı<t, ~ 
hiç te şaşmamalısınız!. Bahll; 
bu vatandaşın damında ottan , 
da ufak tefek çalılar da yeti;~ 
bulunuyor. , 
Makasçı Frolov büyük bir gtJ 

rurln: . , 
- Esasen dfın ben bu keçif I! 

lırken bunun !evkalfıde cirıS ~, t 

keçi olduğunu bana söylemişıet r 
di.. Ben ilk önce onların söziifle ~ 
nanmak istememiştim.. HaJbıl . ı 
şimdi bütün kalbimle buna in8ı:~· 
yorum. Bundan ötürü de çok bBd' 
tiyarım.. Bu bahtiyarlığımı ıfB r 
edecek kelime bulamıyorum .. lJ -o 
mın üstündeki dağ keçime ba1'1', 
rum da sevincimden gözleriı:tl 13 

Köylülere edava 

ilaç Veriliyor 

müddeiumumi, ortamektep ve zira

at direktörlerile cezaevi direktör ve 

katibinden ve diğer zevattan mürek 1 

kep olan bir heyet huzurunda bun- ~-•R'I il .. ••• 
Jnrın imtihanları yapılmıştır. 53 mah 
kum okuma yazmada ve hesapta mu 

vaffakıyet göstermiş, vesika almış

Sandıklı (TAN) - Halkevimiz, 
son köy gezisini nyın üçünde yap

mıştır. Başta ilçebay olmak üzere, 

tır. Yalnız 3 mahkum muvaffak ol::ı 'ı ~~-il 
mamıştır. Bunlar ikinci bir kursa 

tabi tutulacaklardır. Tercih edilmesindeki sebep 
muallim, memur ve halktan mürek- KA YSERfDE : 

:::a::~"~~~~ ~~ir::;::~· ,!:~~;:: Banyo Tesis 1 G R İ P İ ti '> 
at 8 de otoblislerle hareket etmiştir. fi~ lt 

Sırasile Kızık, Ekinhisar, Resil, Y aptırddı Bütün ağrılara, hastO tıı 
tf 

Ürküt, Kalındıras, Başağaç köyleri Kayseri (TAN)_ Husu'si idare bu başlangıçlarına karşı 
gezilmiş ve saat 19 da buraya avdet radan 16 kilometre uzaktaki Hasan 
edilmiştir. Alp madensuyunda içme ve banyo 

~, 

olan 
1
. 

t J 

ku""e Bütün bu köylerde hastalar mua- için fenni tesisat yapdırtmıştır. 

yene edilmiş, kendilerine ilaç veril Asri Mezarhk 
miş, çocuklara şeker, sıtmalılara ki- Kayseri (TAN) -Şehir civarın _ 
nin dağıtılmış, köylülerin dilekleri daki Battal mevkiinde. asri bir me
tesbit olunmuş, her sahadaki istekle zarlık yaptırılmıya başlanmıştır. Bu 
rine ve suallerine cevap verilmiye rada, Afyon Karahisarda vücuda ge 
çalışılmıştır. Köylüler, kendilerine tirilmiş olan mezarlık planları tat
hiçbir külfet yüklemiyen, bilakl-; bik edilmektedir. Bir ay sonra, Kny
iyiliklreine çalışan bu ziy~retten seri içindeki mezarlığa ölü gömül _ 
memnun olmuşlar, bir taraftan ban- mesi mcnedilecektir. 
do çalmış, bir taraftan da halk milli * Kayseri (TAN) - Buraya tabi 
oyunlar oynamak surctile sevincini İncesu kazasında giizel bir belediy~ 
izhar etmiştir. dairesi yaptırılmıştır. 

• • 
sırı yüzde yüz 

hiç zararsız en 

müsekkindir. 

G R i Pi 
Nezle, soğuk algınlığı, grip rahatsızlıklarında baş diŞı 
mafsal, romatizma, asap ve adale ağrılarında icabındtı 
günde 3 kate alınabilir. İsmine dikkat, taklitlerindef1 
sakınınız ve Gripin yerine ba,ka bir marka verirlerse 

tiddetle reddediniz. 
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es 

çeıt· yazan: ZIYA ŞAKIR 

~Çirağan Sarayında ilk 
~ lla·diseler Nasıl Çıktı 
ırı llsahiplerden v 

ir h Padi • agalardan, Efen-
r8 erk· §ahlık zamanındaki ma 

..ı: anından h" b" . . . . 
tiW"· Sara ıç ırıne ılışılme 

01)(.Jey ı; Ynnızda yalnız eksilen 
• ,,~ arsa o d (P 

·i, ıı !i: a, adişah) ünv!l 

ıer lll'ıaı k" 
mı~~ce d 1

' hu hal, uzun seneler 
.. arad evarn edip gidecekti. Fa-
•. an b .. 
vıi Sarayd eş on gun geçer geç 
zırt , ..... ,·;h.a başlıyan garip bir ce 
· .. ,., ıın h" 

ı. ..ı adisata kapı açmış· e J' ı 'le rah . , 
~ıı ·Jı~ti. at ve huzurumuzu sel 
];\"~ 

Şa ~ 

~ YUkan, yirmi sekiz sene 
lnUddet 

ıtı hayat zarfında bizi ser • 
- .Ll\ tan, Ve hatt• b'' t " d'" eşll'l' ayrı a u un un 

stf. llıtıhaı Yaşatrnıya sebep olan 
' efet cer ) 'Ik d f Jı8' garj . eyanı , ı e a 

1vo ~i~t' p hır dedikodu iJe baş 
• ~ l!i . ' ı. 

a tsıniz k" 
~ ııı 0 ~ ı, Sultan Azizin ve -
ı;. n uç·· -
~ ~ ırı k uncu gecesi, Mithat 
" ona" 
" il lış· s b gında kanlı bir vaka 
u , a ık h"k ·· 
r.ıd le:ri.n u urndan tahttan in 
nıiter liü en. başında bulunan se
. p; .hirıtaç s~i1:1 Avni Paşa ile di-
çt'tf Çerk Şı masan Bey) ismin

;81 ~ediJırı1:sl bir zabitin kurşunu ile 
· q Ş erd' 

asarı. n ı. 

~ : değilct?' S~ltan Azizin yaban 
• se,_,.:ı, 19 • (İkınci Kadın) ın pek 
' tı ~51 " ... . .,i atta -3 egeni idi. Çocukluk 

1" itti gen lik 
tıf 'ib. l::ferıctI . hayatı, Y~uf İz-

~tı· ~ış1ltlı ~.le .. beraber geçmiş 
~ ı, lti k ' gozu pek çok kuv -

d at.'1 .h~rşurı atar, f~vknl8de gü 
tJ ~i~tle:rdc-r olduğu için, bu gibi 

..r 2:1:,.;_ en 
~· ır"lll de .. Pek hoşlanan Sultan 

rl'r lltbi:9'e gozüne girmişti. 
b la.ıı. .~A lnektebinden zabit çık-

. uvtıra s 
d 1 Ya\' ' ultan Aziz Hasan 

ı;i~ ddet serleri arasına almış· bir 
O • 0tıra d ' 

f· l?ıiı:ı. ....... . a, Yusuf İzzettin E-
f.4 , -...ıaıy t· 

.şı ı b ı. e ıne yaver tayin et-
u:c it tn 

r eseıe t 
tfı l\ bu e rafında yazı yazan 

ı' ~;ı ltd anı. ştJl ı.ı ~ 1 çok barbar ve hat-
~ \ıl'!tj tna sarhoş olarak tasvir 

gıJ' ~ ~; gçok Yanlıştır. Bilakis H:ı 
a~ll t ayet ciddi, terbiyeli, hat 

· t ~ef aVırlı bir gençti. Bizim 
•
1 endin· 

~erasker Hüseyin Avni PQ.fa ile diğer birkaç kişi (Hasan Bey) 
ismindeki Çerkes bir zabitin kurşunu ile katledilmişlerdi •• 

bu hale getirerek bir köşeye sindir 
diler. Belki, yarın öbür gün onun 
başına da kanlı bir çorap örecek -
ler ... Bu adamları yaşatmak caiz de 
ğil... Dün, cenaze alayında onları 
görünce dayanamadım. Birdenbi
re o kadar kendimi kaybettim ki, 
az kalsın, tabancayı çekip hepsini 
birer birer haklıyacaktım. Fakat; 
teyzemin ölüsüne hürmet ederek, 
onun mezarı başında bunu yapa -
madım. 

Demişti. 

Bu sözlerden, Kadınefendi bü
yük bir ürküntü hissederek; 

- Aman evladım!.. Böyle şeyler 
düşünme. Sakın başkalarına da 
bundan bahsetme... Eğer yaptık
ları bir fenalık varsa, Allah ayak
lanna dolaştırır. 

Diye tenbih etmişti. 
Lakin aradan üç gün geçmeden, 

Mithat Paşanın konağındaki ma
lum olan vaka, zuhura gelmişti 

tünde, bin lakırdı söylerdi. Kapı 

yoldaşlarının bir dertleri ve düşün 

celeri olsa, onu derhal tahlile baş

lıyarak mahir bir avukat gibi hü -

kümler verirdi. 

Sultan Mecidin vefatından son -

ra, sarayı terketmemiş; (çıraklık) 

istememişti. Bilakis, uzun seneleri, 

bizim Kadınefendinin yanında, ba

zan Kurbağalıdere köşkünde; ve 

baum de Beşiktaş sarayının veli
aht dairesinde geçirmişti. 

Gayet hür fikirli ve kat'iyyen 
mutaassıp değildi. Ben görmedim. 
Fakat, görenler söylüyorlar; Kur
bağalıdere köşkünde Efendimiz er 
kek misafirlerile içki içerlerken, 
kendilerine bir şey söylemek Hı. -
zım olsa, hemen başına bir örtü a
lır; aralarına dalıverirmiş. 

(Devamı var) 

ORMANCILIK: 

Keresteciler 
Bugün Toplantı 
Yapıyorlar 
Bugün, Ankarada Ziraat Vekili B. 

Faik Kurdoğlunun reisliği altında ke 
reste tüccarlarile kereste fabrikatör
leri bir toplantı yapacaklardır. Zi
raat Vekili, yeni tadil edilen orman 
kanunu etrafında kerestecilerin mü
talealannı dinliyecek ve kerestenin 
ucuzlatılması için hükllmetin düşün
düğü tedbirleri kendilerine izah ede 
cektir. Muhtelif kerste mıntakalann
dan Ankaraya çağırılan alakadarlar
la hirkac tonlanh v,,.,...,,,, ... ~1.~.-

Ziraat Vekaleti orman ve kereste 
işleri hakkında esaslı tedbirler al
mıştır. Bu tedbirler arasında senelik 
kereste ihtiyacını temin için mühim 
projeler hazırlanmıştır. 

----<o----
tHRACAT 

Kontrol için 

Aletler Ahnıyor 

-·aciiiL·ux· .. ·ı 
PiYASA 

Dün Ziraat Bankası kilosu 5.:!B ku
ruştan 9-10 çavdarlı üç yüz bin kilo 
yumuşak buğday satmıştır. Tüccar 
malı olarak Polatlı yumuşak 1-2 çav
darlılar 6,20 ve 5-6 çavdarlılar 6.1)5 
kuruşa verilmiştir. Lilleburgaz sr.rt
lerinden on bin kilo 5.02.5 kuru~tan 
satılmıştır. 

* Kızılcalardan Lülebur~azın 1 -2 
çavdarlısından on beş bin kilo 5,29 ku 
ruştan, 5-6 çavdarlı on beş bin kilo 
ise 5,18.5 kuruştan satılmıştır. Lü!e
burgaz çavdarlarından on bin kilo 4.20 
kuruştan verilmiştir. 

* 
Çuvallı olarak on bin kilo Tnık-

ya arpasile ayni miktarda Uzunköp
rü arpası çuvallı olarak kilosu 4.10 
kuruştan, yirmi beş bin kilo dökme 
Trakya yulafı kilosu 4.20 kuruştan 
satılmıştır. 

* Bandırmanın sarı mıı:ırlıınndan çu
vallı on beş bin kilo 4.15 ten, :ı:usam
lar 18 kuruştan, keçi kıllan 54 ku
ruştan, mercimekler 8.10 dan, ye-

t klik zeytinyağlar 37-39 kuruş arasın
• da, beyaz peynirler 30.22 - 32.31 ku-t ruştan satılmıştır. . 

········-···············~ 
Toprak mahsullerinin kontrolü et- I 

rafında İktısat Vekaletinin aldığı ted SERG LERDE: 
birler üzerine. ihracat mallarının 

şimdiden, ihracından evvel, iyi ka
liteli olmasına kıymet verilmiye baş 
lanmıştır. Şehrimiz ticaret odasında 
devam eden bu yoldaki görüşmeler 

üzerine, muhtelif mıntakalar ticaret 

borsalarından piyasamızdan ölçü a
letleri, analiz ve sair fenni tecrübe ve 
tetkiklere yarıyan muhtelif aletler sa 
tın alınmak için müracaatlar yapıl
maktadır. 

~-
BORSADA: 

Et Fiyatlarında 
DeğiJiklik Yok 

Hayvan borsasında en son satılan 
kasaplık hayvanlar arasında 1675 
beyaz karaman, sekiz dağlıç, 36 kıvır 
cık, beş kara yaka, 1265 kuzu, bir 
keçi, on sekiz oğlak, yetmiş yedi ö

küz, yedi inek, bir dana, bir manda i
le bir malak vardır. Bu hayvanlar 
kesilmek üzere, mezbahaya gönderil 
miştir. Et fyiatlarında hiç bir deği
şiklik olmamıştır. 

Galatasaray 
Sergis;nin 
Hazırlıkları 
Yerli mallar sergisi için aynlan 

komite faaliyetine dvam etmektedir. 
Galatasaray lisesinin bahçesinde ya
pılacak pavyonların inşaatı ilerle
miştir. Sergiye iştirak edeceklerin a
yırdıkları yerlerin tevzii bitmiştir. 

Bu hafta içinde bütün pavyonlar ta
mamlanmış olacaktır. Yalnız, ban
kaların geniş pavyonlannda fazla 
dekorasyon yapılacağı için, 1'u gibi
lerin işleri uzun sürecektir. GE>çen 
şeneye nazaran bu sonuncu yerli mal 

lar sergisinin daha geniş ölçüde ya
pılması muhtelif sanayi müessesele
rini biribirlerine rekabetli vaziyette 
sergiye iştiraklerine yol açmıştır. 

ZlRAAT: 

Portakalcllar 

Kooperatifi Kuruldu 

b, ~ı Oldu... -~ de uzaktan akra • 
et ,'~d gu ıçın kandillerde, bav r ı. a s • e 'ili'! &i ·araya gelir, harem da i-

Mithat Paşa ile sair vükela, Ha 
san Beyin bu hareketini, Sultan A
ziz taraftarlannm bir isyan baş~ 
!angıcı telakki etmişler; bu isya
nın müşviklerinden olması ihti -
maline binaen sabık hü.kumdann 
valdesini Topkapı sarayına götürüp 
hariçle ihtilattan tamamile me • 
netmişlerdi. BAŞINA, YÜZÜNE GÖRE ••• 

Portakal yetiştirilmesinin arttırıl

ması ve en iyi kaliteli mahsul elde 

edilmesile bunların yerli ve dış piya

salarda satışlarının temini için Dört

yolda bir portakal kooperatifi teşkil 
edilmiştir. İlk yazılan hissedarların 

adedi yüz elliyi geçmiştir. Yüz elli 

kişilik bu hissedarların her sene koo

peratife verecekleri portakal miktarı 

beş yüz bindir. Teşkilatın tevsii ve 
portakal mıntakasında müteaddit ko
operatifler kurulması için ~lışma
lann devam ettiği haber verilmiştir. 
Portakal mıntakasında yirmi milyon 
dan fazla portakal yetiştiğine göre 
bu teşkilata büyük ehemmiyet ve
rilmektedir. 

ti 
1 

, b l'er; harem ağalarının ara 
i<le l< aşını önüne iğmiş olduğu 

eteı. acıınefend' . d . . . 
ıt hı.. _ ının aıresıne gı-

~e' .. nı.uddet oturduktan son -
tşitti~~~lece çıkıp giderdi 

" "!Jllıze ·· '_'2:i~ b go~e: Hasan Bey, Sul 
hı~İrtı aba gıbı severmiş .. Hat
Sevgİsi ~adınefendiye de daima 

Sıııta... nden bahsedermiş. 
ı. .. Az· · 
<ll~i l(a ızın hal'i sıralarında, 
e hasta ~•nefendi ümitsiz bir hal 

~ .:rı. eey 
1~· Bundan dobyı, Ha

llaq11 Sço rnüteessirdi Tam bu 
il lı Ult . ' 
!~ ~lllsan ;n ~zızin hal edilmesi 
, ~ıtıi k·· .. eyın kalbinde teessür 
1\ Ol'Ukl • • at Reçe:r emıştı. Aradan beş 

~ eıı.gi~ b~eçrnez, Sultan Aziz es
.ı1 tıl'\ 0}1; .~r surette vefat etmiş· 
~~ .. ~~" ' 
'rk ıı. \>efatı ~ d~ ikinci kadın efen 
ıı.., ;ı ll:rJtay akıp eylemişti. İşte, 
bb tesadutt sıralanan bütün bu fe 

I ~ ~~\>e sone~ sevdiklerine çok mer 
1 ;.. tı he . erecede hassas olan 

"''H· l;l Yı . d fC' ı. a eta deliye çevir • 

yl 
,,ı 

J kinci ~ 
•qıı tınad a~ınefendinin vera-
tl 013~Y Yine ~~ı.r gün sonra, Ha
llıi~· za~an b" ~zırn saraya gelmiş-
t ıtı h ızıın d . 
oit h~ astaı ~ aıre de - Efendi 
ll~ ll~iin v ıgı dolayısile - derin 
l'ıııı;tı. ney, e~eessür içinde idi... 
~l\ a hı ... ı. adınefendinin huzu 

tıı. ~"'ıra h kı 
' ıç ra ağladıktan 

tııı' nu ad e al't11 . 
t;ıht ~hep ol ar, hepımizin felilke 
~Uı tatı itıd· ~ular. Velinitnetimi 

er ırdıl • 
bj.,. · 'l'e"z . et'. Sonra da öldür '3et .J .el't1ın 

\>erdiler Vefatına da sebe-
. Zatı Şahaneyi de 

Zavallı Pertevniyal Kadın; tam 
üç ay, Topkapı sarayının zindan gi 
bi odalannda feryat ve figan ile 
vakit geçirmişti. Hatta, bu felaketi 
ne nihayet verilmesine tavassut i
çin birkaç kere bizim kadınefendi 
ye de haber göndermişti. Fakat, 
karmakarışık bir hale gelen vazi
yetlerden korkan Kadınefendi: 

- Kendilerinin orada ikameti, 
devlet işidr. Ben, devlet şlerine ka 
nşmam. 

Diye, cevap göndermişti. 

A sıl dikkat edilecek cihet şu
rasıdır ki. bizim daire hal

kından bazıları, Sultan Azizin val
desinin bu ıztıraplı hayat içinde ya 
şamasından büyük bir mernnuni • 
yet hissctmektelerdi. Bu partiyi i
dare eden de, oldukça eski kal -
falardan (Nakşifend) idi. 

Şimdi, bu isim üzerinde biraz du 
ralım. Çevirdiği entrikalarla bir 

kaç kere ortalığı altüst eden .. Ve 

bizim başımı:za da, yirmi sekiz se 
ne süren felakete sebebiyet ve
ren bu kadını tanıyalım. 

Nakşıfend, Sultan Mecidin kal
falarından idi. Evvelce (Hünkar kal 
fası) olduğu halde, sonra, bizim 
Kadınefendinin dairesine verilmiş 
ti. Orta boylu, karakaşlı, karagöz
lü buğday rengi tenli ve çok sevim 
li idi. Fakat onun başlıca evsafı, 

bunlar değildi. Cenabı Hak bu ka 
dına, kabına sığamıyan bir zeka, 
iyi bir natıka, en cesur erkekleri 
gıpta ettirecek kadar bir cüret ve 
cevvaliyet vermişti. Bir ayağının füı 

Küçük, minimini başın içindeki 
ipofiz guddesi lüzumu kada.r hor· 
nıon çıkarmıyor demektir. Geniş 
yüzlü büyük başın derdi yine o gud 
denin fazla işlemesinden ileri ge· 
lir. Ay gibi yi.izü de tiroit guddesi
nin iyi işlememesi yapar. Bu gud· 
de fazla işleyince yüz uzunca olur. 

Saçların seyrek olması, pek na
dir olarak bazılannda hiç bulunma 
ması, tiroit guddesnnin az hormon 
yahut erkeklik guddesinin pek faz 
la Hormon çıkardığını bildirir. A
lın pek açık olduğu halde ta tepe -
den başlıyan saçlar tiroit guddesi
nin kararsızlığına alamet olur. Pek 
sık, gümrah saçlar böbrek iistün -
deki guddenin fazla işlediğini gös 
terdiği gibi, bazılarında erkeklik 
veya kadınlık guddesinin az işledi 
ğini de gösterir. Erken dökülen saç 
lar tiroit guddesinin fazla. ipofrı 
guddesinin az işlediğine alamettir. ' 

Düz, buruşuksuz, daima genç ka 
lan ahn tiroit guddesi fazla işliyen 
ler de, çabuk. çok ve derin çizgiler 
le buruşan alın da aksine olanlarda. 

Kaşlarla kirpikler tiroit gudde
sinin tesiri altındadır. Hele uzun 
m:un, birer ok gibi, gözlere güzel
lik veren kirpikler bu guddenin 
fazla işlediğine mühim bir alamet
tir. Aksine olanlarda kaşlar seyrek 
yahut hiç olur, kirpikler de c:abuk 
düşer. Tiroit pek fazla işleyince 
kaşlar biribirine bitişmiş gibi ço· 
ğalır. Kimisinde de iki kaşın orta
sı dolgun olduğu halde kuyrukları 
çıplak kalır: Bu da o guddenin ka 
rarsızlığını gösterir. 

Gözlere gelince, yine tiToit gud· 
desinin haline göre: Az fazla işlel' 
se parlak bakışlı, hafif ıslak, çabuk 
hareket eder, şahin gözler insana 
gii7.ellik verir. Fakat bu gudde pek 
fazla işleyince, patlak, hemen dai 
ma bir nokta üzerine sabit ve dik 
rrödP.rin hakı<rıt karsıdakine adeta 

korku getirir. Gudde az işleyince 
gözler fersiz, pek ağır hareketlit 

çukura batmış gibi manasız kalır. 
Gudde kararsız olunca da göıle.rin 
ifadesi vakit vakit değişir. 

Yine tiroit guddesi fazla işliyen 
)erin burnu ince, çekik, güzel o· 
]ur. Kocaman burun ipofiz gudde 
sinin fazla işlemesinden, yassı, ke· 
narları şişkin burun da bu gudde
nin eksikliğinden. 

Gözlerin altında siyah, leke gi
bi, karartı bulunması kadınların 
muayyen günlerinde olur ve ça
buk geçer, fakat üstteki ve alttaki 
kapakların daima şiş gibi olması 
tiroit hormonunun kararsızlığın -
dan ileri gelir. 

Dudaklar pek kalın olunca ipo· 
fiz hormonunun fazlalığına, koyu 
kırmızı olunca tiroidin fazla işledi 
ğine alamettir. Renksiz dudakların 
sebebi de kansızlıktır. 

İpofiz fazla işleyince alt çene, 
az işleyince üst çene kemiği ileri
ye doğru çıkar. Çenenin ucu da o
na göre. Fakat kat kat gerdan tiro 
idin bozukluğundan şişmanlıyan • 
larda bulunur. 

Tiroit iyi işlemezse dişler geç çt 
kar, küçük kalır ve minası cabuk 
düşer. Fazla işliyenlerde de dişle • 
rin kireci azalır. İpofizin fazlalığın 
da dişler büyük ve biribirlerinden 
iyice ayrı kalır, eksikliğinde de bi· 
ribirleri üzerine binerler. 

Kocaman, geniş ve kalın dil (i~
te kadınım böyle ... ) ipofiz gudde
sinin fazlalığından gelir. 

Pembe ve çabuk kızaran beniz 
yine tiroidin fazlalığından, sarım -
tırak, toprak gibi beniz hem onun9 

hem de karaciğerin iyi işlemesin
den gelir. Beyaz, süt gibi rengin 
lemfatiklerde olduğunu .zaten bilir 
siniz. 

Tam mütenasip yüz güzelliği 
hormonlardan hepsinin muntazam 
ve ahenkli işlemesile olur. 

-------·~--~--~-~----....... 

BORSA 
11-7-938 

ÇEKLER 

Kapanış 

Londra 6.23 
Nevyork 126.1 !15 
Par is 3.4925 
Mil An o 6.6425 
Cenevre :?S.845 
Amsterdam 69.565 
Berlin 50.7325 
Brüksel ı 21.3425 
Atina 1.14 
Sof ya 1.5375 
Prag 4.375 
Madrid 6.9225 
Varşova 2'3.7a25 
Buda peşte 24..92 
Bükreş 0.9375 
Belgrad 2.87 
Yokohama !!6.37 
Stokholm 32.12 
Moskova 23.7875 

ESHAM ve TAHViLAT 

Türk borcu I, vadeli 

C. Merkez Bankası 
19.10 

105.-.\... ________________ , 

ODADA: 

ihraç Edilecek 
Tiftikler 
Kararlaştırıldı 
Tiftik ihracat tüccarlan, dün, saat 

on buçukta Ticaret odasının büyük 
salonunda toplanmışlardır. Toplantı
yı İktısat Vekaleti iç ticaret umum 
müdürü Mümtaz Rek açmıştır. Ve
kaletçe hazırlanan ön projeye dair 
tüccarlara izahat ve,rildikten sonra 
maddelerin füzakresine geçilmiştir. 

Projenin birinci maddesi üzerinde u
zun süren mütalealar serdedilmiştir. 
Bu maddede hangi nevi ve kaliteli 
tütiklerin nazarı itibara alınacağı 

hakkında kayıtlar vardır. Tüccarlar 
maddenin şümullü oları manasını her 
nedense anlamak istemiyorlardı. İn· 
giltere ile iş yapanlar, Almanya ile 
iş yapanlar, ihracatçı olmaktan ziya
de tütik toplıyanlar, esastan U• 

zaklaştıncı mütalealar beyan etmek
te idiler. Tiftiğin pıtrak maddesi ü
zerinde çok duruhnuş ve neticede sı
vama pitraklı mallarla sert pıtraklı 
malların ihraç edilmemesi kabul e
dilmiştir. Ot pıtraklı tütikler i~in de, 
tipleri tesbit edecek heyetçe bir to
lerans tayin edilmesi kararlaşmı~tır. 

Birinci maddeye göre, tütiklerde 
çürük, kanlı, sıvama pıtrak, çakıl· 

daklı, kavlak mallar bulunmıyacak· 
tır. Güve yenikleri ve ot pıtraklar i· 
çin de gözden kaçabilmek ihtimaline 
binaen bir tolerans kabul edilecek

tir. 
İkinci maddeye göre, ihraç oluna· 

cak mallann rütubet dereceleri ve
kaletçe tecrübe edilerek tayin olıma 
caktır. Tiftik işleme yerleri ile depo
lann da bazı kayıtlar altında bulun
durulması lazım geleceği alakadar
lara anlatılmıştır. Üçüncü madde, 
Türkiye tiftikçiliğinin en kuvvetli e
saslarını havidir. Birinci şart, ihra~ 
olunacak malların mutlak surette iş
lenmiş bulunmasıdır. Buna göre, tif
tikler iki ana sınıfa aynlmıştır. Biri, 
esas tipleri, diğeri tali tipleri ihtiva 
etmektedir. Esas tipler, derecelere 
göre, birinci, ikinci, üçüncü ve çen
gelli tiplerine ayrılmaktadır. Tali tip 
ler ise, yağlı, kart, hafif, sarı, boz, 
deri, şekerli, çengelli alata, sıvama 
pıtraklı adlarile taksim edilmiştir. 
Bu tipler üzerinde görüşümeler de· 
vam etmiş ise de madde bitirilem4'
miştir. Bugün tekrar on buçukta lop 
lanılacaktır. 

Kömür istihsalini 

Makineleştirmek 

Teıebbüsleri 

İktısat Vekaleti Zonguldak h!lvza
sındaki kömür madenlerini işletme i
şini makineleştirmeyi kararlaştırdı· 

ğından bilhassa İngiltereden bazı mü 
tehassıs heyetler celbedilmişt!r. Bu 
heyetlerden birisi başlarında İngilte
re maden idaresi müdürlerinden BaJ 
Ritson olduğu halde evvelki gı..tn Zoıı 
guldağa hareket etmiştir. 

Heyet burada tetkikatını yaptık· 
tan sonra raporunu İktısat Vekfııeti· 
ne verecektir. Zonguldakta 'ıususı 

eşhas ve müesseseler tarafınd~n işle
tilen kömür ocaklarının ayni ıslaha
ta mazhar olması için ayrı bir şirket 
faaliyete geçmiş bulunmaktadır. Bu 
da mütehassıslara icap eden tetkikatı 
yaptırdıktan sonra işe girişecektir . 

İktısat Vekili ile Başvekilin yakın
da Zonguldağa vukubulacak olan se
yahatleri de bu işle alakadardır. 

- ---<),_ __ _ 

Halde Dünkü Satışlar 
Bamya kilosu 14--15, sa.kız kaba. 

ğı 1.50- 2, dolmalık biber 11- 12 
sivri biber 10-12, kır domatesi 2.50 
--4, sırık domatesi 5- 7, çalı fasul
yesi 5- 9, ayşekadın 10- 11, yeşil 
fasulye 9- 11, araka 9-10, semizo. 
tu J - 1.50, yaprak 8-9, soğan 2- 3, 
sarmısak 2.50-4. 

Enginar adedi 2- 5, patlıcan baş 
3- 3.50, patlıcan orta 2- 2.50, patlı
can ufak 75 santim, 1.25, hıyar 60 
santim, 1.25, 

Kiraz kilosu 6--10. türbe eriği 7 
- l 3, kayısı 20-40, zerdali 10-12 
şeftali 8-15, vişne 14-25, akçe ar~ 
mudu 25- 35, mustabey armudu 13 
-:-15, !renk üzümü 15- 20, taze in
cır 20- 25 kunıı. 
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BiRiNCi SAYFADAN MABAAT:. Adanada Hakiki Bir 
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Bulgarlar 
ve Balkan 
İdeali 

(Btl§ı l incide) 

baçlı yollardan varmasından, ister is
temez zaman ve mesafe kay'betmesin
den tabii ve zaruri birşey olamazdı. 

Bununla beraber Bulgaristan ni 
hayet akıl ve idrak noktasını 

bulmuştur. Sobranyadan akseden söz 
lerde Balkan tesanüdünün ifadeleri 
vardır. Bu sözlere göre Bulgaristanın 
Yugoslavya ve Türkiye ile dostluğu 
pürüzsüzdür. Rumanya ve Yunanis
tanla halle ihtiyaç gösteren mesele
leri vardır. Bundan dolayı Bulgaris
tan henüz Balkan Birliğine girmek 
imkanını göremiyor. Fakat mahdut 
birtakım sahalar haricindeki işlerde 
Balkan milleilerile işbiriliğine gir
mek ihtimallerini iyi bir gözle kar
şılıyor. 

Bulgar siyasetinin aklın icaplanna 
ve çalışkan Bulgar milletinin hakiki 
menfaatlerine göre inkişaf etmesi, 
yalnız Balkanlarda değil, barışı se
ven ve isteyen bütün insanlar arasın
da büyük bir memnuniyet ve itimat 
uyandıracaktır. 

Yakın ufukta görünen bu manzara, 
insanın gözü önünde daha uzak bir 
ufka ait bir manzarayı canlandırıyor. 
Bu da Bulgaristanın da dahil olduğu 
bir Balkan federasyonudur. Birçok 
fena tecrübelerin bedelini çok ağır 
bir şekilde ödeyen Balkan milletleri, 
uzak sayılmıyacak bir istikbalde; ha
rice karşı elbirliğiyle müşterek bir 
varlık kurmak ve sulhün en sağlam 
bir desteği olmak ihtiyacını mutlaka 
duyacaklardı•. 

Balkan federasyonu, bugünün ame
li siyasetine ait bir mesele değildir. 
Fakat bütün ileri görüşlü Balkan 
gençliğinin ruhuna sokulması, orada 
kök tutm&..$1 beklenen bir idealdir. 

İşte Bulgaristandüi siyasi inkipf

lar, bu idealin tahakkukuna doğru 

müsbet bir adımdır. Bu itibarla da 
memnuniyet uyandırması çok tabil
dir. 
Diğer Balkan milletlerine düşen 

vazife, Bulgar hükumetinin uzattığı 
eli tutmak, Bulgarsitanın çetin dava
sını kolaylaştırmak ve Balkanlarda 
hakiki sulhü ve noksansız Balkanlılı
ğı kurmayı gaye bilmektir. Balkan 
milletlerinin, eski zamanlardaki dü
mensiz, müphem gidişlerine ait her 
türlü küçük duygulardan üstün kal
maları, kendi yüksek ideallerine ve 
insanlığa karşı bir borçlarıdır. 

Ahmet Emin YALMAN 

Yugoslavyadan Gele

cek Muhacirler 

Anlaşma Hasd 

için 

Oldu 
(Başı 1 incide) 

Mezk6r komisyon, Hasan Saka, is
kan umum müdürü Dr. Cevdet Ata
sagun, Yugoslavya Hariciye Vekale
ti Balkan şubesi şefi Milan A. Ristiç 
ve Yugoslavya Ziraat Vekaleti mü
şaviri Voislov V. Magovçeviç'den te
rekküp ediyordu. 

Yugoslavyadan Türkiyeye gelecek 
Türk göçmenleri için komisyon tara
fından hazırlanan mukavele metni 
her iki hükumete arzolunmak iizere 
komisyon azası tarafından parafe e
dilmiştir. 

Mukavele, iki hükumetçe imza ve 
ta-;dik edildikten sonra meriyete gi
recektir. 

ithal Edilecek Kumaı 
Tezgahlarımız 

Ankara, 11 (A.A.) - İktısat Veka
letinden: 

Ecnebi memleketlerden ithal edile 
cek ipeklı kumaş tezgiıhlanndnn iki 
mekiğe kadar olanların teşviki sana
yi knnunu muafiyetlerinden istifade 
ettirilmemeleri ve fantezi kumaş i
mali için jakarlarile birlikte müba
yaa edilmek şartile, ikiden ziyade 
mekikli tezgahların ise 5-7-1938 ta
rihinden itibaren altı ay zarfında yu
yarda mevzuubahis muafiyetlerden 
istifade ettirilmeleri muvafık görül· 
.Oştür. 

' 

Suriye ile 
Müzakereler 

[Başı l incide] 

len heyetten bahsederek muvaffakı
yetsizliğe uğramasının sebeolerini 
tahliı" etmekte ve Sancakta intihabat 
yapmaktansa ilk meclisi evvelce ka
rarlaştırılan esaslar dairesinde top
lanmanın daha müfit olacağını an
latarak şu mütalealan yürütmekte
dir: 

"Bu şekilde hareket etmek, kan dô 
külmesine sebep olacak bir tecrübe
ye girişmekten daha doğru olur. ve 
bu sayede Milletler cemiyeti de ko
misyonu da haksız yere hor bir vazi
yete düşmekten kurtulurdu. Komis
yon, belki de gelecek eylulde daimi 
mandalar komisyonundan bir takım 
acı mütalealarla karşılaşacaktır. Bel
ki o zaman Milletler Cemiyeti Kon
seyi, ilk Sancak meclisi azasının ta
yin olunmalarını kabul edecekHr. 
Çünkü Türk ve Fransız kuvvetleri
nin himayesi altında vuku bulacak 
seçim, belki de kanaat verici netice
yi temin etmez. Beliti serbest seçim 
yeniden kan dökülmesine saik olur. 

Hali hazırda, Sancak, sakindir. Bü 
yük askeri kuvvetlerin gorunmesl. 
Filistine benzemesi muhtemel olan 
şayanı telehhüf bir vaziyetin önlıne 
geçmiştir. 

Sancakta, biribirile geçinemiyen 
grupların şikayetlerinden ve reka
betlerinden daha çok mühim olan bır 
nokta Fransa ile Türkiye arasın<la 

takarrur eden ve akıl ve mantık dai
resinde hareket ettikleri takdirdi? Su 
riyeliler tarafından kn.bul edilecek 
umumi anlaşmadır. Çıkmaza :;apmak 
ihtimalleri belirdiği zaman iki hiiku
mete de makul yardımda bulunan 
İngiliz diplomasisi uzaması, iki tarafa 
da fayda vermiyecek bir ihtilfıfın tas
fiyesinden dolayı memnuniyet hisset
miştir.,, 

Yunaniatanın tebriki 

Ankara, 11 (A.A.) - Yunan elçisi 
Fransa ile Türkiye arasında Hatay 
işi etrafında hasıl olan anlaşma ve 
ahiren imza edilen vesikalar muna
sebetile Cümhuriyet hükumetine 
dost ve müttefik Yunan hi.ikumetinin 

en samimi tebriklerini ve Türkiyenln 
Ulu Önder Ata türkün yüksek ·,.re kıy
metli ilham ve direktifleri sayesinde 
Cümhurlyet hükumetinin vasıl olclu

ğu bu neticeyi hükiımetinin şarki Ak 
denizde en kıymetli sulh amillerin
den biri olarak telakki ettiğini, Cüm 
huriyet hi.ikumetine iblağ edilmek fi. 
zere Hariciyemize bildirdiği öğrenil
miştir. 

Talebenin 
Askerlik 
Yoklaması 

Muhtelif mekteplerde okuyan ve 
askerlik çağında bulunan talebeden 
bir kısmı, her yıl, zamanında asker
lik yoklamalarını yaptırmadıkların
dan para cezasına çarptırılmaktadır. 
Talebenin, yoklama yaptırmak için 
uğradığı müşkülleri ortadan kaldır
mak maksadile, hükumet yerinde 
bir karar vermitşi. Bundan sonra, 
askerlik şubeleri her sene yoklama 
başlamadan evvel, mıntakalarında 

bulunan mektep idarelerine yokla -
manın başlıyacağı günü bildirerek 
askerlik çağında bulunan talebenin 
vaktinde bir defterinin celbini temin 
edecektir. Mektep idareleri her tale 

be için yalnız hüviyet cüzdanlarına 
göre nüfus kayıtlarını ve hangi sı -
nıfta olduklarını gösteren ayrı ayrı 
yazılmış fotoğrafsız bir vesikayı top 
tan mahalli şube reisliğine makbuz 
mukabilinde teslim edecektir. 

lngiliz Krah 

iyileşiyor 
Londra, 11 (Hususi) - Enflüenza 

dan muztarip olan Kral Altıncı Cor
cun sıhhi vaziyeti bugün daha iyidir. 
Fakat Kral gelecek hafta Faris seya
hatine çıkacağı için birkaç gün istira
hat edecektir. Faris seyahatinde hiç 
bir değişiklik yapılmasına lüzum gö
rülmiyeceği temin olunuyor. Kralın 
gaybubeti esnasında dün Gloncester 
Bukingham sarayında yerleşecek ve 
Kral namına hareket edecektir . 

Kız Kaçırma 
Teşebbüsü 

llayriyenin nişanlısı ma
rangoz Hüsnü 

{Ba§ı 1 incide) 
bu evden bekçi Şüayibin evine kaç
mış olması Hüsnü tarafından Şüayi
bin kızı sevdiği şeklinde tefsir edil
mektedir. Diğer taraftan Şüayibin 
nikahlı karısı bu hadiseyi öğrenir öğ
renmez adliyeye müracaat ederek ko 
casının evli olduğu halde başka bir 
kadınla yaşamakta olduğunun resmi 
tahkikat ile tesbit edilmesini istemiş
tir. 

POLiSTE: 

Gözünden Yaralandı 
İstinye havuzlarında çalışan ame

le Mehmet oğlu Celal iş yüzünden çı
kan kavga neticesinde, ayni yerde ça 
lışan İsmail oğlu Bayramı bir demir 
le gözünden yaralamıştır. 

Jiletle Yaralandılar 
~ .... o•••··•...ı:la..N-.:ı......n-u ·~ 

kağında, 5 numaralı evde oturan İb-
rahim in 8 yaşındaki oğlu Sabahaddin 
ile 10 yaşındaki kızı Nermin jiletle 
oynarlarken, Sabahaddin elinden, 
Nermin de sol ayağından yaralanmış
tır. * Dün saat 12 de, Zeytinburnun
da Yankonun ekin tarlasında orak 

biçmekte olan Saniye isminde bir 

Kıpti kadın, ayni yerde çalışnn Fat
mayı taşla başından yaralamıştır. * Tarlabaşı caddesinde oturan. 

Yugoslavyalı Mariye isminde yaşlı 
bir kadın evvelki gece odasında ölü 
olarak bulunmuştur. Mariyenin kalp 
sektesinden öldüğü anlaşılmıştır. * Galatada şüpheli bir vaziyette 
dolaşmakta olan Haydnr oğlu Haydar 
isminde birinin üzerinde, bir paket 
içinde bir kilo 280 kram esrar bulun 
muştur. Haydar yakalanarak mah ke
meye verilmiştir. * Kasımpaşada, Bedreddin mahal
lesinde İtali baba sokağında, 63 nu
maralı evde oturan Alinin 8 yaşında
ki kızı Güller, evvelki gün saat 15 te 
Koprüdc, şoför Fuadın idaresindeki 
otomobilden kaçmak isterken başın
dan ve dizlerinden yaralanmıştır. * Pangaltıda, Tavukçu sokağındn 
Şair apartmanında kapıcı Hüseyinin 
9 yaşındaki kızı Nermin, evvelki gün 
saat 17 de apartmanın birinci kat bal
konundan sokağa düşmüş, başından 
yaralanmıştır. * Kasımpaşada, Tozkoparan ma
hallesinde, Aşıklar mezarlığındaki 

kuru otlar. evvelki gün, akşam ü
zeri tutuşmuş, itfaiye tarafından sön 
dlirülmüştür. Otların atılan bir siga
radan tutuştuğu anlaşılmıştır. * Orhan isminde bir gencin bin
diği bisiklet, Çamlıc:ıda, Kısıklıda o
turan Mükerremin 14 yaşındaki kızı 
Güzideye çarparak dizlerinden yara
lamıştır. * Kadıköyde, Belediye bah~csin
de çalışan Bekir oğlu Ahmet. ayni 
yerde çalışan Mecit oğlu Mustefanın 
5 lirasını çalmış ve yakalanmıştır. 

iki Tren Çarpııtı 
Berlin, 11 (A.A.) - Meklenburg

da Rheinsberg ve Koepernitz istas -

(Başı 1 incide) Fakat kızcağız, alışmadığı insan -
beyaz gömlekli adamların etrafında- la:rıu kalabalığından çok sinirleniyor, 
ki sahayı, bir sokak çocuğunun çem- muhafızlarından fırsat buldukça, 
beri kadar daraltmışlardı. kendisini seyredenleri tırmalıyor, ı-, 

Beyaz gömlekli adamlar, otomobil sırıyor, tosluyormuş! 
den, 13-14 yaşlarında bir çocuk in- * 
dirdiler, üzerinde mavi, adi kumaş- B d l Bursa cı·va _ un an epey evve , 
tan, büyük bir ceket vardı. lri ya- , d b. ı t rafından terbiye e-. .. b' il . 1 rın a, ır ay a 
rı ınsan sırtına gore ıç mış o an dilmi bir kızcnğiz. daha bulunmuş-
bu mavi ceketin uzun kollan, çocu-• ş h d 
~ . . tu. O kızın ayatını a, o zaman 
gun ellerını dışarıda bırakacak ka. - mensu bulunduğum gazeteye ben 
dar sıvanmıştı. Çocuk, sırtına bır ~ 
palto gibi gelen bu koca ceketinin ı yaoznıış ım. d 1 k tt d gv ·ı Av . . . yazı, sa e mem e e e e ı , 
cok aşağıda kalan ceplerıne ellerını b'lh A "k tb a · . . . d rupa, ve ı assa merı a ma u -
yetıştıremıyor u. d"l k k d b"' -k 

E k k 
· d" k d ? B tında, hayret c ı ece a ar uyu r e mıy ı, ız mıy ı. unu an- . A 

ı k "mk"" d ğildi ç·· k"" k"" bır alaka uyandırmıştı. ama mu un e . un u u - A A "k t ·1 · d .. .. . . . . . .. . Hatta merı n gaze ecı erın en, 
cuk huvıyetının hıç bır koşesınde, A ik akı· h. t ··te · . . ve mer a ıye ve ru ıya mu · 
cinsiyetini ıfşa edecek bır emmare h 1 d ··t kk.l b. t1T' . .. . . assıs arın an mu eşe ı ır .... up. 

1 yoktu. Bunu anlıyabılmek umıdıle, ırf k .. k .1 t ta .. . . . . s o ızı gorme gayesı e, s n-
beyaz gomleklı adamlardan bırısıne b 1 k d 1 · t• 

d 
u a a ar ge mış ı. 

sor um: 
"- Ismi ne?" Hayatını tetkik edince, anlıyorum 
"- Meçhul!" ki, bu ikinci "Ayı - Kız" da, ayni a-
"- Kendisi de bilmiyor mu?• ltıkayı uyandırmaya namzettir. 

H · · '-- Çünkü şu anda, 326 - 933 proto-• .- Hayır... epımız ona . meç. 
hul" adını verdik!" kol numarasile Bakırköy hastane-
"- 13-14 ya~-ında çocuk, adını sinde yatan bu çocuğun, hepimizde 

bilmez mi?" hayret uyandıracak kadar garip ta-
Muhataplarımın bu suale cevap biatleri, ve her ruhiyatçıyı alaka -

vermelerine vakit kalmadı. Otomo- dar edecek kadar orijinal hususiyet-
leri vardır. bilden indirilen çocuk, kendisini hay 

retle seyredenlerden birisine, yaba- Hastanede kendisini yakından ta-
ni bir keçi gibi tos vurmuştu! nımış ve takip etmiş olanların söy-

Bcyaz gömlekli adamlar bana: lediklerine göre, ayı - kız bütün 
"- Gördiin .mü? Bizi 15.fa tutma- mumanaatlara rağmen, et, saman, 

mn sırası mı?" der gibi baktılar, çiçek kağıt yemekten, ve ağaç ke -
sonra, azgm bir tayı zapta çalışan iki mirmekten vaz geçmemektedir. 
seyis gibi, küçük çocuğu kıskıvrak Tedavi altına alındığı iki aydan -
yakaladılar. beri bir tek kelime öğrenmemiştir. 
Halkın izdihamından sıyrılıp ta Mütemadiyen, hayvani sesler çıka -

rarak homurdanmaktadır. Geceleri onlarla birl!kte hdstaneyc girebil-
mek için, dünyanın en mazbut ha _ karyolada uyumamakta, gündüzleri 
pisanesinden kaçan bir mahkum ka- fırsat buldukça, uykusuzluğunu bir 
dar gayret harcadım! ağaç gölgesinde ve toprak, ot üze-* rinde gidermektedir. 

"- lki ay evvel Adanadan domuz 
avına çıkan avcılar, bu çocuğu bir 
ayı ininin önünde bulmuşlar ... Ço
cuk o sırada tıpkı aç bir beygir, aç 
bir inek iştihasile otlamakla meşgul
müş. Avcılardan birisi: 

- Biz, demiş, bunu diri diri yaka
ıamaK 1çın harcacııgupız zahmetle, 
Adana ormanlarının bütün ayıları -
nı avlıyabilirdik! 

Adana sıhhat idaresi, avcılar tara
fından kendisine teslim olunan bu 
yavruyu, Bakırköy emrazı akliye 
hastanesine yollamış! 

Şimdi orada müşahede altında -
dır. Buradaki radyoloji enstitüsi.in -
de de tedavi görüyor! 

Her gün böyle, otomobille getirip 
götürürler. Ve her gelişinde de, ka
pının önüne, bugün gördüğünüz ka
dlr kalabalık toplanır!.." 

Guraba hastanesinde bana bu iza
hatı veren memura soruyorum: 
"- Burada ne tedavisi görüyor?" 
"- Kıza, doktorlar tdyo diyorlar. 

Burada "tedavii amık" cihazilc ya
pılan tedavi, çok iptidai vaziyette 
kalmış olan bu çocuğu, beşeri teka
müle kavuşturacakmış!" 

* Emrazı akliye ve asabiye hastane
sinden söylenilldiğine göre, bayan 
"M~hul", henüz memede bulundu
ğu sıralarda, beşiğinden bir ayı tara
fından çalınmış, ormana kaçırılmış! 

O günden, avcılara rastladığı güne 
kadar, bütün ömrünü "ayı" anası -
nın ininde, dağlarda, ormanlarda ge
çirmiş! 

Guraba hastanesinin önüne, o bü
yük kalabalığın toplanışı da, bu §a
yianın o semtte hayli şüyu bulmuş 
olmasındanmış! 

Kızcağız, dağda çırçıplak bulun
muş. Şimdi hfılfı, üzerine giydirilen 
esvapları paralamaktaymış. Istanbu
la getirildiği zaman, tırnakları, ve 
saçları birer metreden uzunmuş. O 
zamanki manzarası, görenlerde te -
vahhuş ve dehşet uyandırıyormuş. 

c...a..ı...l~ --.--.-ı-..., ı.........:ı~m ..... a ""'ı.." 

ınalarına katiyen müsaade etmiyor, 
hastabakıcıları, kuduz bir köpek 
gibi ısırıyormuş. Fakat, tıpkı kedi
ler gibi, dilinin yetişe bildiği taraf
larını mütemadiyen yalıyarak te
mizliyormuş! Şimdi ise, yıkamaları
na ses çıkarmıyor, hatta yabani hay
van kahkahasını andıran bir ho -
murtuyla gülüyor, keyifleniyormuŞ! 

Ben, bu izahatı not ederken, em
razı akliye hastanesinden ayrılırken, 
benimle konuşan hastabakıcı: 
"- Yakında, diyor, hac;tanemizde, 

bir içecek su buhranı başhyacak. 
Çünkü bu acayip mahluk, günde üç 
dört övün, yarım gaz tenekesi su içi
yor!.. Su içerken de, tıpkı ayı gibi 
sümörüyor!'' Naci Sadullah 

Erzincan Vilôyetinde Sel 
Felaketinin Bilançosu 

Ankara, 11 (Tan mııhabirindrn)
Erzincanda '\'tıku bulan sel felfıketi 

hnkkmda Dahiliye Vekaletine gelen 
resmi mııUımatn göre, merkez kaza
sına bağlı Cinin nahiyesinin köylerin 
de on dokuz ki ·i ölmiiştiir. Ölenlerin 
on altısının cesedi hulunmuştur. Di
ğerleri aranmaktadır, 

Kcleriç ve Kaleler köylerinde yet
mi~ dokuz ev, Pisidağ köyi.inde on 
dört ev su altında kalmıştıl'. Evler
de bulunan bir çok eşyaları su gö
tiirmiiştür. Bir çok binalar çökmüş
tür. 

Erenköy Lisesini Bitirenler 

yontan arasında iki tren çarpışmış-ı Ercnköy lisesinin bu seneki mezunlan diin mekteplerinde bir müsamere 
tır. Altısı ağır olmak üzere bir kaç vermişler ve bu müsamerede mektebin eski mezunları da davetli olarak 
k~.n yaralanmıftır. bulunmu~lardır. Resimde davetliler bir arada ~örünmcktedir. 

Baş Döndüre 
Bir Sür'at Me 

• 

leketi: Amefl 

insana sonbaharın biziıtı oıJ1' 
kette verdiğı hüznü ver 
!akis baharda imiş gibi ··of 
zelik, neşe ve koku duyu) 

Bazan evler azalıyor. 
daha çok gözükür gibi olıl 
ğaç, ağaç, her taraf yülcseİ< 
man ağaçlarla dolu .. Gal~ 
sanları da bu ağaçlara ~ı 
dıkları için o kadar uzun bO 
luyorlar. Zengin bir tabiat 
lar bitiyor, nehir başlıyor. 
müddet onun kenarından 'ie 

gibi kıvrıla kıvrıla gidiY0~ 
ken ufak bir şelfıle .. Yan111 

mızı tuğlalardan yapılmıŞ bl' 
rika .. Tren geçip gidiyor .. 

. i 
Burada trenin duracag 

na varmadan beş dakika c'fi 

murlardan biri vagonun 1' 
açıp, gelecek istasyonun adiD' 
lüyor. Sesini büyük vagonıı' 
ki ucuna duyurabilmek içiJI 
rıyor: 

- Holyon .. F:tkat bazı)atl 
alamıyor. Bir defa Holyon, d 
ğırdıktan sonra arkadan ~ 
llolyon, Holyon diye mırıld' 
Tıpkı koşan bir adamın d 
çalışınca, iki, üç adım ~tı• 
ması gibi.. İnecekler heJtl" 
zırlanıyorlar. Tren duru~,~ 
maz iniyorsunuz. Valizini 
şımıya tenezzül etmiyen Ç' 
dımlann burada vay başın• 
kü kücük istasyonlarda tııı1"' 
le yok:. Memur hazan bavııl f 
indirmenize yardım ediyor· 
onun dalgınlığına, yorgurı1~ 
gelirseniz, kendiniz indirP,CC 

Yolcusunu gündüz alıp <1 
trenlerin hiçbir istasyonda 
kikadan fazla durduğunu , . .3 
dim. Bu müddet 7.arfrnda Y'~ 
nip, çıkıyor .. Ve hazan içeri· 
tıcılnr giriyor. Ne sattıklnfl111 

min etmişsinizdir belki dP.··· 1 
sandoviç, Amerikan fıstığl· .. ,J 
durma ve kahve .. AmerikaJıır 

T ethiş Dalgası 8~ 

Filistini Sardı 
-111 ~ 

Kudüs, 11 (Hususi) - Bu~,,,_, 

tün Filistini yeni bir tethiŞ 
sarmış ve bilhassa memleketiJI 
tarafı tethiş faaliyetinden ııl 9 
olmuştur. Bu faaliyet yüzünde;v 
şi ölmüş ve 12 kişi yaralanıtl1 

1 
Mısırdan sevkolunan ilk irııÖ' 

veti muvasalat etmiştir. ingiliS 
lerinin her yerde görünmeSiıı'1' 
men tethiş faaliyetini durdurııl8 
kan hasıl olmamıştır. 

Hayfada polis taşa tutulıntl~ 
liz bahriyelileri karaya çıkıP Ç/ 

ya yardım etmişlerdir. ŞehriJI~ 
kısmında bir Yahudi vuruldtl 

Yahudi otobüsüne bomba atıtd•<' 
İngiliz devriyesi Hayfa ile r:ıı.~ 
rasında müsellah bir çete i~e ~ 
mış, çete dağılmış, fakat bi! ,ti 
maktul düşmüş ve dört asker 1 
mıştır. 1 

Tulkeremde bir polis müfettlf~ 
her dükkanında tıraş olı:rk.~11 ~f 
dört kişi tarafından öldürtl~e ı 
Bunun üzerine geceleyin şeh1~r 
yakılması menolunmuş ve şell1 

ri işgal altına alınmıştır. 1 ıceı 
Nasra, Tabariye vesair rner ., 

. tı•' telgraf muhabereleri kesilmıŞ 
111 

ziyet son derece gergindir ve ., 
. tı·· 

sala imkansız bir hale gelrnıŞ 't' 
Akada dört bomba atılmış. 111 ıı ~ 

hudi öldüriilmüştür. Şehir baştıı 
sa karır.ııklık icindNlir. 
. M üstemlehat N azırıntfl 

sözleri teıı1 ··s 
Londra, 11 (Hususi) - Mll r'' 

kfıt Nazırı bugün Avam 1<arıtg d. 
da beyanatta bulunarak Filistt~ ~ J 
klıneti temin için oradaki fe~11v 
komiserle daima temasta oldU 111,I 
Filistin zabıtasının takviye ed

1 

nin düşünüldüğünü söylerniştıf· 

Bir Eroin Kaçak~ıs• 
Yakalandı 11~ ~ 

Emniyet ikinci şube kaçakC' ef 

mı memurları uzun zamands 0",., 

ranmakta olan eroin kaçak<:1111;1,ır 
Ayı Ahmedl dün gece BeY0 

vakalamışlardır 
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BULMACA 
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ı _ kanna 
z_'l'ot ~ a _ yaı:: \ aı.vtn 1*'1811. tanea U71 

t - 11:!-----mtt - Çingenece bir çaf ınş, bir 
eınır. '-r t llrııça, mahal - Bir kadın i!ml 

'l - Azaınıactan biri - Fırlatan. 
a :: ~rıu - Mazbut kıyı. 
ı ertnernenln aksi - ateşin parla,y111. 

ıo :: :u -mükemmel. 
'I lİ ir Çalgı Aleti - Bir çaı.t lleti. 

1 l(ARDAN AfAGI 

z : BQYÜk cam fıçı 
z _ ~erikada bir islAm devleti. Meyva 
t t!)'va. 
il :: Bir ıerntcı tAblrl. 
1 Bir tatlı aa balığı. 'l:: &-tırına -Bir emir. 
8 - n'Ye ·Mat. 
a _ R~. edılen. 
ıo ~uıcı - İKi. 
~adın ismi, - Nida. ---

~tlet modern biçimde, l 
11-."e beyaz fanila pantalonlar, 
p ezt fanil4 t;untaloftla,., 

~ """'beoch. ( nn11eJ patitalonlar. 
~ 'Oe pamuklu pantcılonlann 
~ fılc çefitleri 

1 ;::.~ ae,ooltmda 

~ağazalan•cla 

d~Ul 4 üncü icra memurlu~n
ltaJc. 2 •1111: Periköyünde Co)>an so
'1"di ~ lltımarada oturmakta iken 
~azı:!tglhı meÇhul bulunan: 
~ ~ utanbul asliye 3 üneil hu
~ eıne.lnclen a1dılı 18-4-938 
8at •e 34-249 numaralı olup 5-2-
dar ~nden 29-4-934 tarihine ka
~1~r._- 25 lira tedbir nafakasının 
\f~ ınütedair olan hükmünün 
"-~1!çin yukarda yazılı adreslnl
'bı kt için gönderlen icra ernri
~enar asına mubaşir tarafından ve
~ttıttrneşruhatta ikametgahınızı ter
~nt ve yeni ikametgüıınızın da 
tt h 1 bulunduğu anla~ış ve mer 
~ikiınliği tarafından da usulü hu
tıı .1Yenin maddei mahsusasına bina
~cra emrinin bir ay müddetle ili
~ ~bliğine karar verilmiştir. İşbu 
,,. ~· rthtnden tttbaren nihayet bir 
ten· lılde hükmolwwı borcu ödemez 
Mı~ tetkik tetkik mercii veya tem· 
'1t ~Yahut tadet muhakeme yollle 
bata~ mahkemeden icranın geri 
~t ına dair bir karar Rttirme 
hü ~~cebri icra yapılacağı ve yine 
da he Uddet içinde mallarınız hakkın
tt~i{anda bulunmaz iseniz hapisle 
~d olunacağınız gibi yanlış be
le ıe:a bulundu~nuz takdirde hapıı 
~ iye olunacatınız hususu tebli~ 
~İid~;na. ~aiın olmak üzere bir ay 
~ e ılan olunur. 

ltt,~•tih Sulh Üçüncü Hukuk Hlkim
\t~ 1~den: Y edikulede İmrahor M. de 
otlu ~e ~51 No. lu evde ölen fstelyu 
bir rnıtrının alacak ve borçluların 
Uç a'; Ve iddiayı veraset edenlerin 
' zarfında mahkemeye müraca
)'e int~ takdirde terekeli hazine
-.......:;1kaı edeceği ilan olunur. 8963 

0r fHRAN ~AM1••'!! 

....?ONOKOIC AllSI 
Pelt hklııju •• ıbtillllarma •artı 
ı tftliru ... ta.. -.ıct1r DinnJOo 
• lu1t ar M•hmat ttlrbal No ıtS 

l lDhrevr 

1 t:) vı cıtt haetalıkları mDte"anıaı 

) r. Hayri Ömer 
't~ IOııra Beyoğlu Ağacamı 

""1nn«ta "'Jo 133 TPlf"fnn ·43.W 

TAN 11 

Beyoğlu Vakıflar Direktör.lüğü ilanları 

KIRALIK EMLAK 
Mahallesi Sobiı .tı..No. 11 

Be,otlu Kameriıatuıı. Kızılcık 

Kuımpap Gazi Huan Pı.Kayık iskele 

Galata Yeni cami avlusunda 
Kuunpap Gazi Hasan Pı.Meldep 

19 

288 

8 

Aylık 

L.K. 

Apartıman 1 8.00 
kat 
Metre murab 13.20 
baı arsa 

Oda 
DükkAn 

2.50 
3.50 

Büyükdere Çayır bap 23/13 Han ve miif-
temilltı 50.00 

Tophane Ekmekçibaşı Bolazkeıen 132 Dükkln 5.00 
Yukarıda yazılı vakıf mallar 31-5-939 sonuna kadar kiraya verilmelen 

bir ay müddetle pazarlığa bıralalmıftır. İsteklilerin her gün Beyoğlu Va -
bflar Müdürlüiü Akarat Şubesine gelmeleri. (4368) 

Devlet Demıryolları ve Limanları isletme U. idaresi ılanları 
-
i 

-
Tan gazeteslnln 30-8-938 ve 2-4/'7 /938 tarihli n6sbalannda 15/71938 ta 

rihinde saat 15,30 da satın alınacalı llb ec:Ulmif olan vipıe rengi yerl 
maroken keçi derisi münakuumın ayni gUn uat 11 de yapılacağı allka 
darlara teblil olunur. "4221" 

Nafıa Vekaletinden : 
. 

) 

Nafia Vekllett Su Eksiltme Komisyonunca aat on bette Bıalesl yapı 
lacağı llh edilen qalıda ekliUme lflnlert, menulan yazılı itlere ait iha 

lelerin lcra Vekillen S.,.tlnln JU çallf1Da mtleri hıkJnndaki 2/9067 

sayılı karan gereğlnr.e ••t on Udde yapsJacatJ ve teklif zarflarının da 
komisyonca saat on bire kadar kabul edileceği ilan olunur. (2164) (4028 

İtin Mevzuu İhale günü İhale saat i 

Marmara gölü tsğdiye kanalı hafrt- l/7 /938 
yatı ile sedde inşaatı. 
Tokatta Kaz ovasının sulanması için 7 /7 /938 
yapılacak gömemek regülatörü ile su-
lama kanalı inşaatı ve sınai imalat. 
Çürüksudan Sarayköy ovasının sulan 13/7 / 938 
ması için yapılacak kanal ve sınai 

imalat. 
M. Kemalpa~a deresinden Karacabey 1sn /938 
ovasının sulanması için yapılacak in-
şaat. 

Nafıa Vekaletinden: 

12 

12 

12 

12 

1 - Eksiltmeye konulan tı: Erzincan sol sahil bataklıklannın kurutma 
iflerile Kirlevilc pltie ~ talallye kanalı ve bu kanal üzerindeki şüt -
kr inşaatı, Keşif bedeli 155,000 liradır. 

2 - Eksiltme 3/8/1938 tarih.in9 rastlıyan Çarşamba günü saat 12 de 
Nafia Vekaleti Sular Umum Müdürlüğü su eksiltme komisyonu odasında 
kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

-
a 
e 

3 - İsteldiler eksiltme prtnamesl, mukavele projesi, Bayındırlık iş
leri genel şartnamesi, fenni prtaame ve projeleri 7 lira 75 kuruş mukabi 
linde Sular Umum Müdürlüğünden alabilirler. Eksiltmeye girebilmek için 
isteklilerin 9000 liralık muvakkat teminat vermesi, 50 bin liralık Nafi 
Su işletlni veya buna muadil Nafia işlerini taahhüt edip muvaffakıyetl 
bitirdiği ve bu kabfl Nafia iflerlni başarmakta kabiliyeti olduğuna dair 
~afla Vekaletinden alıll1111f mnteahhitlik vesikası ibraz etmesi. 

4 -- İsteklilerin teklif mektuplannı ikinci maddede yazılı saatten bir 
\Ut evveline kadar Sular Umum Müdürlülüne makbuz mukabillnd~ ver
meleri lhımdır. POltada olan pcikmeler kabul edilmez. (2289) (4353) 

ORMAN UMUM MODORLO~ONDEN : 
Onnan Amenajman ve öJçme işlerinde kullanılmak üzere: 
100 adet ufki ve şakuli daire taksimatlı puala ve dürbilnlil ölçme aıet1. 
251) ,. ormancı kompası 

250 ,. cep pusulası 
100 ,. Mira 
200 .. Tecessümat burgusu 
200 ,. Bez terit 

satın alınacaktır. Kolaylıkta taşınabilecek hafif Alat ve edevat tercilı ıe
beplerinden biridir. 

r Bu lllt ve edevatı vermek isteyenlerin son tadJJ.Atı gÖ8ter'en katalolda 
ile cins ve nevi, fiatı, teslim edebilecekleri tarihi ga.terir teklif mektupla 
rını 30 Temmuz 1938 tarihine kadar Orman Umum MQdtırlütunde tef9k 
kül eden komisyona getinneleri veya tuhhütlü olarak ıöndermeleri. 

--
.f!' 

-
5 Ağustoııı 1938 saat 10 da teklif ettikleri alAt ve edevattan birer tane ll 

bunlar hakkında her hususta izahat verebilecek bir mümessil bulundur 
m31an l!zımdır. (4347) 

lzmlr 111 Daimi Encüme•lnden : 
i-Eksiltmeye konulan lf: İzmir - Torbalı yolunun 4+000-15+135 k 

lometreleri arasında grafikte gösterilen ;yerlera..ki penin uaa1ı ona 
rılması. 

Bu işin açık tutan: "18032,, lira,., kuru§. 
Bu işe ait evrak aşağıda gösterilmiftit: 
A - Kapalı eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 

E - Bayındırlık İtleri genel prtnameıl ve flat ıihilesl cetvelleri. 
D - Keşif, proje ve grafikler, hususi, fennt şartname. 

. 

EkaUtmenin yapılacalı yer, tarih, lfln ve mti: 18 Temmuz 938 Pazar-
tesi günü saat 11 de İzmir İli Daimt Enclbneninde kapalı zarf usulile ya -
pılacaktır. 

İstekliler: 3 üncü maddede yazılı evrakı İzmir, Ankara, İstanbul Nafıa 
Direktörlüklerinde görüp ineceleyebillrler. 

-Eksiltmeye girebilmek için preken belıeler: 938 takvim yılına ait Ba 
yındırlık Bakanlığından ahnmıı müteahhitlik ve Ticaret Odası belgeleri . 

Muvakkat teminat: "1353,. lira. 
Teklif mektupları : 2490 sayıh yasanın 31 inci maddesine giSre tanzim 

olunarak yukanda 4 ilneil maddede yuıh saatten bir uat evvel bmlr İli 
Daimi Encümeni Baıkanlığına makbuz mukabilinde verilecektir. 

Postada vaki olacak pclkmeler kabul edlhna. 114109" 

l~llDl~~A11!A 
CAN KUQTAQI~ 

Fatih sul 3 cü hukuk hikimll~inden: 
Mahkememizce terekesine vaz'ıyet o
1 unan ölü arabacı Nlkolinin mutuar
nf olduA"u Samatyada Sancaktar Hay 
rettin M. nin eski Sulu manastır, ye
ni Marmara C. de eski 7, 7 mükerrer 
yeni 7, 11 No. lı ah~p hane maa bah 
çe ve ayni mahal ve So. da eski 7, 7 
yeni 7, 9 No. lı hane maa bahçe ve 
ayni mahal ve sokakta eski 7 müker
rer yeni 9 No. lı ahır yeri $imdiki 
halde arsa ve bahçe ve Y cdikulede 
İmrahor İlyas Hacı Evhattin M. de 
İmrahor C. de ve So. da eski 118 ye
ni 132 No. lı kagir dükkanın mahke
memiz tarafından atık artırma ıure
tile sattırılacaktır. Birinci ahşap ha
ne maa bahçenin kıymeti muham
menesi 1520 lira ve ikinci ah~p ha· 
ne maa bahçenin 664 lira ve ahır ye
ri arsa ve bahçesi 573 lira ve dük
kanın dahi 1098 liradır. Açık arttır
ma müddeti bir aydır. İhalesi 8-9-938 
perşembe günü saat 10 da Fatih sulh 
3 üncü hukuk mahkemesinde icra o
lunacaktır ve kıymeti muhammene
1 

i 

erinin bulunduğu takdirde talipleri
ne ihale olunacaktır. Yevm ve vaktı 
mezkurda bütün mlruçılann veya 
kanuni mümeuillerinin ve sair ala
kadarlarının hazır bulunmalan için 

-... 

KUVVET ŞURUBU 

VITALI 
Kan11Zldi, liemlli •aıtalıklan, dl .. i yortunlukları 
ile vltamlnsizllkten dojma biti• zayıflddan tetlrir. 

VITALIN 
Her annenin bilmeli icab eden bir kun-et fUJ'Ubudur, Çocuk
larınıza Vitalin kuvvet turubu vermekle onlan aağlam, aflr· 

• büz ve n99eli yetittirininiz. 

y i T A L i N 
Mektep çafmdaki gençlerle emzikli kadm Teya ihtiyarların 

hayati kudret ve kuvvetlerini artırır. 
lNGILIZ KANZUK ECZANESi 

BEYOCLU - IST ANBUL 

şbu ilAn tebliğ makamına kaim ola· 
caktır. Talip olanlar kıymeti muham 
menelerinin 70ade 7 ,D ju nilbetinde 
pey ak~nf d~ edeceklerdir. Gay 
ri menkuller üzerinde gayri müsec
cel ayni hak iddia edenler 20 gün 
zarfında müracaat ve tescil ettirmez 
lerse para payla~ından hariç bı-
uh~~~~ ~~e~~~~a~~---••••••••••••••••••••••• 
nacaktır. Satış ~nüne kadar 1'1en-
miş vergisi ve sair tekalüi eski sa
hiplerine aittir. 20 senelik evkaf ta
viz bedeli ve teJliliye ve ihale pulu 
milfterflere aft olup peylnden racu 
edenler hakkında tekrar müzayede
ye konarak nokun bedelle ihalesi 
Jhım ~ farla fiyat m(qterii 
evvele ait olacaktır. Fazla malumat 
almak istiyenlerfn mahkeme kalemi
ne müracaatları lüzumu ilan olu
nur. 

Fatilı Sullı 'O'çüncü Hukuk Hiklm
liğinden: Mahkememizce terekeleri
ne vaz'ıyet edilen Silivrikapı Canba
aiye M. nin Silivri C. de 127 No. lu 
evde ölen Melek ve Kazlıçeşmede Ca 
mi sokağında bilA No. kulübede ölen 
Süleyman ojlu Huamn alacak ve 
borçlulann bir ay ve iddiayı veraset 
edenlerin üç ay zarfında Fatih Sulh 
Üçüncü Hukuk M•hlrwMllne mtıra
caatin lüzumu aksi takdirde tereke
leri hazineye intikal edeceği ilan o
lunur. (8982) 
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90 Derece Limon 
Çiçekleri HA 

ON 
Benzerine Avruoa ve dünya tarihinde 

TAN 

tesadüf 

edilemez. Bütün ıtriyatcıf ar ona hayrandır. 

losyon ve lavantalar 

NESRiN 
Kolonya ve 
Losyonları 

Nesrin liolonya ve losyonları 75 dere
ce Limon çiçeği, Neroll, Çiçek demeti, 
Yasemin, Leylak, Dfvinya, Rev Dor, Şipr, 
Füfer, Ful, Menekıe, Suar dö Paris, Ori· 
gan, Krep döıln, Dağ çiçeği, Zanbak, 
Zünbül, 90 derece Lavand. Friksiyon 
Çam. 

hakiki çiçeklerdir. 

HASAN 
ESANSLARI 

Lale, Şipr, Dlvinya, Nerkls, Ylyolet, 
Milflör, Leylak, Güller, Revdor, Origan, 
Yasemin, Krep döıin, Neroll, Suar ele 
Paris, Aık gecesi, Dağ çiçekleri, Zan. 
bak, Anber, Fulyalar, Gençlik, Senli 
Flör, Amorlta, Kadın Eli, Nadya Fuier, 
Şanel, Müge, Floraml, Skandal, Flör Da
mur, Çiçek demeti, Limon çiçekleri, Po
pf, Cennet çiçekleri, Kolonya. 

8 GÜ ZARFINDA 
GÜZELLESMIS 

SiVRiSiNEK I ı 
Buruıukluklar gaıp oldu. 

,Yumuıali Clld • Cazip Ten 
Müsaid bir yerde 4 ayda 20 milyar sivrisinek 

meydana getirir. ( Jozef Tiyers, Paskal Zukkarelli) 
Yatandaı. gıdası kan olan bu bela tufanından korun. His 

kıymet verilmiyen bu mel'un düıman iğnesile kana 

ı, 

12 - 7 - 938 

Harbiyede B E L y U Bahçesi 

Münliaaıran 

UR NURETTiN'in 
Konserleri için açılmıştır. 

İKİNCİ KONSER 
13 Temmuz Çarıamba akıamı saat tam 9,30 da 

Tel. 42344 • Dühuliye yoktur. 
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, •SUADIYE PLAJI 
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•-·-ı ·• Suadiye plljındadır. Yaz mevsiminın sonuna kadar her Çarşaml:>a iJ 

Sen eivannda oturan Bayan Drouet; bu uıul, beni "8 gün .zar. 
lınJa halriltaten ca%İp bir tarzda ırüz.elleıtirtli,, tliyor ve buna 
naıl mııvallak olJuiunu anlatan a.ııl mektubunu okumanu;ı rica 
.,Jiyor• • 

"8-10 gün kadar evvel çektir-
ıdiğim bu iki fotoğrafımı görünce, 
kendim bile tanımakta güçlük çek
tim. Alnımda, gözlerim ve ağzım 
etrafında, çizgiler ve b

0

uruşuklukla
rım vardı. Tenim esmer ve sert idi. 
Bugün ise bütün dostlarımın gıpta ve 
takdirini çeken beyaz, yumuşak ve 
buruşuksuz bir cildim vardır. Bunu 
temin eden ve hakiki bir cilt unsuru 

Gece, yatmıızdan evvel pembe 
renkteki Tokalan kremini sürünüz. 
Siz uyurken cildinizi besleyip yu
muşatır ve güzelleştirir ve buruşuk
lukları giderir. Gündüz için de Be
yaz renkteki Tokalan kremini kulla
nınız. Cildinizle siyah benlerini e
ritir ve açık mesameleri sıklaştırır. 

Paranın iadesinde garanti 
olan gece için pembe ve gündüz için Bu usulü bilen ve tatbik eden her 
beyaz renkteki Tokalan kremini her- kadın "günde 30 dakika" bir genç kı
kese hararetle tavsiye ederim. İçle- zın yumuşak cilt ve sevimli, taze bir 
rinden bir çokları tecrübelerini ya- ten elde edilir. Binlerce defa temin 
pıncıya kadar adeta benimle alay e- edilen şayanı hayret semereler size 
derlerdi. Fakat tecrübe edip şayanı parayı iade etmek garantisini ver
hayret neticesini elde edince, onlar meğe sevkediyor. Hemen bugünden 
da benim gibi şaşaladılar ve son de- her iki Tokalan kreminden birer va
rece memnun kaldılar". Cilt unsuru zo alınız. Tarif edilen tarzda on gün 
olan pembe renkteki Tokalon kremi- kadar tatbik ve tecrübe ediniz. Elde 
nin terkibinde Viyana Universitesi- edeceğiniz şayanı hayret semeresin
nin meşhur bir profesörü tarabndan den memnun kalmamış iseniz, va
keşfedilen ve Biocel tabir edilen zoyu iade ediniz. Paranız derhal ... 
gençlik cevheri vardır. ri verilecektir. 

DİKKAT: 30 Haziran 1938 de çekilmesi mukarrer olan piyango bazı tek
nik aebebler dolayısile 15 Temmuza talik edilmiştir. 

M. M. YekCiletinden: 

parazitlerini aşılar. Bu parazitler de anılan gibi mütemadiyen çiftleşerek 
hesap kaidelerinin toplıyamıyacağı bir nisbette çoğalırlar. Bu korkunç 
üreme neticesi kanın en hayati kısmı olan kırmızı yuvarlacıklan mahv ve 
harap olur ve sıtma meydan alır . 

• 

Draieleri sıtmadan korunmali ve kurtulmak için 
kanı temizleyip çoğaltır, kırmızı kürecikleri artınr, adale ve sinirleri kuv· 
vetlendirir, iştihayı açar, dermansızlığı giderir. Sıtma parazitlerini öldü
rür, tali olarak belgevşekliği ve ademi iktidarda büyük faydalar temin 
eder. Sıtmanın bütün şekillerinde ~ifa temin eden bu yüksek tesirli ilaç 
her eczanede bulunur. 

DENlz BANYOSU ALANLARA ~ 

M U J D E: ... ~ 
BiR ÇOK TECROBELERDEN SONRA .. 
GÜNEŞiN YANIKLARA KARŞI 

ÇARE BULUNDU! 
F ennt ve aıhhi bir surette imal edilen 

şamı seanslarına devam edecektir. 
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MUAYENEHANE NAKLi 
Diş Tabibı ŞEK.İP RİFAT Eminönündeki muayenehanesini Taksiırı 

Standart benzin deposu yanında NAMAR apartımaruna nakletmiştlt· 
Hastalal'lnı Cumartesi, Salı ve Perşembe günleri saat ondan akşatl' 
dokuza. Pazartesi, Çarşamba günleri on dörtten akşam dokuza kadır 
kabul eder. · 

Telefon No. 35 - 245 _______ ..,... 

-----------------------------------------~ lstanbul Jandarma Satınalma Komisyonundan : / 
Miktan Cinsi Tahmini fiyat İlk teJl\iıla'-

Lira K. ~ 

9525 00 714 ~ 7500 Çift Şaplı çank 
ve çank bezi ~ 

1 - Cimi, miktan, tahmin bedeli ve ilk teminatı yukanda yazılı 1 J 
çift şaplı çarık ve çarık bezi 18-7-938 pazartesi saat 11 de Gedikpaşad r 
Jandarma Satınalma komisyonunda kapalı zarf eksiltmesiyle satın ılJ" 
caktır. ı,t' 

2 - Nümuneleriyle şartname her gün adı geçen komisyonda göı-Olt 
~ ~ 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanuna göre tanzim edecekleri kapal~ ~ 
lannı eksiltme günü saat 10 ona kadar makbuz mukaltilinde korııiSY" 
vermeleri. (4117) 

1485 sayılı kanuna gore savaş sakatlariyle şehit öksüzlerine ait 1938 yı
h ikramiyelerinin tevzıine taşlamak üzere havaleleri Ziraat Bankasınca 
ikramiye tevıi~ komisyonlan emrine gönderilmek.üzeredir. Bu yıl savaş sa 
katlariyle şehit öksüzlerıne ısabet eden para mikdarı aşağıda gösterilmiş

Si KETİ HA YRIYEDEN: Kadınlar lçill 
tir: (417b) 
Derece 
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Subay 
Lira K. 

204 50 
184 05 
143 15 
122 70 
102 25 
81 80 

ER 
Lira 

102 
81 
61 
40 
20 
20 
19 

BU AKŞAMKi BOGAZIÇI BÜYÜK MEHTAP ALEMİ 
K. 

25 
80 
35. 
90 
45 
25 
81 Bir şehldin öksüzlerine 

Fi YE 
ile memleketimizin en yükaek Saz ve aea sahiplerinden mürekkep fevkalade SAZ. ... ~ 

Saz heyetini hi.mil 71 numaralı vapur Köprüden 21,15 de, refakat vapurları olan 74 ve 66 Sahibı w- • umumi neşrıyatJ 1 

numaralı vapurlar da~ dakika ara ile kalkauklardır. eden: Ahmet Emin Y ALMA.N· ~ 
------- Birincisinde Ücret 100, Diğerlerinde 50 kuruıtur. ______ ... tecilik ve Neş'iyat Türk Ltıntıe',,. 

keti. Basıldıtı ver TAN M•~ 

BAYAN 


