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lktisat Vekilinin 1etkikleri 1lstanbulValisininDiin 
Vekil Kömür istihsalinin Muhakemesi Başladı 
Artırılmasile Meşgul Oldu Muhittin Ustündağ, Asri Mezarlığın 

. . ~ . .. _, Nasıl Satın Alındığını Anlattı 
Şakir Kesebir 
kozluda Maden 
kuyularında 
T etklkler Yaptı 

• 1.on,utdak, H (A.A.) - .tktınt 
·•91dll Şakir Kneblr, bupn jirket 
~lert ve veklletin 1allhlyetli 
Me müdüf}erlle birlikte Zonplc:tak 
-..... havzuuıda lltihlalitın antı
ldtauı w ruyoaellettlrilmm mn
lllaluı üzerinde 1abahtan bqlıyank 
tkfam geç vakte kadar megul ol· 
~. 

• 

v dil 1Coslrıl11 
'--~u_.... ........___ KandeaWe lnıa ffllecek ilk llmanı111ıs Çatalaizının ltasünkil hali 
~ 14 (A.A. - utUAt Ve 

ldıt bu ublılıki aiyaretlerden mnra etmlftir. Heyet azalan Bartının iktı- çıkarılmasının teminini rica etmiıler 
.._ 11 de Zrelll k6mürleri ifletme- Neli hayatına müteallik bir çok dilek ve bu suretle ayni zamanda Ankara 
atı.hı Uman temutım aezm11 ve öile- lerini arzettilrien sonra gemi inpat sergisinde çok raibet görmüı olan mo 
clea.oııraBartından aeıen villyet umu sanayiimizin hıklpfı çin devlet itlet bile nnayiinin gelitmeslne çok raj
-.t lla1an ile Bartın paetesl Mhlbln- meslnln ormanlardan kestiti kereste yardım edilınif olacağını kaydeyle • 
den miltefekkil bulunan heyeti kabul lerin küçük partiler halinde satılığa (Arkan: ~· ıo • .Otun 4 de) 

Fransada 14 Temmuz Bayramı 

Hatayda Yapllan Bayrama 
TU A ı t• 

Sorgu Bugün de Devam Edecek 
Lüzumu muhakeme kararına göre, ahnacak arazlnhı harita11nı yaptırmak, 
resmf takdiri kıymet heyetleri tarafından rayice uygun kıymet takdir ettir
mek, Belediye Encimen meclisince de tasdik edlldllchn ıo•ra mnafll umumi· 
ye karara almak gibi muamelelere tevessül etlllmesl icap ettljl halde b•nlar 
yapdmamıı ve arıa, çok yüksek bir bedelle ve pcnarhlc suretlle öhclenberl 
lel•diye Reisi ·tarafından hususi bir himayeye mazhar olduğu iddia olunan bir 
1ah11tan satan ahnmııtır. 

DURUŞMADAN SAFHALAR 
Reis - Mezarlık itinin pazarlığında ko-

misyon neyi mikyas tutmuıtur ? 
Vali - Usulleri vardır. Esasen takdiri 

kıymet itlerinin çok fena o~duğunu anla
mıı bulunuyoruL 

Reis - 73 liraya karar alınıyor. Ha•ukl 
dönümünü Eıref vasati olarak 33 Oradan 
almıı+.r. Ve leled;yeye 7J lraya satntıı+.r. 

Vali - iyice hahrlamıyorum. Tetk• 

eeyim. 
Reifıi - Ukeölu Etrefi anır lllllllllZ ? 
Yal - Mektep arkadaınndır, talllrtM, 

Fransız kıtaatı da bilmukabele Cumltarig11t severim •-.....-. ---• .-. ..a. ,_~ ..... 
0
=; ... 

Ba1}ramımıza iştirak edecek ' • ... ' ..... ,.,.........11'.ı • 

Pr ... -
11
- .. ,.-" EIPsi :::r~ dbiplin 

11
• çok iyi u•latm•k- Amerıkalı Tayyarecıler 3 

"İki memleketi biribirine G •• d D •• D 1 1 Tirle Dostluğundan bağlıyan 1&111iml dostluk bağ- t 
ltararet1e lahseffl ~~en~~lry';':ıfe.~:.!~1::'. un e unyayı o aş 1 ar 

mak, bugün bizim için büyük 
14 Temmuz münuebetlle, Fransa 

~1(ik elçaii B. PoftlOt, dün burada
lbnıetılJunda İltanbuldald ll'ran

ll&lan kabul etmiı ve ataiıdak.i nut
ku 8Öylemiftir: 

!!~::;.~;.ntrh!m:'b:1dı;: Nevyorktan Hareket Ettikten Tam 3 Gün 19 Saat 
:~~e~~::!k"~r~42:t~1 !!r':.; ve 16 Dakika Sonra Ayni Yere YCisıl Oldular 

"-Diplomatlar arasında arada bir 
Nerek Boiaziçlnin havuım teneffüs 
•tınek adeUne ralnıen .Ankarayı ter· 
~en geçen 9 aylık uzun bir gay 
~ IODra, bqün milli bayra
~zı kutlamak üzere aranızda bu· 
..._.Ulumdan dolayı bahtiyarım . 

.. l'ranaanın her zamandan daha zl 
hele bağlı bulundup hürriyet lcl .. 
ili, dalllll politikada ol4utu ka'dar 
laarid politikada da memleketin yük 
lek nıenfaatlert ile aWtadar lüzwn· J'rum B87ft 11:1~1 Pomot 

Türkiye efkarı umumiyesi 
bundan, yüksek bir mahzuzi
yet duymuttur. 
Devamlı hiçbir şey, güçlüksüz te

essüs etmez. Mü§terek bir kültür 
anlaşmasile zihinleri hazırlamak ve 
hakiki menfaatlerin karplıklı anlat
masına doğru teveccüh ettirmek için 
ne kadar lazımsa, bunlara devamlı 
bir pakt şekli vermek için mütemadi 1 

, ve sabırlı bir gayret te daha az lü- ı 
zumsuz de~ildir. 

1 
fArkuı: Sayfa ıo . .Otun ı del ı 

----~-----------~----~~------~~---------- ı 

15 Ya.:ında Bir Kız Mnmya Südetler lçını 
Y Ha+aytnklne Benzer 

Gece iki Erkeğin 11r ıc1are istiyor 

Tecavüzüne Uğradı Bir Alman Gıa..+eılnln 
Şayanı Dikkat Yam11 

Altınheklcalda Bahil tokak 11 numarada oturan AaaYDi, Kü- &erlin, ıc (A.A.) - Çek•lovak-
Mk Çiftlik Pailmun arka tarafmclaki dere içinde iki kitinin teca yadaki milliyetler atatilsl etnfımla .. 
~ utramıftır. yapılmakta olan mibakereleri mev· Nevyork, 14 (Hususi) -. Devri~em aeya-
~vni 15 dadır ve Betik • gezinmlftir. Fakat burada komJUla- zaabalda eden Berllner Talltlat 18• hatfne çıkan ve bu seyahati, ılmdıye kadar, 
~ köylçinlea~lebl sokatmda do •ı ve misafir bulunduğu evin diğer seteai, "yanlq yol,, ......,. altmda ml•li ıörülmiyen bir muvaffakıyetle başaran 
~ti& nunıaraıı evde oturan seyyar ma katındaki kiracılar kendisini bu yazdıjı makalede, Çea.lo...,..._ tayyareci Hugh• buıin 188t 18,34 te Nev· 
~z Apbun kızıdır. Kız son gün- gençlerle gezer, konu§Ul'ken gördük- ona tefldl edea lrldan J8f1PB Wr 70rk t&Jyare meydanına inmiıtir. DevrWem 
-ı-cae Babll IOkaimdald akrabaları· leri için Agavni. bahçeden çıkmayı mviyet olarak tan••aanı ve onlua aeyahati tiç gün 19 188 lf dakikada bqanlınıı 
'- evtne mtufir litmlt. miaaferetl muvafık bulmuı ve yan~~ genç lqiliderba lılanWa, lrlaa .. hlara ve rekor harikul&de bir ıurette kınlınlftır. 
~ da her akpm Tabtm bah terle birlikte Datcılık klübu yanın- ve l'ruaalann da Ratayda Tfirkle
..... lldip pzintl yapmayı itiyat daki yoldan Küçük Çiftlik par~ın re veNili ha,.ad haldan .....un Amerika Bahriye Nesaretine ait ~ tanare 
~. arka tarafındaki dere içine sitmıı • istemektedir. Rqhesi karplamaya aitmiı ve 3IO ldloınet-
~lki akpm da yine böyle Tat 'tir. 

HarikulHe Devriilem seyahati yapan tayyare ve tay. 
yareci Hughea ile arkadaşlanndan Türlov ve Konor 

reyi beraber yapmı,tır. Hugheı yere lndiil 
vakit tayyare meydanını dolduran halk tara
fından çılgınca alkışlanmıştır. AHoslated 
Prea'in yazdığına göre, tayyareci Amerika: 
hava kuvvetlerine ait son derece husu bir 
pUsula kullanmı,tır. Bu ıuretle mezkiir puıu· 
la ilk defa böyle uzun bir seyahatte tecrübe .. 
dilmittir. Pusulanın mükemmel olduğu ra.. 
rülmüttür. 

Tayyarecinin en ıon kondutu merhale Ml
nepolo idi. Bütün seyahat eııuunnda ta,yare
ci hakkında ancak bir defa endlte hi solu ne 
muqur. Bu da Alaka ile Zairbankı ara ında 
reçea yolculuğa tesadüf eder. Bu ırada tay• 
yareciden 6 saat haber ahnamanuş, fakat da; 
ha tonra bunun taytare Aletlerinin bozulma
ıı ytizünden ileri areldiğf anlaşılmıttır. Bu 
letlerln düzelmeli üzerine muhabere tekru 
bqlamıı ve endişe zan olmuıtur • 

(Arka& MIJf• 10, ai.itun 1 ü) 

~ ~ ıezinirk• iki~ - Genç Afıklar buratl'a uzun müd-
--~fmlf, bu 19nçlerle birlikte~· oturup eflenmiflerdir. Tam bu FiLİSTİN RÖPORTAJLARININ BiRiNCiSt: 7 NCiDE 

dd _,. ıo. .Otun 1 de] 
~~~~~~~~~~-----~~---~~_:_-----~~---~~....__~---~ 
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No. 119 · Yazan : M. SIFIR. 

Zeki Çerkes Etemle 
Görüşmiye Gidiyor 

Mollanın o günkü marif etlerl 
Miater Rayene bir jürnal 

•ermekten ibaret kalmamış -
tı Hususi adamlarından Nec
deü F :r a n s ı z istihbara -
tında Cezayirli yüzbaşı Mehmet 
Beye ve Celal Kerimi Kont Kap
riniye göndermi§ti. Onları da giz 
lice korüklemlşti. Evine döner 
dönmez Bosfor ve fransızca İstan 
bul gazetelerine de şu havadisi u
çurmuştu : 

"Hürriyet ve İtilAf Fırkasile mu 
tedil Hürriyet ve İtiliıf Fırkası a
zası bugün Damat Ferit (Pasa)nın 
konağında bir içtima aktederek 
vaziyet hakkında saatlerce müza
kerelerde bulunmuşlardır . ., 

Bu havadis ertesi gün Bosfor ve 
fransızca İstanbul gazetelerinde ve 
Bosfordan naklen de İkdam gaze
tesinde çıkmıştı. Gazetelerin bu 
havadisi tilki Mollanın arzu etti
ği tesiri göstermişti. Damat Feri
din Nişantaşındaki konağında ay -
nca bir toplantı yaptığına İngiliz
lere inandırmıştı. Siyasi mümes -
sil Çerkes Ethem ile görüşmek ü
zere Vahdettinin adamlarından bi 
rinin cepheye gittiğini biliyordu. 
Bunun için Mollanın jümalini ve 
gazetelerin verdiği havadisi doğru 
bulmuş, Damat Feridi sıkıştırmış
tı. Hürriyet ve İtilaf, Damat Feri
din birkaç defa tekrarladığı rica ü
zerine bu hadiseden bir hafta son 
ra gazetelere bir tavzih mektubu 
göndermişti. Fırka bu mektubun
da şöyle diyordu. 

"Hüriyet ve İtilaf Fırkası: mu
tedil nAmındakl hlzb ile ne Damat 
Ferit (Paşa) nın konağında ve ne 
de başka yerde hiçbir içtima ve 
müzakerede bulunmamıştır. Hüri
yet ve lüW 'i'"'~'~ ... • lsble 

ve ne de Sait Molla Bey ile bir gU-. 
na temas ve münasebette bulun -
madığını ve bundan sonra da bu
lunmak ihtimali mevcut olmadı~ı
nı knt'iyyetle ve sarahatle millete 
arzeyler.,, 

B u nan Mister Mollayı hntün 
bütün çileden çıkarmıştı. 

Jl"ırkacılann yakasına daha ş!ddet
le sarılmıştı. Bu tavzihin Dnmnt Fe 
ridin ricası üzerine yapıldığını İn
gilizlere söylemiş ve bu husmıta ba 
zı vesikalarda göstennisti. Türlü 
türlü entrikaların bu işte de i.ıstün 
çıkmıştı. 

Zekinin Çerkes Ethem ile görüş
mek üzere Yunan cephesine gide
ceğini hiç kimse bilmiyordu. Da
mat Ferid Vahdettin ile müştere
ken yaptığı bu teşebbüsü çok gizli 
tutmuştu. Çit kasrında verilen zi
yafet gecesi Vahdettin, Damat Fe 
rit ve Refik sabaha kadar oturmuş 
lardı. Çerkcs Ethem ile yapılacak 
görüşmelerin zeminlerini hazıra
mışlardı. Ve Zekiye adeta ezberlet 
mişlerdi. 

Akşamdan verilen karar muci -
hince Zeki sab:ıhleyin saat dokuz 
buçukta Kapiten Benetin Tünel ba 
pnda (Hamson) apartımanındaki 

hususi dairesinde bulunuyordu. Be 
net daha geceden icap ed.?nlerle 
gorüşmüs, emirlerini almış ve ter
tibatını yapmıştı. Zeki ile beraber 
yüzbaşı (Kamil) i gönderiyordu. 
Bunlan Mudanyayn götürmek ü
zere Z. 2 torpitosu hazırlanmıştı. 
Tophane açığında istim üzerinde 
bekliyordu. Zeki toprak renginde 
açık yakalı bir caket ve külot bir 
pantalon giymiş, başına da ayni ör 
nekte bir kasket geçirmişti. Kıya
fetini az çok cfendilerininkine ben 
zetmişti. Kapalı bir otomobıl ile 
deniz üssu kumandanlığına gel -
mişler ve hemen bir motör ile tor
pitoya gitmtşlercU. 

y olculann saat tam on bu-
çukta hareket edeceklerini 

Pantikyandan o sabah öğrenmiş -
tim. Torpito limandan çıkarken Ga 
lata gümrüğü başmüdürü Nail Be 
yin odasından işi bat Beyı:? tele
fonla söyledim. Akşam üzeri yanı
na gittim. İluan Beyden, Pantik • 
1andan ve (V) den aldılım haber-

teri verdim. Esat Bey sözlerimi ni
hayetine kadar dinledikten sonra 
dedi ki: 

- Bu hainlikleri de nihayet yap 
tılar, değil mi? 

- Tabii ... Bunlardan başka ne 
beklenilirdi? Şimdi de kabineyi 
dü~rmek ve iktidar mevkiini ele . 
geçirmek için uğraşıyorlar. 

- Seninle bunun için gör!.işece
ğim. Bugün Tevfik Paşa beni iste
di. Gittim. Paşa dedi ki: "Vahdet
tin Çerkes Ethem meselesine çok 
alfıka gösteriyor. Şu sırada bir mü 
nasebetsi7.lik etmesinden korkuyo
rum. Çok dikkatli bulununuz.,, Bir 
de S. N. Bey gizlice Tevfik Paşaya 
gitmiş, Damat Ferldin İzzet ve Sa
lih Paşaların vaziyetini ileri süre
rek kabineyi düşürmek için çalış
tığını söylemiş. Damat Feridin bir 
hnlt knnştıracağı anlaşılıyor. Şu

nun İngilizlerle arasını bozamaz 
mıyız acaba? 

- Tam sırası ... Çerkes Zekinin 
Kapiten (Kamil) ile cepheye gittik 
]erini İngilizlerin gizlediklerini Pan 
tikyan söyli.iyor. Bu havadisi mü
nasip şekilde yayalım. (M. A.) ve 
Pantikyah vasıtaslle de bu ~ayia
nın Damat Feridin adamlanndan 
çıktığını İngilizlere bildirtelim. Her 
halde bu suretle aralarını bozamaz 
sak bile bir soğukluk sokacağımı
zı ümit eylerim. 

- Bu fikir fena değil ... Bunu ya 
palım. Tercüman Nail Bey ile de 
Kont Kaprininin kulağına erişti

rclim. Faydalı olur değil mi? Bu 
işe hemen başla. Ben de başka ted 
birler düşüneyim. 

(Devamı uar) 

T rnye.la We.frlyet 
Ağustos başında, '.türk Tarih kuru 

mu tarafından Ktrklarelinde \'C bil
hassa Vize kazası höyüklerinde ta
rihi araştırmalar yapılacaktır. Arke· 
oloğ Arif Müfit Mansel, bugünlerde 
bir heyetle ve kazılnrda çalışacak e
lemanların birlikte Trukyaya gide
cektir. Hafriyat devam ettiği müd
detçe bu heyete nezaret edecektir. 

Bir Film Gösterildi 
Beyoğlu halkevi, dün akşam saat 

yirmi bir buçukta, Trakya kalkınma 
hareketlerini tesblt eden bir film 
göstermiştir. Filmde, Mimar Sinarnn 
Trakyadaki eserleri, İstanbul ve A
tina üniversitelilerinin Trakyayı 7.i
yaretl ve Trakyanın muhtelif spor 
teşekkülleri ile Trakya askeri ma
nevraları gösterilmiştir. 

'l' A N 

MAARiFTE: 

Yugoslavyadan 
Universiteli 
T af ebe Geldi 
Yugoslavyanın Lubiana üniversi

tesi felsefe talebesinden 9 kitillk, 
kızlı, erkekli bir grup şehrimize gel 
miştir. Talebe, dün sabah üniversi
teyi ziyaret etmit ve profesör Muhlis 
Ete tarafından kendilerine üniversite 
tanıttınlmıştır. 

Yugoslavyalı, iki tıp talebesi de, 
üniversite tıp fakültesinde staj yap
mak üzere gelmişlerdir. 

16 Çocuk Bahseıl 
Tatil zamanında çocukların sokak 

larda oynamal\ırını temin için, bu 
yıl da, şehrimizde çocuk bahçeleri, 
açılması kararlaştınlmıştı. Bu bah
çeler bu sabahtan itibaren açılacak
tır. Bahçelerde vaıüe görecek mual
limler ayrılmış, ve talimatname ya
pılmıştır. 

Bu sene 16 bahçe açılacaktu. Bun
lar, İstanbul cihetinde 3, ıs, 6, 27, 37, 
25 ve 64; Beşiktaşta: 20 ve 23; Be
yoğlunda: 1, 6; Üsküdarda: ]9, 30 
ve 48 nci okullardır.Talebelere sabah 
saat 8,30 dan l 7 ye kadar muhtelif 
oyunlar gösterilecektir. 

Sanat SerCJlsi Görülecell 
Berlinde açılan :ranat sergisinin, 

Türkiye sanat okullan muallimleri 

arasından seçilecek yirmi kişilik bir 
muallim heyeti tarafından ziyaret 

ve tetkik edilmesi kararlaştınlmı.ş
tır. 

Bu ayın 19 unda Almanyaya ha
reket edecek olan bu heyete vekalet 
mesleki tedrisat müdürü Rüştü, baş
kanlık edecektir. Heyette bulunacak 
muallimler bugünlerde seçilecektir. 
RüştU bu iş için Ankaradan şehrlmi 
ze gelmiştir. 

Yeni lktısat Profesörü 
Gecen yıl üniver.ı;itemizden ayrı

lan protesor v. Rop1<e·aen ooşaıan 

iktısat kürsüsüne Gratz üniversite

si rektörü iktısatçı profesör Dobres

berger tayin edilmiş ve mukavelesini 

Nevyôrk 
Ser9isine 
Hazırhk 

Nevyorkta gelecek acne açılacak 

beynelmllel ıerglye tıtlraklmlz için 
hazırtıklıra baılanmııtır. IOrk mah· 
auta ve aanayl eaerlerlnl fazla çeılt· 
terle zengin bir koleksiyon halinde 
teıblt etmek ve lnkıltbımızın bütOn 
safhalarını gtiıterebllmek için Anka· 
radı bir Hrgl bDroau kurulmuftur. 
BOro relallOlne 8uıt fakir tayin edll
mlıtlr. BUronun latanbulda bir ajanı 
bulunacaktır. Ajanııaı TUrkofls mer 
kezinden Nihat tayin edllmlftlr. 

Amerika, TUrk mallarının daimt 
ılıc111 olıblleceaı dUıUnUlerek, teı· 

hlr edllecek malların zengin ve yUk· 
aek kılltell olması için çılııııacaktır. 
DenlzclttOlmlz, maden ve dlOer aa· 
nıyllmlzln, cUmhurlyet ldarealndekl 
lktındf lnklpfın grafik, kroki ile 
tabloları da huırlanıcıktır. Nev· 
yorkta kurulacak Türk mimari tar· 
zındık! pavyon için de mimarları· 

mızdan pllnlar ve krokiler alınacak· 
ır. 

ACI BiR KAYIP 

Mühendis Sa16hatt in 
Alan, Bir Kaza ya 

Kurban Gitti 

MOTEFERRIK : 

Sultanahmet 
Cimii Tehlike 
Geçirmiştir 

' Uç senedenberi Sultanahmette A-
rasta sokağında Bizans saraylarını 

bulmıya çalışan profesör Bakster, 
eski baytar mektebinin önündeki so
kakta bir iki sondaj yapmış ve bu
ralarda ilk senelerde meydana ç·karı 
lan mozayıklann temadisini bulmuş
tur. 

Şimdi kazı yerinde ancak 30 ame
le çalışmaktadır. Profesör Bakster, 
bu sene esaslı bir araştırma yapmı
yacak ve gelecek sene için kazı yer
leri hazırlıyacaktır. 

Bu hafriyat iddia edildiği gibi, 
Sultanahmet camiini tehlikeye dü-

ı şürmüş değildir. Yalnız, belediye i
mar müdürü Ziya, evkaf mimarı Vas 
fi ve mühendis mektebi profesörle
rinden Fikriden müteşekkil bir he
yet evvelki gün. kazı yerinde bir tet
kik yapmışlardır. Bu heyet, hafriya
tın mabedi katiyen tehlikeye dnşür
mediği neticesine varmış ve raporu
nu hazırlamıştır. 

Yalnız, müzeler umum müdürlüğü 
hafriyatın cami avlusuna doğru de
vam etmesini esasen menetmiştir. 

Hafriyat, müzeler idaresinin daimi 
nezareti altında devam etmektedir. * İstanbul elektrik işleri umum 
müdürlüğünde yeni mesai saati tat
bik edilmemektedir. Memurlar, bu 
usulün kendilerine de teşmilini iste
mektedir. 

* Amerikalı profesör Bleg'jn ri
yaseti altında bir müddettenberi Tru 
j va harabelerinde tetkikler yapan ar
ı keoJoji heyeti işini bitirmiş, Ameri
kaya dönmüştür. 

mektep tayarcsi yapmıt ve bunun 
teslimi için Eskişehire gitmit bulu -
nuyordu. 

TT~ Avrupa dilini mükemmel suret-
,,.,. ..,,.., •., • .. .... ... . ıt--6--- ,.~ 

dar yüksek olan Salahattin Alanı t8 
nıyanlar arasında sevmemiş bir tek 
kişi yoktu. 

imzalamıştır. Bu profesörle radyolo- Tayyare miihcndisi Snliıhnttin Alan 

ji profesörliiğüne tayin olunan Ska· Pek değerli ve genç tayyare mü -
litzer yakında şehrimize gelecekler- hendislerimizden Snlahattin Alan 
dir. çarşamba sabahı lnönünde bir kaza 

Memleket için en f aydah ve ve
rimli olacak çağında, ancak otuz beş 
yaşında hayata gözlerini kaparken 
genç refikasile beş yaşındaki kıı:ını 
ve bi.itün dostlarile tayyareci arkadaş 
}arını matem içinde bırakmıştır. * Üniversite kamplarının ikinci neticesinde ölmüştür. 

Merhum, orta tahsilini Almanya, 
yüksek tahsilini Fransada büyük bir 
muvafakıyctlc tamamladıktan sonra 

Merhumun cenazesi dün akşam 

Haydarpaşa garına getirilmiştir. Ce
nazesi bugün öğle üstü Nişantaşında 
Rumeli caddesinde Güven apartımn
nındaki ikametgahından merasimle 
kaldırılacak, namazı Teşvikiye cami 

devresi, dün Yedek subay okulunda 
açılmıştır. Bu kampa hukuk ve ik-

tısnt fakiiltelerile güzel sanatlcr aka 

demisi tnlebcsi iştırak etmektedirler. 

* 4 ağustosta İstanbul muallim
lerinden mürekkep bir heyet t.:ıtkik
lerde bulunmak üzere Edirneye gi
decektir. * Bu yıl ilk okullardan 23 bin ta
lebe mezun olmuştur. 

üç sene kadar Eskişchirde .askcri tay 
yare mühendisi sıfntile çalışmış ve 
Türklyede ilk defa olarak yaptığı tay 
yaresile Cümhuriyetin onuncu yıldö 
nümü merasiminde uçmaya muvaf
fak olmuştu. 

Son zamanlarda fabrikatör Nuri 
Demirağın fabrikasında yeni bir tip 

inde kılınarak Edirnekapı şehitliğine 
gömülecektir. 

Refikası Bayan Naşide Alanla aile 
sine ve meslek arkadaşlarına taziyet 
!erimizi sunarız. 

• • --~, Askerlik 
Kapmlarında 

.J 

Liselerin askerlik kampları de\•am 
etmektedir. Darii şafaka ve Hayriye 
liseleri talebesi de Fatihte kamp kur 
muşlardır. Her sahah, 500 den fazla 
talebe talime ç ıkıyor Resimlerimiz, 
talebenin muhtelif talimlerine ait 
intibaları tesbit ediyor. Talimler, 
kampta hiiyiik hir disiplin altında 

yapılmaktadır. Tiirk çocukları ya· 
rın için iyi yetişiyorlar. Silah, 'filrk 
çocuğuna iyi yakıııyor. 

• 

15-7-938 ~ 

;---·····-····-······························] 
1 Ankaradan 
1 Tele fon ve Telgraf Ja 
: ... -... ······ 
Orman işleri Hakkınd• 

Verilen Kararlar 
Ankara, 14 (Tan muhabirinden) ...... 

Orman işleten fabrikalar miimcssil· 
leri toplantılarına devam etmiş ,·e 
bazı kararlar vermislerdir. Toptaıı· 
tıya iıtirak edenler. §Crcfine zira•' 
Vekili tarafından bir ziyafet ,·eril· 
nıi.J ve ziyafette bankalarla Zir••' 
ve İkhsat Vekaletleri erkanı ha:ıJ1 

bulunmuıtur. Toplantıda verilen kr 
rarlara göre, orman iılerile utraJ• 
mak üzere ;merkezi Ankarada ol., 
bir orman işletenler birliği teşkil e
dilecektir. 

Muhtelif ihtb·açların hangi ınııı· 

takalardan temin edileceği tesbit edil 
miştir. İskan işleri için istenecek ke• 
resteler \'&&on teslimi azami on ,,e· 
kiz liradan ve travesler son on ıtJ 
ay zarfındaki fiyatlara nazaran üçte 
bir tenzilat ile verilecektir. 

Erzincanda Sel 
Felaketinin Zararı 

Ankara, 14 (Tan muhabirinden) -
Erzincan civarındaki sel felaketin• 
ait son gelen haberlere göre yalııd 
bir köyde sellerin götürdüğü da~af 
aayıaı' beı yüzil bulmuıtur. Piskid•I 
köyünde cami ile mektehi seller al•P 
götürmüştür. Tamamen sular aıtıo• 
da kalmıı köyler vardır. 

Sıvasın Suşehri kazasında da sel
ler bir siiril evleri ahp gö_türmü~tiif• 
Zarar 5500 lira olarak tesbit edilme~ 
tedir. 

Yağmur Felaketi 
Gürün, 13 (TAN muhabirinden) ..,,,. 
Öğle iizeri yağan şiddetli yağmurlaf 
yüzünden kasaba tehlikeli bir sel baf' 
kınına uğramıştır. Seller köprüleri sd 
.rüklemiş, tarlaları su basmıştır. sel 
telgraf direğini sürUklediğinden, oo• 
lamı tamlri itiyle utraıan telgraf Şt' 
finin e§yalannı seJJer alıp götürnıiit 
tür. Nüfusça zayiat yoktur. 
MEMLEKETTE: 

Kulak Tozunu 

Patlatmış 

y;i~de • ku~dtl;; ile bi; ağır ~ 
lama vakası olmuştur: 

Boşnak Süleyµıanın yanında ~
lışan Alaşehirli Süleyman oğlu !br•· 
him Nişancı, kavga ettiği Ahmet oJ· 
lu 40 yaşında İbrahimin sol kul:ı1' 
tozuna ayakkabı ile vurmuştur. !tr 
rahim, çok ağır surette yaralanın1f 
ve ifade veremlyecek bir halde bs§ 
taneye kaldırılmıştır. 
İbrahim Nişıncı tutulmuştur. 

SIVASTA: 

Yangında Adamın 

Yüzü Yandı 
Sıvas, (TAN) - Bakal Mehmet O

narın dükkanında çay kaynatma'k a· 
zere yaktığı gaz ocağı patlamış. or•· 
da bulunan benzin tenekesi iştial et· 
miş, dükkan alevler içinde kalttl1t 
tır. Yetişen itfaiye yangını hcJ1\etı 
söndürmüş ve büyük bir tehlikertlt' 
önünil almıştır. 

Mehmet Onarın ell ve yüzü ystı· 
mış, dükkanına da 500 liralık zsr•' 

r;:~VIM ve HAVAJ 
15 Temmuz 1938 

C U MA 

7 inci ay Gün: 31 
Arabi: 1354 
Cemaziyülevvel: 16 
Güneı: 4.41 - Ölle: 
İkindi: 16.19 - Akşnm: 

Yatsı: 21.39 - İmsfık: 

Hızır: 'fl 
Rum1 ıs!'i4 

Temmuz. 2 
12.09 
19,.tO 

2.211 

YURTI A HAVA V AZlYEfl 
llJI' 

Yeşilköy Meteoroloji lstasyonundn° 1',.-
nan malUmata göre. hava yurdun 'l'rtı ot' 
Kocaeli ve Karadeniz kıyılarile kısmen rı6' 
ta Anadolu ve Egenin şimal tarafl3~tı,.. 
çok bulutlu ve mevzii yağışlı, doJtu ctl' 
dolu \•e Akdeniz kıyılarında bulutl~ ı.ı•" 
ğcr bölgelerde az bulutlu geçmiş, ı-01 6i' 
lar Eie ve Akdeniz kıyılarında garb 'rıı" 
ter yerlerde umumiyetle ılmali tstıJ.;9 

Unden orta kuvvette esmiştir. 11"". 
İstanbulda hava ekseriyetle faz!' ,. 

lutlu ve kmnen yatmurlu geçmisur;,,0, 

saat zarfında yağan yağmurun metre ,ıtl' 
rabbaına bıraktığı su miktarı 500 I' 
dır. 8 tı' 

RüzgArlar şimali şarkldcn saniyede bsr°:' 
7 metre hızla e.!mlştlr. Saat 14 te ~ 
metre 757,t milimetre idi. Hararet "',oJ 
güneşte 81.5, gölgede 27,9 ve en 8f. 
santigrat olarak kaydcdllmiJtir. 
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BUGO ti_I ~ ffi .Clf"K 
İllere ile 

Glya CEBELUTTARIKTA ALMAN TOPLARI Çamllcada 
Otel 

Avam Kamarasında Endiıe JPazan: B. FELEK. 
iş f'f 

plaJI" 
irıa& 
eril-

İngiltere :;: Orner Rıza ooaRUL 

111~ter~ - t~alya, halya - Fransa, 
la akı vazıyetin düzeldiğini gös 1 

lll lçbir Yeni emare görülmüyor . .-..--------- ls~nanyanın lngı·ltereye Notası 
b lefenlerde söylediği nutuk M il 1 '/""" 

Uyandırdı 
Gazetelerde okudum: Çamlıcalılar * Çambeada bir otel yapılmasım isti

yorlarmı,. * Londra, 14 (Humai) - Bugün 
Avam Kamarmında lıpanyanın 
•mı vaziyeti dolayı.tile Cebelüt
tank'ın müdafC148ı meıeleri ko
nuşuldu ve Başvekil namına 
Maliye Nazın Sir Con Saymon 
beyanatta bulunarak impara
torluğu müdafaa heyetinın bu 
i§le meıgul olduğunu anlattı. 
Daha sonra Almanların Cebe
lüttank karfUına toplar diktik
leri meselesi ileri ıürülmüı ve 
Sir Cmı Sayman, böyle bir fey 
varıa ayni heyetin de bu ifle 
meıgul olacağını ıöylemiftir. 

i r••' 
aııf 

k .. .,. 
ol" 

., :••ra kızdırdığı ılbi İngilizte- 1 B. Hodza i iyet er 
81'11th. Londranın maruf .ıaze-

b~en Deyli Ekspres, bu nutuk-

1 
E f d " lıgal Ordularile Hakiki Gönüllüler 

Aras1nda Büyük lir Fark Vardır! .. .... &ederken ,u sözleri yazıyor: Mese esi tra ın a 
':-olini, bazı yabancı memle-

kendisinden nefret etmele- B 
1 

d 
b;;' İftihar ettiğini anlatıyor. o Temaslarda u un u 

lrıukabele bunlardan nefret et-
Londra, 14 (Hususi) - İspanyada bugün harp cephesinde 

herhangi suretle değişiklik yapacak mühim bir hadise vuku bul
Prag, 14 (A.A.) - Çeteka bildiri- mamıştır. Hükumet tebliğine göre Şark cphesinde iki taraf bir 

' r. Onun bu münasebetle ak
ittirdiği memleketlerden biri, 

dir, lngilizlere gelince, İtal
dan ne nefret ederler, ne de 

tt i"~~ler. inıilizlerin mukad
llciUz halkının elindedir ve 

yor: takım ileri geri harektlerde bulunmuşlar, hükumet bir hava mu-
Başvekil B. Hodza, milliyetler me- h be . ti sinde sekiz Frankist avcı tayyaresi düşürmüştür. 

selesi etrafında mutelif parlamento are sı ne ce 
grupu mümessilleri ile görüşmeler- ls11anyanın Notaıı 

--------------------'"'"--·----

Ben de, Çamlıcab deiilsem bile 
Çamlıca civannda oturduiwn için ay
ni arzuya iltihak edebilirim. Llkiıı 
birisi çıksa da sona: 

- Gel bakalım Çamlıcalı! Sen bir 
otel yapılmasını istiyormupun! 

- Evet efendim! 
- Güzel! Yapalım ama nereye ya. 

palım?. 

- Aman efendim! Tereddüde n• 
hacet? Tepeye? 

- Haqi tepeye? 
- BUyilk Çambcanın tepesine ! 
- Ali! Yaptık oteli, likin mil§te-

ri ? 
tl'tlb i.ıı, giiçü kendi refah ve em 
tridır. Mussolinin bu çeşit söz

"'- lca'lı Yapdacak bir iı vana, 
11Y•nık ve hazırlıklı danan-

de bulunmuştur. B 1 14 (A.A.) _Hariciye Na-~ 
B. Hodza, milli birlik mümessille- ı;s;,o~,Va o tarafından İngiltere K y• B b 1 d 

zi:11i ve. ~il~ara ~eko~l~vakya Yah.u ~~ıi~et~ne t:Vdi edilen nota, harbin a nto n 1 ne Om a an 1 
dı Partısı mumessıllerını kabul etmış . . d be · t panrya politikası-

bıdayetın en rı s 

- Aman efendim! Kim selmez? t.
tlrahate, dinlenmiye, su tedavlsine 
mtibtaç olanlar hani hani koprlar. 
A.kpmlan hıncahınç dolar. M~ ., . .... 

:lizlere, başka söz ilaveye lii-
0 llıaaa ıerek. 

tere • Almanya: 
.\] 
-~:.1•nın, hava kuvvetlerini İ· 
ta e fıkaracağına ve her ay 
'iı >'Yare Yerine 800 tayyR1'e ya

ba dair yayılan haberler f n
::;ı son derece alakadar et

ti it. Fakat İngilizlerin umumi 
'ite be röre Alman tayyareleri, 
ı d~ ~•7Yareleri derecesinde kuv 
~ lildir. Bununla bera~r ln
lrı biıa tayyare inıaatına ait pro
'l llt~ leııiıletmesi istenmc-kte ve 

lllQazzam kudretin ve muh
.. ~~etin., ban,ı koruyac:ağı 

tirYahudi Partisi mümessilleri, Yahu nın esasını teşkil eden ve ~vrupa.sul- 150 K• • Old • • 500 
hünün umumi menfaatten aleyhınde 1 ş ı u di ekalliyetinin Cümhuriyete karşı o-
herhangi bir harekette. bulun. mamayı 1 lan sadakatini bildirmiştir. Kendileri 
istihdaf eyliyen prensıplerinı hatırlat ne, Yahudi ekalliyetinin ihtiyaçları-

nın nazan dikkate alınacağı hakkın- maktadır. d y alı Var 
da teminat verilmiştir. İspanyol Cilmhur.i~eti ~Ukömeti, e ar 

B. Hociza, bundan sonra, Karpatlar "politik maksatlar ıçın hükömetle-
altı Rusyası çiftçi muhtariyetçi parti- rinin emri üzerine gelen işıal ordu 
si mümessillerini ve milli Faşist bir- lan" ile kendi1iklerinden Cümhuri-
liği mümessillerini kabul etmiştir. Ni yet bayrağı altında mücadele et-
hayet, Çekoslovak Sosyal - Demokrat mek steyen hakiki gönüllüler ara-
mebusu B. Revay ile Karpatlar altı sanda daima fark görmüıtür. 

Rusyası mahalli hükumetinin kabine Bununla beraber, Cümhuriyet hü-
şefi B. Bestil de B. Hodzanın yanına kumeti, her defasında, gönüllülerin 
alınmışlardır. geri çekilmesi hakkındaki tekliflere 

Umumi grev karan muvafakat etmiştir. Zira, Cümhuri-

Çin istikraz T &febbüslerinde Bulunuyorsa 'da 

lngiltere Hükumeti Bu işi Garanti Edemiyor 
Nevyork, 14 (Huıuıt) - Uzak Şarktan gelen en son haberle

re göre, Japon kaynakları Y angtai nehri üzerinde ilerlemiye de
vam ederek mühim bir limanı ele geçirdiklerini bildiriyorlar. 
Bu ıabah Hankav bombardıman edilmi,tir, fakat hedef tayyare 
karargahı idi. Yabancılara ait kııımlara hiçbir bomba dütme
mittir. 

dam, yemek, hava! ... 

-Yeter! Btitün bu söyledikJerin ~ 
il teYlerdir. Sana bir sual soracaiım. 
Senede kaç defa Çamlıca tepesine p. 
kanın? 

- Vallahi, bilmem amma bir Od 
defa çıbnm. 

- Amma yaptın ha! Bu kadar '8-
zel bir yere insan senede bir defa çık 
malda doyabilir mi?. 

- Evet amma efendim! Tepeye de 
her zaman kolay tınnanılmaz dofra-
ıu. 

- Hah! Şimdi yola pldin! Sizin Is 
tecliğiniz oteli Çamlıca tepesine yap.ı 
sak, dinlenmek için oraya plecek 
olaıı yatlı, yorgun, zayıf miiıteriler 
ne ile çıkacaklar? •• , ta lktadır. İnıiltere biikume-

1>'are fntaatı programını ge
" 'ek için çalıımakta olduğu aö-
)' lllaktadır. 

~-A ""adel. 

Prag, 14 (A.A.) - Çeske Slovo ga- yet hükumeti, yabancı müdahalelere 
zetesinin bildirdiğine göre, Liberekte nihayet verilme5i keyfiyetinin, her za 
ki Henleinist iş konfederasyonu, sü- man mevcut umumi bir mücadele teh 
detlerle meskun mıntakalardaki bü- Jikesini bertaraf edeceğine kani bu
tün endüstri müesseselerinin 15 Tem lunmaktadır. 
muzda umumi grev ilan etmelerine 
karar vermiştir. Grevden maksat 

Ayni zamanda Kanton da şiddetle 
bombardıman edilmiş, 150 kişi mak
tul düşmüş. 500 kişi yaralanmıştır. 

Buradaki tayyare karargahı istasyon 
ve sair yerler de büyük hasarla -

- Şartlar deiitiktir Ye Türki
ye muhuemat ile metrul delil
dir! 

Çamhcalıda derin bir sUk<ıt. 
Bu uydurma muhaverenin hakikat 

olmama daima imUn vardır. 

Çamhca tepesine yapılacak &lr O-· 

teli ben ve benim gibi birçok tlıkti
darlılar dlişünmilşlerdir. Lakin ene
la tepeye çıkmanın bir yolunu bal
malıyn. 

rap muc en: 
.... it 

"uta ere hUktlmeti tarafından Fi-

milliyetler statüsünü protesto etmek 
ve Karlovivari talepleri lehinde teza-

Bulgaristan Matbuat 
hüratta bulunmaktır. Cür~lerl ra uğramıştır. 

Amerika Kızılhaç 
cemiyetinin yardımı 

~Jesinl tetkik irin e:önd~ 
•ıt . .ro•llA• ... ou" •lu ~cnıyl? -Petit Journal, Prag'da Krofta ile 

l"in Ağr 
Hükümler Koyuyor 

..._._.. ,; ••• ., ... .... l:1ttUlr\llgiu c ~· .:::, 

bugün Japon kuvvetleri Çekos müs-

Vaşington, '14 (A.1'..) - Milletler 
cemiyeti sıhhat servisinin talebi ü
zerine Amerika hükumeti Amerika 
Kızılhaç cemiyetinin yardımile Hong 
kong'daki konsoloshanesine bin litre-

'9a tıı~· ~11hdi de sekizinci komis
lt tepb stıll taksim projesinin tat-

yapılan bir mülakatı neşrediyor. Çf'
koslovakya Hariciye Nazan ezcüm
le diyor ki: ')ob dea~~e meKUI oluyor. Bu ko

tt • onUmüzdeki sonbahara ka 
ı.::'11ııu hazarhyacak ve İngil

ilte 6111etine takdim edecektir. 
' tare hükGmeti geçen yedi knmis 

•it 'alından verilen raporların 
ı•• )'edine· · ü · d 

"Ana yasamızın demokratik ruhu 
ve memleketin tammaiyeti ile ka
bili telif olan imtiyaz hudutlarına ka 
dar gideceğiz. Yapacağımız şey k~ 
münlerin, mıntakaların hatta mem
leketlerin mahalli muhtariyetini e
hemmiyetli surette takviye etmek
ten ibarettir. Kendilerini alakadar e 
den bir takım meseleler hakkınd.-. 
bizzat karar vermek hakkını alacak
lardır. 

Sofya, 14 (A.A.) - Adliye Nazın 
parlamentoya 19-5-934 tarihindeki 
hükllmet darbesindenberi mevcut o
lan sansürün ilgasını derpiş eden bir 
matbuat kanun projesi tevdi etmiş
tir. Projede milli menfaatleri tehli
keye sokan bazı ahvalde matbuatın 
kontrola tabi tutulması derpiş edil· 
mektedir. Projeye matbuat cürümle
ri için şiddetli hapis cezaları kon
muştur. 

tahkem mevkiini ele geçirmiye mu

vaffak olmuştur. Bu mevki Kiuking 

den yirmi kilometre mesafededir. 

Çine İ•tikraz 
Londra, 14 (Hususi) - Bugiin A

vam kamarasında Çine ikrazlarda 

lik kolera aşısı göndermiye karar 
vermiştir. Çin hükumetine tahsis e
dilen bu hediye ile üç milyon ldşıye 
aşı yapılabilecektir. 

Her yaştaki müşteriler Arafat •alı 
na çıkar sfbi dala tırmanamu. Mev
cut uydurma toprak yoldan tabiler 
nazlanarak çıkıyorlar. Hele hatalar 
için bu yol hiç pyanı tavsiye dejil. 
Zaten böyle külfetli vasıtayla ıidilen 
yere kimse gelmez. 

ı.ıatirıı ısı zerın e durmuş ve 
ta .\raplarla Yahudiler ara

lfi. ksı111 etmeyi muvafık gifr-

•t1ta .t! bu taksim siyaseti Filistin-
li •Plarıa Yahudiler arasında 
d~~Dıiy~ek gibi ıörttnen bir 

ll"tu •çnıııtır. 

~ .... n bu mücadele nisbeten ha
~~t tibi l'Örünüyona sebebi Fi

"-a .. kerf İfgal altına alınması, 
~ea~l'plerin her yerde faaliyete 

Bunun için diyet meclisleri kura · 
caklardır. Bu meclislerde ekalliyet 
unsurlarının kendi mümessilleri bu
lunacaktır. Ekalliyet lisanlan hak
kındaki kanunlarımızı da hafiflet
mek tasavvurundayız.,, 

Bir Tren Kazası 
Halle, 14 (A.A.) - Bu sabah Treb

sen istasyonu civarında bir tren bir 
otobüse çarpmıştır. Otobüs ateş al
mıştır. Beş kişi ölmüş, on beş kişı ya 
ralanmıştır. 

bulunmak meselesi konuşulmuştur. ı--------------. 
Hükümet namına söz söyliycn Sır 
Con Simon Çinin birkaç defa bu yol
da teşebbüslerde bulunduğunu. fa- ı' 
kat hükümetin böyle bir istikrazı 
garanti edemediğini, mali müessese
ler böyle bir harekette bulunmayı ka 
bul ederlerse, hükumetin bu mesele

ltalya Frankonun 
Zaferini Bekliyor 

Şimdi, Turi:ırm denilen muanam 
meıel!!nin en esaslı bir kaidesini ba 
yolda hayli ilerilemlı bir Yunanh dos 
tamdan nakled•etim. 

Turismde üç şey Jizım: 

1 - Seyyahın alikuını çekeeek ta 
bil veya tarihi kıymet; 

2 - Oraya kadar cfbel yol n na-
yi düşüneceğini söylemiştir. Paris, 14 (A.A.) - İngiliz - İtalyan idi vaıtuı; 

Mebuslardan biri, Türkiyey~ istik
raz verildiği gibi Çine de istikraı te
mini meselesinden bahsetmiş, Sir 
Con Simon şu cevabı vermiştir: 

münasebetleri hakkında Epok gazete- 3 - O civarda otel, lokanta, bd-
si f(iyle yazıyor: no; 

Şimdi bu üç esası Çamlıcadan tu
tun da Çamlıbele kadar her yere tat
bik edebiliriz. L' ~e ır. Buna rajmen memlcke· 

~ \'~ tarafında ufak tefek hıidise
..... '-rııll buluyor, bombalar pathyor, 
>tt. •r Yağıyor ve kamalar i~Ji-
> ... tıli.tı11d 

. Bir Bakışta Dünga Haberleri 

"İtalya, eğer kendi arzusu ile İa
panyadan 10,000 kişi çekm~ olsay
dı İngiltere ile yaptığı itilaf yakında 
meriyete girebilirdi. Halbuki İtalya 
Frankonun muzaffer olmasını bekli
yor. Binaealeyh bizi İngiliz ademi mü 
dahale planının çerçevesi içinde bıra 
kan kendisidir. İngiliz diplomasisi 
beynelmilel vaziyetteki gerginliği i
zaleye uğraşmaktadır. Fakat Cham
berlain'in izhar ettiği uzlaşma arzusu 
nun enerjik davranmasına manı oldu 
ğunu göstermiştir. Vaziyet tekrar ne 
zaket kesbettiği takdirde İngiltere 
Başvekilinin ayni enerji ile hareket 
ederek sulhü temin etmek için yine 
Fransa ile birlikte çahşacağına ıüp
he yoktur." 

Çamlıcada dünyanın en gftzel man
zaralanndan biri vardır. Hava ve su 
güzeldir. Yani bir numarada yazdı
tım kıymet 1">1 1">1 vardır. 

~ .... ,.__ e Araplarla, YabudiJerin 
,:;_ ~ 8 1aııyat'aldan muhskkak
-f't ~Plar da hunu kabul ediyor. 
>ı...~ııı lllıaceretin arkası kesilmesi
,~ .. ~or Ve Filistinde bir Yahudi 
~ ~ lltııhnasını temin eden Cal-

~llıtamesinin bir Yahudi dov 
~'ta)I 1nıasından bahsetmediğini 
~ >-.,,°'· ... akat Araplarla Yahudi
ç- İti:•aıa ve huzur içinde yaşat
) 'ot... . bir fonnii) bulunamıyor \'C 

'b d i.ilu.,. kolay kolay bulunamı· 
O "-a 8 anlaıdıyor. 
~~e taksim projesi mi tatbik 

,,lı:., 8u proje tatbik ediline 

~, .. 
0

1 ·ı 
~·'tlı ncı terede dütiinüle,. en 
" ~ hıeselelerin biri budur. lt'a 
~ ...... ~:aeıe.~erin . içinden çıkmak 

'-'-.. e ronderden sekizinci ko 

~ş=~::;:· 
'~:~· 14 (A.A.) - Hit -
ıııt:: . "tiet '1fiat milialeri erk4nı har-
~· o 9~cıı Ruı60f1U kabtu et 
._,.~ ~al Rıusoya ltalynn oe
·~ et-. °"fag,ıe, BaUatio, Roşsui 

. ·"lelcte teli. 

ISVIÇRE 
Mülteciler Komitesi 
Evian, 14 (A.A .) - lçtimaa niha

yet verecek olan ve Almanya ve mu 
hacirlerin gittiği memleketlerle mü-

zakereye giri§ecek olan mülteciler 
komitesinin 3 ağustosta Londrada 
toplanmasını derpi§ eden karar sure 
tinin ba§lıca ahkamı hakkında hü -
kumetler arası komitesinin murah -
hasları anla§mı§lardır. 

RUMANYA 
Demir Muhafızlar 

Bükreş, 14 (A.A.) - Dördü kadın 
olmak üzere demir muhafızlar teşek 
kulünün 12 azası mecburen bir sene 
kalmak üzere muhtelif manastırlara 
gönderilmiştir. 

JAPONYA 
1940 Dünya Sergisi 
Tokyo, 14 ( A .A .) - Resmen bil -

dirildiğine göre, Japon hiikumet:, 
1940 da yapılacak diinya sergisini, 
sulhün yeniden tessü.süne kadar te -
hir etmeğe karar t7ermi§tir. 

FiLiSTiN 
Nisbi Sükun 

Kudüs, 14 (Hususi) - Bugün Filis
tin, son günlere nisbetle daha sakin
dir. Fakat Hayfada bir sürü hadise
ler vuku bulmuı. w nıühtelif yerler
de bombalar atılmı,, ftarttınlar sıkıl
mış, fakat yalnız bir Arap ve bir Ya
hudi hafif yaralanmıştır. Kudüste ge 
celeri dolaşmak yasağı t.ahfif olun
muştur. Umumiyetle vaziyete hfraz 
düzelmiş nazarile bakılıyor. 

FRANSA 
irtica Teıkllatı 

Parla, 14 ( A.A.) - Mebwan mec 
lisi ıol cenah gruplan miimeuille -
ri, yapılan bir toplantıda, "C. S. A. 
R.'' irt~a teşkilôtı maeleıinde son 
zamanlarda mevkufların mutıakkat 

surette serbest bıra1ctlmaları key/i -
yetini protesto eden oe maznunlann 
çabuk bir ıurette muhakeme edilme
leri lüzumunu ileri ıüren bir karar 
sureti kabul etmiflerdir. 

................................. :;;:;;:;;~ ............................ ...., 
Almanya, Danziğin ilhakını mı istiyor? 

Londra, 14 (A.A.)- Danziı Nazi partiıinin tefi Foerıter'in 
aon günler zarfında Londrada bulunduğu teyit edilmektedir. 
Bu seyahatin huıuai mahiyette olmuına rajmen serbest tehir 
ıtatüıüne kartı lqilterenin yaziyetinde detitiklik olup olma
dığım anlamak için Nazi ,efinin bazı İngiliz ricali ile temu 
ettiii söylenmektedir. Foenter Danziğin Almanyaya iltihakı 
tezini müdafaa etmittir. Fakat mumaileyh, timdiye kadar ne 
Bllfvekili, ne de Hariciye Nazın ile hiçbir görütmede bulun-

• mamıtbr. Ve Lonc:lrada mütebaki ikameti emaaında da bulun! mıyacaktır. 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Almanya • Franıa 
Berlin. 14 (A.A.) - Fransa Bawe

kili Daladiyenin son nutkunu mevzu 
ubahis eden Fölkışer Beobahter ıa· 
zetesi. diyor ki: 

"Fransa başvekili. bu nutkund:> 
Almanyanın da sükun eserine ~ahş· 

mak hususundaki samimi arzusunun 
mevcut bulunduğunu bildirmiştir. 

Fransızlar tarafından yapılan bu 
tarzda beyanatlar. Almanyayı sulh 
bozan bir amil olarak tahayyül eden 
Fransada mevcuttur. 

Bu müsalemetperverane fikirler 
bir terakkidir. B. Daladiyenın bu 
hakiki anlayışının bütün Fransa ta. 
rafından tıaklit edileceğini ümit e· 
diyoruz. Ancak bu ıuretledir kı. ikı 
millet, sulh yolunda mücadele l~in 

mü§terek bir esas bulabtlecelderdir • 

Lakin iki numarada kaydettlflmla 
vasıtalardan en iptidaiıi bile yok

tur. 

O halde bu yok iken iiçiincil un
sur olan oteli inşa etmekte ne fayda 
vardır?. Çamlıta, tepeye bir tramvay 
veya tırnaklı tren, yahut bir Füniktl
ler ile Kısıklı tramvay terminosuna 
bailandıtı ıiln otel intuı için ser
maye bulmak bir hiçten ibarettir ve 
böyle bir tertibat oraya senede en aa 
ZO bin otel mü,terisinin ıelmesini t .. 
min edebilir ve yine bomboı yam .. 
cın, bu sayede uf ak ufak ıüzel villl
larla besenmesine de yol açar. lı n•• 
kil vuıtasındadir. Otelden evvel u
kil vasitasi. 

Sanclis Hcidisesi 
Londra, 14 (A.A.) - Hava kuvvet 

Zerine ait gizli rakamlar hakkında 
harbi11e nazınndan hususi bir mek -
tupla iatizahta bulunan ve bunun 
için divanıharbe davet edilen mebua 
Sandia h4dberini tetkike memur par 
lametıto komitui bugün harbiye na
zırını İ8tic1>4p etmi§tir. 

Harbiye ncızınnın iatimaı sekiz sa 
cıt rirmiiJtür. Sandirin bticvab1 ise 
ancak on dakika devam eylemi§tir. 



~ah kem elercle 

Bütün Köy Kasasını 
CebineBoşaltanMuhtar 

Uç Ehlivukuf un Buldukları 
Para Miktarı Muhi elif Çıktı 

Köylünün parasını yiyen ve bütün köy gelirlerini zimmetine ge
çirdiği ileri sürülerek tevkif edilen Çatalcanın Karacaköy muhtarı 
Medmet Akının dün Ağırceza mahkemesinde muhakemesine de
vam edildi. 

Mahkemeye daha evvelce Çatalca 1 tı· 
asliye ceza mahkemesinde devam e- ·_ Şehadet edecek misiniz. Isterse-
dllmiş fakat sonra, mahkeme, suçun niz etmeyebilirsiniz .. 
mahiyetine göre, davayı salahiyeti Nuri: 
haricinde görerek lstanbul ağır ceza - Şehadet edeceğim, dedi, ve an-
mahkemesine göndermiştir. Dün, lattı: 
mahkemede Çatalca nüfus memuru - Ben muhtarın hosaplarını tet
Nuri, köy rençpcrlcrinden Mustafa, kike memur edildim. Defterlerinde 
Karacaköy tahrirat katibi Arif, tah- hiç bir tahrif görmedim. Zimmetine 
sil memuru Hüsnü, Murat, Mustafa, parn geçirdiğini de tesbit edemedim. 
Ahmet dinlendiler. Defterinde varidat yekunu az mas -

llk şahit Mustafa dedi ki: ra fyekünu kaabrıktı. Yani hasılat 
- Bay reis bu suçlu beş, altı sene- olmadan masraf yapmıştır. . 

dcnberi bizim köyUn muhtarıdır. Iddiaya göre, :Mehmet Akın 766 
Yapmadığı kalmadı. Köyün bUtün lira zimetine geçirmi§ ve dclterler -

· gelirlerini boğazına geçirdi. Köy ka- de de tahrüat yapm~tır. Bundan 
sası için balkan satarız, mera l<ira- sonraki şahitler de zimmet ve tah
lanz, saman satarız, vakıf tarlalar- rif şekillerini ayn ayrı anlattılar. 
dan kira alınz. Bunların hepsini Tahkikat dosyasında üç çeşit ehlivu
muhtnr köy kasasına koyacak ve def kuf raporu vardı. Uçilnün de vardı
tcre indirecek yerde kendi cüzdanı- ğı neticeler ve buldukları zimmet 
na indirmiş ve zimmetine geçirmiş - miktarı ayrı ayrı idi. Mahkeme bu 
tir.,, raporlar arasındaki meyaniyeti orta-

lkinci şahit nüfus memuru Nuri: dan kaldırmak için yeni bir ehlivu
- Suçlu benim dayımdır, dedi. kuf seçmeye karar verdi ve muha
Reis kendisine şöyle bir ihtar yap- kemeyi başka bir güne bıraktı. 

MÜDDEİUMUMİLİKTE: 

Karısını 
Öldüren 
Delikanh 
Tepebaşında Mezarlık sokaztnda 5 

numaralı evde oturan 332 doğumlu 
Nesim oğlu Moiz Magayor karısı Ka
lonun Enver isminde bir gençle ta
-n1 \">~ı h<ıhı>• •1"<il ~ t-:in -•vu:ın 

ikinci günü, kansını oıçakiıyarak ol 

dürmüştü. Suçlu o vakit tevkif edil 
mişti. Tahkikatı idare eden müddei -
umumi muavini Necati dün tahkika
tını bitirmiş ve suçlunun dosyasını 
ağır ceza mahkemesine vermiştir. 

Yakında muhakemesine başlanacak -
tır. 

TAK 
BELEDiYEDE ı 

itfaiye 
Teşkilatı 
Genişliyor 
İstanbul kazalarındaki itfaiye tet

kilatının büyük yangınlarda ve muh 
temel bir harp esnasında, merkezin 
yardımına ihtiyaç görmeden, vazife
sini yapabilecek bir halde ıslah ve 
takviyesi kararlaştınlınıştır. Kaza
lardaki itfaiye kadrolarına yeniden 
icap eden levazım alınacak ve bu it· 
!aiyeciler İstanbul belediyesi itfaf. 
yesinde bir müddet staj görecekle", 
bir kurs geçireceklerdir. Bu işe, bu 
ay başı başlanacaktır. 

Oyun Aletler• 
Hilkumet yeni bir kanunla, oyun 

dükkanlarından alınan resimleri ma 
halli belediyelere tcrketmişti. Elle
rinde oyun aletleri bulunan klüp. 
kahvehane, gazino, kır bahçesi. pa
nayır yerleri gibi yerlerin sahipleri 
26 temmuz akşamına kadar beledi
ye tahsil şubelerine müracaat ede
cekler ve resimlerini verip aletleri
ni tamgalattıracaklardır. Buna rfa· 
yet etmiyenlerin oyun aletleri yirmi 
yedi temmuzdan itibaren müsadere 
edilecektir. 

Yeni Terkos Tesisatı 
Son günlerde ,ehrimizde, bilhassa 

Beyoğlu tarafında terkos sulan ak
şam saat 21 de kesilmektedir. Halk, 
bundan şikayet etmiştir. Sular.ın er
ken kesilmesinin sebebi, terkos gö
lünde ve ana hatlarda yapılan yeni 
tesisat ameliyesidir. Bu iş, eyhil or
talarına kadar sürecektir. Eylfıl so
nundan itibaren daha bol miktarda 
su verilecektir. 

Bursanın Fotoğrafları 
Bursanın, imar planını yapmayı 

kabul eden Prost, eylı'.ile kadar Bur. 

sanın tayyareden fotoğraflarının al

dırılmasını istemiştir. 

Bursa belediyesi, evvelce bu işi 

başarmış olması itlbarlle, şehrimiz 

belediyesine müracaat etmiş, bu hu
cı.uct.a 'Yll'rdun h:terni9t.ir_ * Tavukçu dükkanları hakkında 

hazırlanan talimatname bu ay başın 

da tatbik edilecektir. Tavukların ke-

Madde 4 - İlin olunan f(ln ve uman
da müracaat etıniyenler tcvziatın hltıımın 
dan sonra yalnız cuma gOnlerl blrlneiteş
rln 938 BOnuna kadar tevzfata devam e· 
dileceği ve bundan sonra milraeaat ede
ceklerin mOracaaUan kabul cdllmlyeceğl 
lltın olunur. 

Bir Deli Bir Asabiye 
Doktorunu öldürmiye 

Teşebbüs Etti 
İstanbul Radyosu 
Öğle neşriyatı: 

Snnt 12.30 Plflkln tilrk mu 1t 
Havadis. 13.05 Plakla tilrk rnu 
Muhtelif pltık neşriyatı. 14 soıı Doktor Rahmi Duman, 

Tesadüfün Yardımıyle 

Hayatını 

Güçbeıa 

Ufak Bir 

Kurtardı 

Akşam ncsrly:ıtı: . 
Sant J8.30 Pltıkln dans muslkjjl

KonCernrıs Ali Kfımil Akyllz ceo": 
biyesi) .19.55 Borsa hnbcrlerl. 20 
yıırı: Grcn\•lc rns:ıthnrıcs!nderı 
Milt.eyyen ve nrkndn ları tnrnf~ff" 
muı:tklsl (Kürdili hlcaıkiır per~, 

Yazan : S E Y t R C 1 
- Eğer başımı iki üç santim sağa 

kırmakta bir lahza gecikseydim, bıa 

gün burada cenazemi bulacaktınız! 
Bu sözleri ıöyliyen, Bakırköy Em· 

razı akliye ve asabiye hastanesi baş 
hekimi Mazhar Osmanın baş asista· 
nı Rahmi Dumandır. 

Dün, çok büyük bir kaza atl:ıttığı
nı haber alıp ta kendisini bulduğum 
zaman, biçare doktorun yüzü ve ba
şı, gazlı bezlerin sargısı içinde ktı.y• 

bolmuş gibi idi. 
Tafsilatını evvelden öğrendJğim 

kazayı, bizzat kendisinden dinlemek 
istedim. Muhatabım evela, susmak 
istedi. Fakat doktor arkadaşlarmın 
ifşaatı onu, konuşmak mecburiyetin· 
de bıraktı. 
Yazımın başındaki cümle ile sö

ze girdikten sonra hayatına mal ol
masına ramak kalan kazayı anlattı: 

- Bugün (dün) Heybeliada kam
pında bulunan öğretmenler, hasta· 
neyi ziyarete gelmişlerdi! 150 mual· 
limi gezdirmek, ve onlara icap eden 
izahatı vermek vazifesini ben üze· 
rime almıştım. 

Hep birlikte hastaneyi dolaşıyor
duk. Onlara cinnetin muhtelif sebep
leri, ve muhtelif şekilleri hakkında 
izahat veriyordum. Ben, deli doğan· 
lan doğduktan sonra delirenleri, de
liliğin bitmez tükenmez şekillerini, 

Arazını, garabetlerin!, husu.s!yetlerı

ni anlatırken, yanıma bir hastab:ıkı
cı geldi ve: 

- Sizi, dedi, bir binbaşı ile bir 
yüzbaşı, bir de bayan istiyor? 

- İsimleri nedir? 
- Bilmiyorum. Yanlarında bir de 

hastaları var. Onu muayene ettire
ceklermiş! 

Hasta bakıcıya: 
- ı:nraz oeıue!ıuııc .. boıı:.·o·~-· 

aeaım ve izahatı en kısa yoldan ta
mamladıktan sonra, beni beklcdık

ieri söylenen zabitlerle bayanı bul
dum. 

Hep birlikte muayene odasına gir 
dik. Zabitlerin ve bayanın yanında, 
dev cüsseli bir adam daha vardı. 

Muayene odasına girdiğim taman. 
zabitler, bu dev ciisseli adamı kar
şımdaki sandalyaya oturtmuşlardı. 

Onun hasta olduğunu, bakışların· 
dan, hareketlerinden anlamak ıçın 

miitchassıs doktor olmıya bile lüzum 
~ktu. 

Yüzbaşı~ 

- Biz, dedi, tA Malatyadan geli-

"- Ayağa kalk. Huzurumda va
ziyet al. Ben, ordu kumandanıyım!" 

Ben, bu cevabı önümdeki kağıda 
tesbit etmek niyetindeydim. Fakat 
masaya eğilmemle, arkama devril -
mem bir oldu: Çünkü iri yarı hasta, 
ağır bir küfürle, korkunç bir yum -
ruğu bir arada savurmuştu. Sol ku
lağımın üstüne, hızla atılmış bir de
mir gülle gibi inen yumuk, ba~mın 

znm., uşşak). 20.45 Havn rnporıJ. 
mer Rıza Dogrul t:ırafınd:ın :ı ı 
lcv. 21 S:ınt aynrı: Ork<' trn: 1 ~ıc 
nıvn d'Ys. 2 - Trıınslntor: 1/IP' 
mcno. 3 - Çnykovsky: Andan tlfl 
MuuıH r İlk.lir ve nrkndnşlnrı tJI 
Tllrk musikisi (Nnhnvent fa lı). 
:dk ve variyete: Tepcbaşı Beledi 
ç<?Slndcn naklen. 22.50 Son hnbct'l/. 
te 1 gOnUn progrtımı. 23 S /. 
YAR 1: SON. 

Ankara Radyosu 
Öğle tll'<şriyatı: ra"' 
S:ınt: 12.30 Knnşık p15k n<'<rl'-~ 

PUıkln tOrk musikisi ve hnllt P'' 
13. 15 Ajans hnbcrlerl. 

Aksam n riyatı: 

Sanı: 18.30 Karışık pl!ik neşri! 
Ti.ırk musikisi ve halk şarkıları ( 

1 
20 Snnt nyarı ve arnpçıı ncsrlY 
Türk musikisi ve halk şarkıları 
Rızn). 21 Cocuk Esirgeme Kurt1111 

Dr. Raluni Duman, ba1ı 
•arıldıktan •onra 

na konfernns (Ramıızı;ın Arltlf11 ~iy0 
Stüdyo s:ılon orkestrası: l - ~ 4t ö 
Dıc Snga Von Thryn 2 - Keler 'ıet 
schüncn Rheln Cedenk'Jch dcln S 4t 
heli Nlnna - nanna 4 - Schuberl il 
Muslcnl 5 - Moskovsky Spanl cııe "1tt 

içini, kuvvetle taşlanmı§ ahşap tel· 22 Ajans hnberlcri. 22.15 Son ,e b 

graf direği gibi öttürüyordu. Buna ~;~~·İ-'ONİLER: ~r' 
rağmen hastanın, masadaki mürek

kep hokkasını kapıp havaya kaldır
dığını hayal meyal gördüm. O şişe
yi başıma savurdu. Ben insiyaki bir 
hareketle başımı sola eğdim. Ve şi· 

şc kulağımın dibinden mermi gibi 
ri.izgar yayıp geçerek duvarda par

21.10 Viynna: Senfonik kon!:d' 
Decthoven) 22.05 Prag· Çek fi tıll 
HAFİF KONSERI.Im: 

çalandı! 

Bununla da şuursuz hırsını yene -
miyen adnm, can alacak yerime müt 
hiş bir de tekme salladı. 

O zamana kadar, yüzbaşı, binba-
şı, Odada bulunan şoför, kadın 

hastabakıcı hastanın üstüne atılmı~ 
lardı. Fakat dev cüsseli adam, üze
rine atılanları birer tavuk gibi öte
ye beriye savuruyor, üzerime geU -
vorau. 
Eğer o anda, kaaının leı.)' cıu• ..... 

şarıdan duyulmasaydı, ve hastnbakı 
cılar imdada koşmakta biraz daha 
gecikselcrdi, Coe Luiz kadar kor
kunç yumruklar savuran, ve pars gi
bi saldıran bu adam, o odanın için
de büyük bir faciaya sebebiyet vere
bilecekti! 

Tam dokuz kişi, onu zaptetmek ve 
bağlıyabllmek için tnm bir çeyrek 

uğraştılar!.. 

Ben kendime ameliyathanede gel 
dlm, ve aynaya baktığım zaman, yü
zümii bu gördiığünüz halde gördüm: 
Azgın bir erken bunama olduğu an
laşılan hastayı da, karantina koğu -
şuna yatırmışlar ! .. " 

O sırada yanımıza gelen, ıatifeci 

bir asabiye mütehassısı: 
"- Bence, diyor, deli doktoru, 

boksör gibidir. Dayak yiye yiye tec
rübclenir!" 

Sonra güldü: 

"- Seni döven hakiki deliymiş ! 
Bundan bir kaç sene evvel, bir açık 

göz, profesör Mazhar Osmanı, ceza 
yemeden, hapse girmeden patakla • 
mak için, kendisine deli süsü vermiş 
ti.,, 

.Manidar bir göz kırparak ilave et-
ti: 
"- Deliliğin bu imtiyazına sık 

sık imreniyorum doğrusu!" 

Bedava Film 
Eminönü halkevinden: 

Seyirci 

Trakya ve Ege büyük askeri ma -
nevrnları, Istanbul Universitesi ve 
Istanbul spor k~·~JÜ gençlerinin ve 
Atina üniversitesinin Trakya ziyaret 
lcri, Mimar Sinanın Tra'kyadaki bü
tün eserleri, spor teşekkülleri ile 
Trakyanın bütün kalkınma hareket 
lcrini ihtiva eden film, 15- 7- 938 
tarihli cuma akşamı saat (21) de evi 
mizin Cağaloğlundaki merkez salo -
nunda sayın halkımıza gösterilecek -
tir. Yer darlığı yüzünden hazırlanan 
davetiyeleri arzu edenlerin evimiz 
bürosundan almalan rica olunur. 

YENi NEŞRIY AT : 

GF..NCLİK GAZETESİ - Geneterlmt
zln çıkarmakta otdutu, Genelik Gaıt'tesl, 
ş::ıynnı dikkat )'llzılarla b~lnci ıayısı 7a 
rın çıkıyor. 

7.10 Bcrlin kısn clalgnsı: N 
musiki (8.15 dcvnmı) (0.30 1cnıt 
kisi 8.50 Paris Mondlynl O.ll 
Plfık 10,35 Plıik 12 Parls Monctll" 
konll(,'ri 13 Berlin kıs::ı dnl~:ısı ıı 
siki (14.15 dev:ımı) 13.15 Pnrls .tJ 
konser nakli. 13.25 BOkr<'S' sa•oıı 
rnsı 14 l'nrls Mondlyal kon er rı 
Bfikrc$ salon orkcıılrnsı 16.15 O 
dalgası Asker şarkıları 17.45 
s:ı dal;ası İşsonu kon~crl ( Jfl 50 
18 Parfc; Mondiyııl: Kon eri, tll 
diynl plük musikisi 19.15 Blıkrrf 
musiki konscrJ 20 Bcrlin kısa d 
rıısık neşriyat santl 20.25 Prtı 
orkestrası 21.15 BraUslavıı: P l 
su 21.85 Peşte: Orkestra ve -ırl'. 

\ 
IJ:12~ lll Br:aU•lAvA' oı:: ... l.. n,.t 

OPERALAR , OPERETLER: 
20.40 Bükrc~: Pltıkla Vcrdınill 

opernsı. 

ODA MUSİKİSİ: c 
19.20 Prag salon ku:ırtctl 2" 

4 

Ynylı kuartet konseri (Dohıınn>'I 
sinde) 

RESiTALLER: 
10.15 Berlln kısa dalgnon· Snt'l-' 

Frnıısu; Schubcrt'in cscrlcrind 11 

krm~eri) 18.40 Brilno: Piyano ıco 
Peşte: Piyano resitali 21.50 Pr~ 
ın akşam şarkıları 22.15 B rlirı -ı. 
gnsı: Mnks Rcgt"r'in varynsyol'l1~ 

DANS MUSİKİSİ: 
18.30 Peşte 23.30 Viyonn 

r~ KARARINttl 

196celıRLAı-
Büyük Avnıpll 

seyahatinin kaydı 
2 G O N 

Sonra kapanıyot 
Gidit 23 T emnıll• 
Dönüt 24 Ağusto• 

NA TT A Galata•~1 

--- Tel: 44914 

VEFA T 0,lı 
Emekli Albay Sait l 

zevcesi ve Mühendi• lsıl14' 
lün anneai Bayan Sşoi~ 
vefat etmittir. Cenaze!~ı 
Maçkada T etvikiye Bo5t Je 
ğmdaki evinden saat 1 !]<if' 
dırı larak namazı Te,..-ı ft 
miinde kılındıktan sonr• )<t'' 
kabristanına defnedileCe 

1 LA N 
deıı 

15 temmuz 1938 tnrthif'I ıl 1 

ren Kadıköy Pazaryolu ~o 13Q~ 
tane yanında) B. KNAl' J190'· 
NESİ bir şube açmıştır. ~,rıtı 
bilinde oturan ve yaz~ıtc tt''ıtl 
ren muhterem müşterııer~ ctı 
ma eşyalarını kolaylıkla ·~! e"' 
teslim edebllccekleri gı b1,ııı' 
Beyoğlu şubelerimizden su1 11 

miş oldukları eşyaları 4~ J<I'° 
raya telefonla haber ve tı şl 
dirde Kadıköy şubesinde 
ler. Jtft.r" 

B. KNAPP no\'A 
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Gindelik Gazete , 

.,.~ff'ııı h -0---
leyd, •defi: Haberde, fikirde, her· 
ıı.,.,111 t.ınız. dUrUet. amlmf olmak. 

ııazeteaı olmıya çalıımaktır. 

1'Qr ABoN; 
0

BEDELİ 
lfoo k.ı:re Ecnebi 
730 ~· 1 Sene 2800 Kr, 
fOQ K r, 6 Ay 1500 Kr, 
ıso ~· 3 Ay soo Kr, 

'ıilL. • 1 Ay 300 Kr 
-..etler ar • Jft.;iOl'!l'llJ>.lU ... 

Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

Vaka Adliye koridorunda geçiyor. 

Ilı hıı ası P<>ııta fttfhadına dahil ol-
dır, .\~ernleketıer için 30, 16, 9, 3,5 lira 
llııntk 

25 
e bedeli peşindir: Adres deliş

~ 10 kkuruıtur. Cevap için mektup 

FranMlllın Şimali Alrikadaki miUtemleke ordıuundan bir par~a: Cezayirli süvariler 

Birisi kundakta, ikisi üç ve dört yaş
lannda üç çocuğun anası kocasından 
botanma ve nafaka davası açmıştır. 
Mahkeme, kocası işsiz olduğu için er
keğe hiç bir mükellefiyet yüklenmek 
imkanını bulamamıı. Bu karardan 
müteessir olan kadın büyük bir asa
biyetle kundaktaki yavrusunu erke
ğin şahitlerinden birinin kucağına, 
diğerlerini de mahkeme koridorunda 
bırakarak: 

"9,,,; UZıışluk pul UAveal IAzundır. 

CONON MESELELERi 1 

tütiiphane 
~eye Derler? 

Şimali Afrika Kıyılarında 
Fransa - Italya Kavgası - İ§te çocukları, ne yaparsa yap· 

sın. Ben kendimi geçindirmekten id
zim, bu çocuklara nasıl bakayım, di
ye haykırmıı, ve çocuklarını mahke
me salonunda bırakıp kaçmaya teşeb
büs etmiştir. 

Clıcr,.: M. Zekeriya SERTEL 

ııe!:Y?k ~e zengin bir milli kütüpha
)''-ihtıyacınuz olduğundan bahis 
~ • kurun refikimizde bir arka

1 talya ile Fransa imparator
luklarının şimali Afrika -

da temas ettikleri noktalarada teh-

YAZAN: !!!!!!!i!i!!!!!!!!!l!!i!!!!!!!~!!!l!!ilıı den müteşekkildir. Bununla bera-
1 ber burada yaşıyan yabancılar da-

"~~vap \ 'eriyor. 

likeler başgöstermiye başladı. Ge 
çenlerde İtalyan askerlerinin Fran 
saya ait Tunus hududu bitişiğinde 
yaptıklan manevralar, gelecek 
günlerde vukubulacak claha cid
di hadiselerin başlangıcı sayılır. 

R·. Gale Woolbert 
~t •~de ktiap var, kütüphane var, 
'it ett·ıllS~muz kitaplarımızın tas
~>'or ~ hleınış olmasından ibarettir, 
~ oyj oksa bizim kütüphanelerimiz 
'ileti he Yazına kitaplar vardır ki, kıy-
4ıı b'e~hangi dünya kütüphanelerin
._llld'ılrı~de bulunan bütün eserlere 

(NEVYORK TAYMIS MUHABiRi) 

ı dır'' b . 
•ırib~ ~kadaş kütüphane ile müzeyi 
La ırıııe k 
'il eae I arıştırıyor. Kıymetli tari-
ferlerr eri saklıyan müesseseye müze 
'°erıe~ kiitUphane halkm ve münev
feıı .. ıı 0kuına ihtiyacını tatmin e-

.rerd' 
llliıde h 1~· Bugünkü kütüphaneleri-

Faşizm genişlemek istiyor. İtal
yanın en çok ümit bağladığı yer 
lerse şimali Afrikadır. Bir takım 
şayialara göre İtalya, Almanyanın 
Tuna havzasında genişlemesine göz 
yummak mukabilinde şimali Af
rlkada müzaheret görmek vadini 
almıştır. Eski Kartacayı yeniden 
ele geçirmek, şüphe yok ki, bütün 
Romayı heyecand.an çıldırtır. Bel 
ki de Düçe bu arada, ikinci Scipio 
Afrikanus diye tebcil olunmayı 

da hoş görür. 

rr---- --
1 

~ tBerl •kıkaten mUzelik çok kıymet
'' er Vardır. Fakat bunlar halkın 
lle.,.h a ihtiyacı ile alikadar değildir. 
)"'1,'"ri bir meselede modern cere
tt)eıı ~ •nlamak veya takip etmek is· 
llıiıd, lr adam, bizim kütilphaneleri
aıı'-1- 01'uyacak ne bulabilir?. Bof za. 
~,~okumakla geçirmek isteyen 
""'- " ıneraklısı bu ihtiyacını ne-

F ransanın Tunus, Cezayir vtt 
Fransa Fasından müteşek

kil şimali Afrika imparatorluğu, 
Libyeden başlıyarak 1500 mil u
zunluğundadır. Burası, baştanbaşa 

sahil boyuncadır. Yalnız CebeHıt 
tarıkın tam karşısında sahilden u
zaklaşır. Bu havali büyük çölün 
eteklerine kadar yayılıyor vt- asıl 
Fransanın beş misli büyüklüğünde 

Fraıuanın Şimali Afrika imparatorluğunu gÖ•terir harita 

&feı: llasıl tatmin edebilir?. 
'-'1leriıniz eksik değildir ve mü
l.teıı d ~deki kıymetJi eserler, haki
~biı_iinYanın pek az müzesinde bu
bll!a "'~'~'&ıldar • .N~mFJli ve..n•ili.t .. 

11 1'•= J!" ' J u.ıu ur, uız 
.,.Yoruz. 

ı,.,,, * 
ho11ıardan Jllcciyef 

tlıı~)[ ~&arifinin en büyük dertle
ltıeter bırini teıkil eden imtihanlar, 
>'ııı hlnız bizim deıı:.il bfitün d ... 

ıı ııı ·· 5 , un 
l.ıru lif terek derdi imif. 

ltJı,'f'iıı~r~~ pedagoglar f nalliz kol
'lld ekı ımtihan usullerinin nok
lıı....~" -.n 'k• 
1~ h !1

• ayet ediyor ve bu mese-
' )[ •llı ıçin beynelmilel bir imti
"'' oıırrea· · t 1 ..,..)orı ının op anmasını teklif 
t· •r. 

t.. 
1Uı.kik ''"'dan • biz imtihan uauliinU Av-
~ İı • aldık. Avrupa mekteplerin
""' ~t.ıhan usulü de Orta çağdan 
llt, \' l ır USulün devamından ibaret-
,İlt, ~ız A.nıerikada terbiyeciler bu 
>11ııı b_1hltihan usulünü, tecrübelere, 
~ler ıl~ilere göre ıslaha teşebbüs et 
-.1111 ' •ıntihanın yerini tutacak yeni 

~ buJ ~iı, rnaya çalışmıılardır. 
-.'llll~.,.~~p~dan aldığımız imtihan 
>o~ •ııııı bırçok zararlarını görü-
~lltl · :•tta bu zararlar bizde diğer 
~ lı~tlerde olduğundan fazladır. 
~i A nku iıntihan sistemini müte
~ fek \'Jııpa mekteplerlndeki imti
~ b llne Yaklathrabilseydik, kıs
' t q zararlann önüne geçebilir
' ert -1tat bir tilrlü imtihan usulii
~ iptidai feklinden bir türlil ay-
~~l'Uz. Bu yüzden de imtihan za 
~ da birçok hadiselerle karşı
~~1 latırarında kalıyoruz. 
..:-,~•dı beynelmilel bir imtihan 

'
~ li' toplanacak mıdır, bilmiyo-

•kat ._.a ·ı· . . it "ıt . :"• arı ın mevcut ımtı-
ı.. loJtllt tlninı daha pedagojik bir ~k
...._'ll)'01181 lüzuınune şiddetle kani bu 

tını. 

-~~ .. ... -ıc muyonaur. 
Bunlann bir milyonu Fransızdır 
ve gerisinin bir milyon kadarı İtal
yan. İspanyol ve Yahudilerden mü 
teşekkildir. 

B u havali dağlıktır. 12000 kı 
dem yüksekliğine varan 

dağ silsileleri Fasın içinden geçe
rek garbe doğru uzanır, aşağı yu
karı bunlara benzer dağlar Ceza
yirden geçer ve Tunusun şark sa
hiline doğru arazi düzleşmiye baş
lar. Sahile müvazi sayılacak bir şe 
kilde uzanan bu dağlar, imparator 
luğun şimal eteklerini himaye ve 
Fransanın bütün buğday, zeytin 
ve şarap ihtiyacını temin etmekte
dir. Dağlar arasındaki vadilerde sü 
rüler otlar ve sulh zamanında ol
duğu kadar harp zamanında 1Azım 
olan fosfat, demir, çinko ve kur
şun dağlarda bulunmaktadır. Fa
kat ortalığı müthiş sıcaklar kasıp 
kavurduğu zaman müthiş .kurak
lık olur ve kuraklığı kıtlık takip e 
der. Son üç sene hep kuru gitti. 

Ş imali Afrika yerlilerini İs
panyollarla İtalyadan ayı _ 

ran bricik fark : giyinişleridir yer
li Müslümandır ve arapça konu
şur. Yerliler Parisin en son mo-
da elbisesinin üzerine bir burnos 
geçirir veya bir göçebe gibi çadır 
larda, yahut en modem adam gibi 
en mükellef apartımanlarda yaşar, 
fakat müslümanlığa sımsıkı bağlı
dır. 

Şimali Afrika Berberilerinin 
müslümanlıktan evvelki itikatları~ 
na da bağlı olmaları memleketle
rinde bir sürü mezheplerin türe _ 
mesine sebep olmuştur. Buna rağ-

l_, * '''li ff • Q o 
~ ... ,;--y ' it o ım 

~~~t hayatı ucuzlatmak için 
"'-.~elenj yapıyor. Fakat bunun 
·~ ı.o::çince kendimizi teferrüat 
ı.~b..ı P ıayeyi kaybediyoruz. 

ri \'esaire gibi halkın devam :; 1 
yerlerin adedi 6000 imlf. Şimdiye ka
dar Belediyeye müracaat ederek fiat 
listesi veren ancak 600 müessese ol
muş. Bu gidişle bütün mileaaeseler
den liste almak altı ay sürebilir. O 
vakit te şerait değişir. 

~ ı .... 'lln ejlence yerlerinde fiat
-qqır'l 

' l~ 1 ınesine karar verildi flk 
L dt b~ eğlence yerlerini idare eden
.~ una 
'~-~ razı oldular. Fakat tatbi-
~ llee it yüriimedl. Ç8nldl ts-

ltllz.hıo, lokanta, ellence ye-

Radikal it yapılmazsa teferriiatta 
boiulunabilir. Belediyenin de hükt\
met kadar azimli, kararlı ve yaptığı
nı bilir olmasını istiyoruz. Radikal iş 
görelim, kendimizi teferrüatta bolup 
l{ayemizi kaybetmiyelim. 

men şimali Afrika müslümanları
dinlerine sadıktırlar. Bu yüz-
den müslümanlığı bırakıp hristi -
yanlığa geçenler pek azdır. Bır ri
vayete göre bu hadise bir tek defa 
vukubulmuştur. 

E 1
·"-· ' J "•

1
"- .. :>.tl cnen l.ılı :.O.t. 

vardır: "Tunus bir kadın-
dır. Cezayir, bir erkektir. Fakat 
Fas bir aslandır." Bl söz pekte yan 
lış değildir. Tunus, bu üç memleke 
tin en az dağlık olanıdır. Ve Tu
nuslu şimal Afrikalıların en \'Umu 
şağıdır. Fransız idaresine en ~z mu 
kavemet edeni de odur. Sonra şi
mali Afrikalıların en kozmopoliti 
de yine Tunuslulardır. Onun şar
ki Akdeniz ve Italya ile bağları 
sıkıdır. 

Resmi istatistiklere göre Tunus 
ta 100,000 Fransız bulunduğu gi
bi 100,000 İtalyan da vardır. Fa -
kat bu rakamlar hakikati ifadeden 
uzaktır. Çünkü birçok İtalyanlar 
Fransız tabiiyetine girdikleri için 
Fransız sayılmaktadırlar. 

Tunus bir müstemleke olmadığı 

ve Fransız himayesi altında yaşa~ 
dığı için oradaki İtalyanlar tabii· 
yetlerini değiştirmek mecburiyetin 
de değildirler. Bu yüzden buradaki 
İtalyanlar mahalli konsolosun id& 
resine tabidirler. Sonra İtalyanla
nn burada birçok mektepleri de 
vardır ve bu mektepler bunları ha 
lis faşist olarak yeti§tirmektedir. 

F ransa hükümeti, Tunustaki 
İtalyanlan hoşnut etmek is 

tiyerek onlan Fransız tabiiyetine 
almak ve İtalyan mekteplerini ka
pamak istemişti. Habeş harbinden 
evvel 1935 te yapılan Laval • Mu
solini anla§masında Fransa bu iki 
nokta üzerinde esaslı imtiyazlar te
min etmi§ti. İtalyanın bu imtiyaz 
ları geri almaktan memnun ola
cağı şüphe götürmez. 

Tunuslulann şarka doğru bak
malarına rağmen Cezayirliler şima 
le doğru bakmaktadırlar. Cezayir 
bir asırdanberi Fransa,ya tabidir. 
Onun şehirleri Fransanın cenubun 
daki §ehirlere benzer. Cezayirin 
Oran ve Kostantin şehirlerinde in 
san kendini Afrikada hissetmez. 
Çünkü burada yerlilerde Fransız
laşmışlardır. 

Bu üç ınemleketten şarktan 
en uzağı Fas olduğu halde on 
ların en f&l'khsıdır. Tunus ve Ce-
zaylrde yerlilerle yabancılara ait 
muhitler, pek te hissolunmadan bi 
ribirine karışır. Fakat Fasta öyle 
değildir. Burada yerlilerle yaban 

cılar biribirlerinden ayrı yaşJrlar. 
Ve bugün Bağdadın garbinde. baş
ka hiçbir yerde şarklıhğını bu de
rece muhafaza eden şehirlere te
sadüf olunmaz. Fas ve Merakeş şe 
hirleri bunlar arasındadır. Ve bu
rada sönük elektrik ı şığından baş
ı. .. Au-uz-a:. l-.i,.hi .. qC;ro tendüf O

lunmaz . 

f ransa şimali Afrika impara
torluğunu nasıl idare edi

yor.? 
Bu suale üç memleketin her bi

rine göre cevap vermek lazımge
lir. Çünkü bu memleketlerderı her 
birinin kendine göre silahlı kuv
veti, zabıtası, posta sistemi, parası 
ve gümrüğü vardır. 

Tunusun hükumdarı, ailesi 1705 
tenberi memleketin başında oulu
nan bir Baydır. Bay, 1881 denberi 
Fransız himayesi altındadır ve 
memleketin asıl hükıimdarı Fran
sa Hariciyesine karşı mesul o
lan Fransız komiseridir. Fa -
kat bununla beraber, her işin Tu 
nus bayı tarafından rüyet olundu
ğu söyleniyor. Bayın üç nazırı ile 
küçük memurlarının çoğu, kaitler, 
kahyalar, şeyhler, yerlidirle>·. Tu
nusta hüküm süren kanun, Tunus 
kanunudur. Tunustaki Frasnız as
kerleri bile hilal taşıyan üniforma
lar giyerler. 

f asta da buna benzer bir gös 
teriş vardır. Burada şerif 

ler imparatorluğu, dini ve siyasi 
bütün salahiyeti toplıyan mutlak 
hükumdar sayılırlar. Sultanın ve
zirleri tarafından idare olunan bir 
hükumet vardır. Hakikatte bütün 
nüfuz Fransa hariciyesine bağlı o
lan umumi komiserin elindedir. 

Ç ezayir, Tunus ile Fasa ben
zemez. Çünkü Fransanın 

aynlmaz bir parçasıdır. Cezayirin 
üç dairesinden Parise mebus ve A
yan gönderilir. üstelik Fransa dahi 
liyesine bağlı bir umumi vali Ce
zayirin idaresile meşgul olur. Ma
halli bir meclis ile mali bir heyet 
te bu işlere iştirak eder. Fakat bun 
ların salahiyeti son derece mah -
duttur. Bir yerlinin Fransız teba
ası olması ve intihabata iştirak et
mesi için, bir müslüman sıfatile müs 
Iümanhğın ahvali şahsiye hilküm 
lerinden kendini ibra etmesi lazım 
dır. Bunu ancak birkaç bin Ceza
yirli yapabilmiştir. 

Ş imali Afrkadaki Fransız ko 
loniyal kuvvetleri 140,000 

dir. Yabancı Lejyonerler 20,000 

l ima büyük bir isyan kopmasından 
ı , endişe ederler. • 

Tunus ve Cezayirde Avrupalılar 
dan müteşekkil bir işçi sınıfı var
dır. Bunların sola temayülleri ha
kim sınıfları endişeye düşürecek 
bir mahiyet almıştır. Fastaki kolo 
nistlerin çoğu hükumet memurları 
ve meslek sahipleridir. Bunlar müf 
rit sağ ve müfrit emperyalisttlrler. 
Bunların her hadise karşısında kuv 
veti her şeye tercih etmeleri muh 
temeldir. 

Bir vakıa ki, her ikisi de haklı., İşsiz 
bir adam nafaka ödeyemez. Yoktan 
hiç birşey var olmaz. Dünyanın ya
ratılışını yoktan var olmuş telakki e
den dini telakkileri bugün fen, yok· 
tan hiç birşeyin var olmıyacağını is
bat ederek çürüttü. İşsiz bir adamın 
içinde yaşadığı yokluktan da bir na
faka yaratmak mümkün olmadığına 
göre, ayni şekilde işsiz olan üç çocuk
lu bir ana, bu nafakayı, bu iiç çocu
ğun gıdasını nereden buls'un? .. Erkek, 
omuz silkip geçiyor. Kalbini dinleme
dik. Kafasının içinden geçenleri rönt
ken şuaiyle görmedik. Kimbilir, belki 
yokluğun içinde verdiği hu vahşi ka
rarm azabını duyuyordur. Belki de 
yokluk ona bu his ve \'azifesini unut
turacak kadar onu insanlıktan çıkar
mıştır, bilmiyoruz. Kadın focukları
nı. başvurduğu adaletin önüne fırla
tıyor, aczin, iimitsizliğin, yokluğun 

şaha kalkmış azabile, damarlarında 
kendi kanı kaynayan yavrularını, tır
nak keser gibi hayatından kesip atı
yor. 

y erli halkın , geri, insan mua-
melesi görmesi, onları asa

bileştirmektedirler. Bilhassa yahu 
d ilerin 1871 cie toptan Fransız ta
biiyetine kabul edilmeleri, yerli 
halkın gururunu son derece ezmek 
tedir. Bu yüzden yerli halkın baıı 
kategorilerine, dinlerini terketme
den bazı haklar verilmesi için iki 
layiha hazırlanmıştı. Fakat yerli 
liderler bunları azımsamakta, em· 
peryalistler ise çok Heri gidildiğini 
söylemektedirler. 

Bunun üzerine yerlilerin müca
delesi sertleşmiş, ve bazı kıyamlar 
ancak silah kuvvetile bastırılmış
tır. Fransızlara göre bu hareketler 
Arap birliği ve islam birliği cere
yanlarina bağlıdır. 

Gerçi bazı liderlerin bu cereyan
lara bağlı oldukları muhakkaktır, 
fakat yaptığım tahkikat neticesin 
de asıl meselenin arap birliği olma
dığını anladım. Arap birliği, muhte 
lif partilere mensup olanları bir tek 
bayrak altında toplamak için kulla 
nılan bir sözden ibaretti. Fakat bu 
ralarda ekserisi komünist olan Av
rupalılar harıl harıl çahşm!lkta -
dır. Müslümanlarsa komünlst?lkten 
bir şey anlamıyorlar. Bu anc.ık Av 
rupalı işçiler arasında kendini gös 
teren bir cereyandır. 

D iğer taraftan Faşist devlet-
lerin yaptıkları propagan -

dadan hrıholunuyorsa da bunları 
tesbit ctmiye imkan yoktur. Bu gibi 
propagandaların muvaffak olması 
için zeminin hazırlanması lazımdır. 
Çünkü bunlar ancak hazırlanmış 
bir vaziyeti istismar edebilirler. 

Bu üc memlekette de fiyatların 
yükselmesi halkı çok rahatsız et
miştir. Halk, karnını zar zor do -
yuruyor. Mahsullerin fenalığı da 
gözönüne getirilirse şimali Afrika 
daki galeyanı vücuda getirmek için 
baska bir amile ihtiyaç bulunma
dığı tezahür eder. 

Fransa bu üç memleketteki 
halkın kendisine sımsıkı bağ

lı olmalarını istiyorsa da bugünün 
focri henüz doj?mamıştır. Bugün
kü milli hareket inkişafa devam 
ederse, belki de bugün doğmıya • 
caktır. 

Şimali Afrika garplileşmektedir. 

Kenarda, bu muazzam facianın suç
suz, günahsız yavruları içini çekiyor, 

ağlıyor, mana \'e mahiyetini kavra

madıkları hadisede bu ortada kalışın 

azabını, heyecanını, korkusunu yaşı
yorlar. 

• Kanun, cemiyetin gidişine uynn
yanlara, cemiyetin nizamına karşı ge 

lenlere, başkasının hakkına tecavüz 
edenlere ceza verir. Bu \'Bkıada ka-
nunun söyliyeceği bir söz, adaletin 

vereceği bir hüküm yoktur. Bu ço

cuklan kurtarmak ta ne hakimin 
' ne mahkemenin \'azilesidir. O halde 

babasının omuz çevirdiği, anasının at 
tığı bu çocuklar, ne olsun ? 

Bu yine dönüp dolaşıp geldiğimiz 
içtimai yardım, içtimai teşkilat mese
lesidir. İşsizlikle miicadele, beynelmi 

Jel bütün dünyanın başarmaya çalı!f· 
tığı bir mücadeledir. Her cemiyet 

kendi nizamına &öre bunun çareleri
ni bulmaya çalışıyor. Demokrasiye 
dayanan memleketlerin buna karşı 
tatbik ettikleri çare içtimai yardım 

ve t<'şkilatları ~oğaltmak \"e kuvvet
lendirmektir. Roosevelt bu iş için, 
Anıerikada üç mliyar tahsis etmiş, bu 

işsizlere it bulınak için devlet mües

seseleri kurmuştur. Avrupada içtimai 

muavenete her zamandan fazla kuv
vet verilmiştir. Bizde Avrupa \'e A

merika kadar mühim bir işsizlik me
selesi olmıyabilir. Fakat bu, teşkila
tın bizde yapılması lazım değildir, de 

mek delildir. Bunu gözönüne alan hft 

kümet te, ı, Kanununa bu hususta 
birçok maddeler ko~·~uştur. 

Çünkii yerlilerin şarklı kültiirleri 
ni korumalarını temin edecek si
lahları, onların radyo ve sinema 
ile mücadele edecek kuvvetleri 
yoktur. Zaten coğrafya , mağrıp 

memleketlerini Asyadan fazla Av 
rupaya bağlamaktadır. 

İtalya, bu havalinin kendisine 
bağlanması lehindedir. Fransa, şi
mali Afrikalıların kendisinden şi

kayet etmekle beraber Fransız fda 
resini faşist idaresine tercih ettikle 
rini de biliyorlar. Sonra Fransa ye 
ni bir harp vukuu takdirind~ şlma 
li Afrikanın maden kaynaklarına 

ve adamlanna da güvenebileceği
ni bilivor. 

Fakat bu meseleyi esaslı bir şekilde 
halletmek için, işsizleri himave ede
c.ek hus?si teşkilatlar meydana ge
tırmek lazım. Tcşkilıit altına alınmı
yan, tatbikata gcçrniycn hiç hir fik
rin , hiç bir kanunun scmerc~i topla
namaz. Mahkeme koridorunda kalan 
bu Çot'ukların, gidefeği yer çocuk mil 
esseseleridir. Ana \'e bahanın da ,·azi
fesi kendine iş temin eden mües"cse 
vasıtasile, hayatlarını kazanma'·• 
başladıktan sonra cocuklarını devİe
ti~ sırtından almak, devlete veva t'e
mıyete bir olmamaktır. Kendilerine 
bu fırsat ''erildfkten ı;onra ana ve ha
h~ hakkında, leh veya aleyhte hü
küm verebi1iriz. 
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~ aç GltlınDuk Hôkaye ----
Muhakemesi 

-----------
tinize iptidaen halli icap eden bir 
meseleyi arzetmek iztirarındayım. 

--UıtünJağın müJalcuuı teessürünüzün geçmesini beklemek E 
Muhiddin Üstündağ çantasını aça· isterim. Buyurunuz, oturunuz. 5 

rak evrak çıkarmış ve bu evraka ha- Üstündağ reise derhal cevap ver- ; 
karak cevap vermiye başlamıştır. üs meğe hazır olduğunu söylemiş ve 5 
tündağ mahkemeye verdiği izah:ıtın- kendisine sorulan suallerin cevapla- :S 
da kendisini ve arkadaşlarım mah- rını vermiştir. ~ 
keme huzuruna getirmiye saik olan Sualler J evam ediyor E 
Zincirlikuyu mezarlığının uzunca bir Reisin ilk suali şu olmuştur: ~ 
tarihçesini yapmış ve mezarlık içir. - Lik oğlu Eşref müracaat etti. 5 
Maliye Vekaleti tarafından tahsis e- Siz de o gün emlaki milliyeye bir tez S 
dilen arazinin hangi sebeplerden sa- kere yazmış ve hazinenin arsasını : 
tın alınmadığını izah etmiştir. Üsti.ın almıyacağız demişsiniz. Eşrefin mü- E 
dağ ezcümle demiştir ki: racaatı ile emlaki milliyeye yazılan E 

TARLAYA ÇEVRiLE~ SIJ 

Ankara, 14 (Tan muhabirinden) -

Bugün saat 9,5 ta İstanbul Vali ve 
Belendiye Reisi Muhittin Üstündağ 
ve arkadaşlannın muhakemelerine 
remyiz mahkemesi dördüncü ceza dai 
ires inde 'başlandı .. Muhittin Üstündağ 
ve arkadaşları saat 9,5 ta geldiler. 
Üstündağ çok asabi ve sinirli görü
nüyordu. Saat 9,45 te büyük bir sa
lonun kapısı açıldı. Maznunlar ve ka 
labalık bir halk kitlesi salona girdi. 
Riyaset makamında Temyiz Mahke
mesi dördüncü ceza dairesi reisi Mec 
di Beydeş, azadan Nail Tarhan, Os
man Talat, Hamit Kösef, Cevdet Bay 
bora ve iddia makamında Baş Müd
deiumumi muavini Arif Cankaya var 
dı. Maznun sandalyesinde en başta 
Vali Üstilndağ, Kocaeli valisi ve sa
bık İstanbul vali muavini Hamit Os
kay, Belediye Daimi Encümeni aza
larından İhsan Namık, Mehmet Ali, 
Avni Yağız, Suphi ve Şercfettin sıra 
ile yer almışlardı. Hakim, evvela maz 
nunlara adlannı, yaşlannı ve memu
riyetlerini sordu. Bundan sonra ilk 
önce Şurayi Devlet Mülkiye dairesi
nin men'i muhakeme ve daha sonra 
Şurayi Devlet Heyeti Umumiyesince 
ekseriyetle verilmiş olan lüzumu mu
hakeme kararları okundu. 

Memurin· Muhakemat kanununun, 
5 inci ve 6 ıncı maddelerinde bazı me
murlar hakkında mercilerince verile
cek men'i muhakeme kararlarının is
ter itiraz edilsin, ister edilmesin ŞCı
rayi Devlet Mülkiye dairesinde 3 ncü 
bir tetkikten geçirilmesi zaruri gös
terilmekte ise de bu kanunun 8 inci 
maddesinde valilerin lüzum veya 
men'i muhakemelerine karar ittiha
zı Şlırayi Devlet Miilkiye dairesine 
ait olduğu gösterildikten sonra bu ka
rar aleyhine vuku bulacak itirazm 
tetkiki Şurayi Devletin heyeti umu
miyesine ait olduğu gösterilmek sure 
tile valiler hakkında istisnai bir hü
küm dercedilmiş ve bu müstesna vazi 
yeti ihlal edecek kanunda hiç bir de
lalet bulunmamıştır. 

- Bandırmalı Anastas adında bi- tezkerenin ayni güne tesadüf etmesi E 
ri belediyeye arzuhal vererek bele· kusur addedıliyro . Bir de encümen E 
diyenin Zincirlikuyu civarında bir satın alma işine karar verdiği za - 5 
mezarlık tesis etmek istediğini ve man Eşref arsaya tamamile malik E 
hazineden satın almak teşebbüsiinde değilmiş. Arsanın 300 şu kadar dö- 5 Yazan : Kenan Hulusi 
bulunduğu yerin muhtelif sebepler- nümünü bu karardan 27 gün F!vve'. w ;1111111111111111111111 ı • • 
den belediye için kabili istifade ol- satın almış. üst tarafım da şubat ve _ 2 _ 

Öyle ise lstanbulda ayrı bir Bele
diye Reisi olmadığı ve Belediye riya
setine taalluk eden vezaifin valilere 
mevdu bulunduğu ve bu sebeple de 
tahkkiat evrakı Slırayi Devlet Mül
kiye dairesine sevkolunarak oraca it
tifakla men'i muhakeme kararı veril
diği ve bu karar aleyhine mercii ai
dince hiç bir itiraz vuku bulmadığı 
halde heyeti umumiyenin Mülkiye 
dairesinin kararının resen ikin
ci derecede tetkike kendisini salahi
yettar görerek ufak bir ekseriyetle lü 
zumu muhakeme kararı ittihazına bi
le salahiyeti yoktu. Heyeti umumiye
nin böyle hilafı salahiyet verdiği bir 
kararın da ceza usulü muhakemeleri 
kanunu mucibince tahkikat hakimi ta 
rafından Mülkiye dairesinin kararı
nın feshile, verilecek lüzumu muhake 
me kararından farkı olamaz. 

madığını gazetelerde okuduğundan 
1 
mart aylarında bir kısmını da bir 

bahisle yine bu araziye mücavir 1 sene sonra satın almış. Gene kusur 
kendisine ait bulunan 400 dönüm ge olarak deniyor ki encümen karar 
nişliğinde bir araziyi hazineye ait :ı· verdiği zaman Eşrefin vesikalara 
raziden daha ucuz bir fiyatla satm1ya malik olup olmadığının aranması la
amade olduğunu bildirmiş ve tekli- zımdı. 
fini yapmıştır. Vali - Dosya buradadır. Encüme-

LüzumU' muhakeme karan 
Lüzumu muhakeme kararında şöy

le denilmektedir: 
1 - Mezarlık ittihaz edilmek üze

re arazi salın almaktan ibaret olan 
işin menafii umumiyeye taalllık et
mesine gore salın alma muamelesinin 
o tarihlerde mer'i olan 21-1-329 ta
rihli Belediye istimliık kanunu mu
vakkati hükümlerine uydurulması ve 

Üstündağ bu müracaat üzerine tet nin bu kararı hangi tarihte ve ne şe
kikler neticesinde bu yerin her ba- kilde itithaz ettiğini bilmiyorum. T.ı 
kımdan mezarlık yapmıya elverişli sarruf hususunu tetkik ve tevsik et· 
olduğunun anlaşıldığını söyledikten mek ferağ esnasında emlak şuhesi
sonra, kendisine atfolunan yolsuz1uk ne aittir. Tasarruf hukukan ve ka
ları, geniş bir tazda izah ve tahlile nuncn tebeyyün ettiği takdirde pa
geçmiştir. Üstündağ bu münasebetle rasını •verir, tasarruf ederiz. Etme
yeni arsanın alınmasına dair olan diği takdirde tasarruf edemeyiz. 
müzekkerenin arkasına "pazarlık ko Reis - Şu halde vesaik aranmı-

2 - Kanunun ikinci maddesinde 
beyan olunduğu üzere alınacak arazi
n in haritasını yarıtırmak, resmi tak
diri kıymet heyetleri tarafından ra
yice uygun kıymet takdir ettirmek, 
Belediye encümen meclisince de tas
dik edildikten sonra menafii umumi
ye kararı almak gibi muamelelere te
vessül edilmesi icap ettiği halde ya-

pılmıyarak , 
3 - Arazi sahib1lc. pazarlıkla mu

tabık kalınan bedelle encümene ve 

1932 senesi pazarlıklarına münhasır 
olmak üzere teşkil edilmiş, bu iş için 
mcsuliyetsizliği ve salahiyetszlği ta
bii bulunmuş olan bir heyete kabul 
ıvc tasdik ettirilmesi, 

4 - Bu satın alma işleri cereyan 
ederken istimlak işinde vergi kıymet 
lcrinin esas ittihazına dair hükümle
ri ihtiva etmek üzere İstanbul Beledi
yes inin teşebbüsü ile tanzim ve tak
dim edilerek Buyiik Millet Meclisin
de satılma işinin takarrür eyledği ·30 
Uayıs 1934 tarih ve 2497 sayılı kanu
nun çıkması beklenmiyerek her iki 
kanun hükümlerine göre de istimliık 
yoluna gidildiği takdirde de nisbeten 
çok ve az bedelle Belediyeye geçme
si mümkün olan mezarlık arsasına is
timlak şeklinde verilmesi lazım ge
len bedelle ve rayice nisbet kabul et
miyecek surette yüksek bir bedel tes
viye edilmesi ötedenberi Belediye Re 
isi tarafından hususi bir himayeye 
mazhar olduğu iddia olunan ve esa
sen siıkil hanedan azasından tasfiye 
için Maliyeye intikal eden bu araziyi 
belediyece mübayaadan iki ay evvel
den başlıyarak bir hafta evveline ka
dar olan müddet zarfında Maliyet tak 
diri kıymet komisyonunca takdir e
dilen ve bu sebeple rayiç addedilmesi 
liı.ZPr-:gelcn ve bedel mukabilinde uh
desine geçirdiği anlaşılan arsa sahi
bine bir menfaat temini maksadına 
müstenit olduğu sadadında vuku bu
lan ihbarın sıhhatine bir delil teşkil 

Binaenaleyh mülkiye daiPCsinın 

verdiği men'i muhakeme kararı a
leyhine itiraz vuku bulmamakla kC's 
bi katiyet etmiş ve heyeti umumiye
nin karan bizatihi keenlemyekt"ın bu 
lunmuş oldugundan yine memurin 
muhakemat kanununun 13 iincii 
maddem muci•ince nıfnhlci ,...,., ... ...,.; 

takibat icrasından ve n C1hkcm.miz 
de binnetice bu davaya bakmaktan 

memnudur. 
Evvelemirde bu cihetin hallini dı

lerim,, demiştir. 

Gizli toplantı 
Bunun üzerine heyeti hakime 

10,10 geçedcn 11 e kadar dl!vam e· 
den gizli bir toplantı yaptı. İl;inci 
celse 11,10 geçe açıldı. 

Söz alan baş müddeiumumi, baş
muavini Arif Cankaya ezcümle şöy
le söyledi: 

- Memurin ' muhakemat kanunu
nun 8 inci maddesi, valiler hakkır.da 
verilen lüzum veya men'i muhakeme 
kararlarına alakadarlar tarafından 

yapılacak itirazların tetkik merC'iirıi 
ve lüzumu muhakeme kararı katileş 
tikten sonra muhakemelerinin icra 
kılınacağı mercii göstermekten iba
ret mezkur kanunun 5 inci ve 6 ın
cı maddelerinde men'i muhakeme ka 
rarlarının itiraz vuku bulup bulma
masını mutlaka muvakkat merciler
ce reesen tabi bulunduğu hakkında 
vazeylediği mutlak sarahate ve t.:-b
dile tazammun edemiyeceğini ve şinı 
diye kadar mümasil davalar hakkın
da ayni şekilde muamele husule gt?l-
mekte olduğu teamiil halindedir. Bıı 
ictihat cümlesinden bulunmasına na 
zaran bu noktaya dokunan müdafaa
nın reddi ile muhakmenin devamına 
karar vermenizi yuksek heyetmiz
den dilerim. 

Kenan Ômerin itiraz-.. 

etmesi tabii olduğundan, Bundan sonra söz alan avukat Ke-
5 - Bu meseleden dolayı suçun [a nan Ömer, iddia makamının ictiha

ili sı!atile Belediye Reisi Muhittin dına iştirak etmediğini soylerrııştir. 

Üstüpdağ, Reis, arkadaşlarile vaziyeti miıza-
6 - Ve maznunlardan mezarlıklar kere ettikten sonra demiştir ki: 

miidürü Si.ileymanın bu işte rolü, la- - Memurin muhakemat kanıınu
alluk eden muameleleri amirinden al nun 8 inci maddesindeki itira.l yal
dığı emir dairesinde yapmaktan iba- nız men'i muhakemeye hasredilme
ret kalmasına ve kendisinde esasen yip, lüzum veya men'i muhakemeyi 
emir ita ve karar ittihaz salahiyeti tazammun eden kararlara şamil b~
mevcut bulunmamasına göre ilah ... " lunmasına ve men'i muhakeme aley-
denilmektedir. hine itiraz vuku bulduğu dahi, her 

Avukat Kenan Ôemrin halde mafevk meclise sevkedileceğı 
ıözleri bu kanunun mutlak sarahati iktiza-

Bundan sonra avukat Kenan Ömer, sından olmasına göre itiraz varit gö
söz alarak "vazifemi yalnız müvekki- rülmemiş ve muhakemenin devamı
limin şeref ve hukukµnu muhafaza- na karar verilmiştir. 
dan ibaret bilmediğim, o vazife dahi- Bunun üzerine Muhittin Üstün
linde kanunun muhafazai ismetine ~ dağa teveccüh eden reis bir diyeceği 
hsmayı da dahil gördü!üm için heye olup olmadığını ~rmuştur. 

misyonuna., diye havaleden başka bu yor, demektir. 
işte hiç bir temas ve irtibatı olmadı- Vali - Hini tasarrufta emlak şu-
ğını söylemiş, vaziyeti şöyle an - besi arıyor. 
!atmıştır: Reis - Muhasebe müdürü, riya-

- Komisyon, kıymeti takdir ve set makamına bir müzekkere yazı -
pazarlık yapmış. encümen satın al- yor. B~. tezkerede "Eşrefe pa!"ayı 

verecegız. Yalnız arsanın tamamına 
ma kararı vermiş, muavinim tasrlik 
etmiştir. Benim bu işte hiç bir fiilım 
mesbuk değildir ki, fail sıfatım ala-
yım. Şu halde olsa olsa resmi muame 
leler haricinde ve sureti hususiyedc 
arkadaşlarımın kanaatlerine mi'tda
hale ve vicdanlarına miicssir olacak 

mutasarrıf değildir, ne yapacağız?" 
diye soruyor. Buna cevap olarak ri
yaset makamı bir kısmının bir .ıy 
wrfında ferağ edileceği taahhüt e
dilmektedir, diyor. 

oır Şt:ylel yupmr~ 0,fh.t,S,,t n H.,.., \r. 

bul edilmesi zaruridir. İşte arkadaş
larımın bir kısmı benimle birlikte, 
suçlu, olarak huzurunuzda bulunu
yorlar. Kendilerine sorun, doğrudan 
doğruya veya dolayısile bu mesele 
hakkında en ufak bir müracaatte ve 
hatta bir imada bulunmuş muyum? 
Muavinimden ve mezarlıklar müdü
ründen de sorunuz, kendilerine her 
hangi bir tesir yapmış mıyım" Bun
ları mesuliyetten kaçmak ve ortada 
mevcut her hangi bir kabahati baş
kalarına yükletmek maksadile snyle 
miyorum. Ortada bir kabahat varsa 
paylaşmıya hazırım. Maksadım şudur 

ki, hakkımızda tahkikat yapım mil
fettiş her ne pahasına ve her ne 
suretle olursa olsun tahkikat evra
kını bizi behemehal mahkemeye sii
rüklemek maksadile hazırlamı~ ol
duğunun aşikar bir surette görülmek 
te olmasıdır. Bunu hadiselerin dili 
ve vesikaların hükmü söyliiyor. Bu
na saik olan mantıki ve vicdani tel-
kinatın menşeini henüz anlamış de
ğilim . Davanın csasatı hakkındaki 

maruzatım bundan ibarettir.,, 

Bir tee .. ür ıalhaıt 
Üstiinda~ sözlerine şu cümlelerle 

nihayet vermiş ve bu ifadeyi verir
ken gözleri dolmuş, hıçkırığını zor 
tutmuştur: 

" - Muhterem reis, 30 senedir dev 
lct kapısında hizmet ediyorum. Son 
13 senelik hayatı memuriyetim İs
tanbuldaki en dağdağalı bir yerde, 
10 senedenberi valilik vazifesi de uh 
deme mevdu olarak geçmiştir. On
dan evvel iki sene kadar ciimhuri-
yet idaresinin yeni teessüs ettiği sı

ralarda devletin emniyeti umumiye 
müdürlüğü hizmetini ifa ettim. Bu
nun ehemmiyet ve müşkiilatını tak
dir buyurursunuz. Bütün bu imkan
ları ancak her türlü harekatımı hiis-
nü istimal ile temine muvaffak ol-
dum. Hayatımın bütün mesnedi, hüs 
nü istimaldir. 

Bu suiistimal kararile beni haya
tımın müstenitlerinden mahrum et
mek istiyorlar. Bu teşhir elim ve a
ğır bir şeydir. Huzurunuzdan bunun 
tesellisini alarak çıkacağımı kuvvet
le ümit ediyorum.,, 
Ustündağın müteessir oldu~nu 

gören reis kendisine demiştir ki: 
"- Bay Üstündağ bir iki sual 

~rmak !.stiyorum. Fakat bunun icin 

Vali - Biz bu mezarlığı tesis et
m•lı- mP.cburivP..tinrfQ inik li """""' 
bıtm~k. uzere ıdi. 934 bütçesine me-
zarlık için tahs sat koymamıştık. Bu 
parayı senesi zarfında sarfetmemiş 

olsaydık, mezarlığın inşası 935 sem."
sine kadar teahhür el! •.:ekti. Halbu
ki vaziyetin buna tahammülü yoktu. 
Maamafih bu muamelenin nasıl geç 
tiğini iyice hatırlıyamıyorum. 

Reis - O müselles arsa nerede 
idi? 

Ustündağ, bu arsanın bulunduğu 
yeri tarif etmiştir. 

Reis - Eşreften evvel belediye bu 
arsaları donümünü 40 liradan ala -
maz mı idi? 

Vali - Belediye nerelerde bu su 
suretle satılık arsalar olduğunu bı -
lemez. Bu hususta teşkilatı da yok
tur. 

Reis - O civarda aranabilirdi. 

Vali - Kim yapacak bu ışi? Bu 
nun bir mesul memuru yoktur. 

Reis - Komisyon pazarlık yapar
ken tahkik edemez mi idi, Eşref bunu 
kaça almıştı ve nereden almıştı? 

Vali - Belediye spekülasyon yap 
maz. Aldanmak istemed • ği gibi al -
datmak ta istemez. Komisyon daima 
kanunun gösterdiği yollardan gi -
der. Belediye fıyatı uygun görünce 
alır. 

Reis - Bu pazarlıkta komisyon 
neyi mikyas tutmuştur? 

Vali - Usulleri vardır. Bu iş bir 
ihtisas işidir. Bir kere rayici tetkik 
eder, mevkiinin şerefine ve kıymeti
ne kadar, tahrir esasına bakar. Esa
sen takdiri kıymet işlerinin çok fe
na olduğunu anlamış bulunuyoruz. 
Bu tecrübenin neticesidı r ki yeni ka 
nunun çıkmasına çalıştık. Şimdi ar -
tık pazarlık mevzuubahis değildir. 

Reis - Eşreften arsa alınmağa ka
rar verildiği zaman o arsaya muta -
sarrıf olup olmadığını anlamak em
liık şubesine ait idi. Karardan en·cl 
bir kısmı, karardan sonra da bir kıs 
mı alınıyor. iddia böyle. iptida bu 
cihetlerin tetkiki düşünülmez mi idi? 
"Bunların vesikalarını görelim!" de 
mek yok mu? 

Vali - Komisyon bu iş üzerinde 
tetkikat yaparken o adam burası ba
na aittir, dese de demese de inan -
maz. Ferağ esnasında bu işler ara -
nır. 

Reis - Evet amma, 63 liraya ka
rar alınıyor. Halbuki dönümünü Eş 

{..Arka51; S.ay!!l ın, ::Utun 1 te) 

Her nedense, muhtar pek te a
celeci bir adam olmadığı halde ev
latlığının gelişinde bir Cevkaladelik 
sezinlemiş olacaktı ki bir taraftan 
kuyruğunu sallıya sallıya koşar

ken bir taraftan da olup biteni bir 
ağızda döküversin istiyordu. Zaten 
bi!irdi muhtar; bu fabrikanın al
tında Ahlamışlılara bir iş var; var 
amma, durun hele!... Yoksa Ahla-
mışın muhtan sabahlan abdest a
lırken ibrik tutmak; ayaklarını 

kurulatmak; eğer sabahleyin ağır 
uyandı ise tabanları ile belini çiğ
netmek için tuttuğu evlatlığını fab 
rikaya göndersin! .. 

- Diyiver, ülen?. 

Muhtar ne derse desin, evlatlı -
ğın ağzındakini diyiverecek hali 
yoktu. Oğlancağız köy meydanlığı 
na yetişir yetişmez birdenbire çö
küvermiş; sancısı tutmuş bir hay
van gibi iki kat oluvermişti. 

Ahlamışlılar: 

- Sakın ha muhtar, decliler; se
ninkinin başına bir hal gelmesin!. 
Bakıverelim hele bir uçkuruna!.. 

Muhtar etrafa toplanan Ahla -
llUSlllHı >< .. .-.. 1,. nir ctQ7..2th• 

- Ona ilişece,k d~nguz, Ciertı; ana 
sının karnından daha doğdu mu ki? 

S onra evlatlığın kıçına, çe
kile çekie iki tekme indi

rince, çocuk bir yan doğrulur gibi 
oldu; oldu amma bu sefer de dili tu 
tulmuştu. 

Ahlamışlılar Muhtarın evlatlığı

nı yatsı ezanına kadar konuştura
madılar. Ancak köy mescidinde e
zan okunduğu sıralardı ki, Ahla -
mış ihtiyarlarının inanışına göre, 
çocuğa manevi bir fer ahlık gel
miş; biraz gözlerini açabilmişti. 

"'" A hlamış köylülerinin başları 
na seçtikleri muhtar için bir 

diyecekleri yoktu doğrusu!.. Nite
kim, evlatlık dili çözülüp konuş -
mıya başladığı zaman bunu bir ke 
re daha anlıyorlardı işte ... 

Ahlamışa yarım saat ötede kuru 
lan fabrikaya para pul harcanarak 
Delisu akıtılacaktı. Fafrika mü -
hendisleri öteberi taşıtmak için yan 
larına muhtarın evlatlığını da al
mışlar; salnhleyin ~rkenden yol 
keşfine çıkmışlardı. Fabrikaya De
li dereden gelecek su Ahlamış köy 
lülerine ait tarlaların hemen yanı 
başından geçiyordu; eğer Ahlamış 
köylüleri fabrikaya gider de yanıp 
yakılırlarsa deli suyu tarlalarına 

akıtmak işten değildi. Ahlamış 

köylüleri de artık yağmur duasına 
çıkmaktan vaz geçerler; hele Eme 
ce ile yaptıkları yollardan sonra 
suyu getirmek için nasıl biriktire
ceklerini pek akıl edemedikl~ri pa 
ralarını. Allah kısmet ederse. köy 
meydanlığına bir radyo alarak har 
carlar; Ahlam1şı baktıkça parmak 
ısırılır hele getirirlerdi. Radyo fik 
rini de köylülere a~,lıyan yine Ah
lamış muhtarıydı ha .. Valiye uğra 
dığı gün odanın içerisinde bır ku 
tunun kendi kendine konuştuğu -
nu görmüş; yeni icadı valiye sor
gu sual etmeden edememişti. 

H aber, bütün Ahlamışı bir g<? 
ce içinde yerinden oynattı. 

Gitti. Evlatlığın söylediği doğru 

ise, Ahlamış kel tarlalarından kur 
tuluyor; bel işlemez, sapan geç -
mez topraklar yeşil bir cennete dö 
nüyordu. 

•111111111111111111 J 
Köy sabaha kadar uyumadı. r-f 

tar sabah namazından bile v~ı.~ 
çerek fabrikanın kapısına dil<1 lr 
Şu haberin aslı esasını bir de .!:r 
rika direktöründen tahkik ed~ 
seydi. Hoş, Ahlamış muhta 1 
pek te ince eleyip sık dokurtıaS~~ 
lüzum kalmamıştı. Daha o t' ~ 
Delisu yoluna kazma kürekler. 
düzülen kafile, Ahlamış muht•~ 
na evlatlığın getirdiği haberd 
hakikati müjdeliyordu. 

* ·<' Suyun fabrikaya çevrilmesi eıl{I 
köylerde adeta bir bayram oldı.l· r 
le Ahlamışlar köyünde, muhtar t 
neşle beraber bütün Ahlamışlı1' 
köy meydanlığına topladı. oa""ıf 
zurna; merasımın yapılacağı 1' 
kadar; Ahlamış bir şenlik günil ~ 
şadığına şüphe yoktu.. Muht~ 
imam, el ele, bütün köylüleri t~ 
rik ediyor; her şeye rağmen b8 r 
madeni fabrikasından haberi .ol:. 
yanlara memleketin büyük btt' 

vete kavuştuğunu müjdeliyor: ~ 
rasim yerini doldurmak üzere J"~ 
ihtiyar önüne kim gelirse kcıtıp~tl' 
lisuyun değişec@k mecrası teli' 
na sürüyordu. 

şÜ; değişere~'İalirlkaya aleac::S 
rafının hemen yanı başına h . ~ 
bir çardak yapılmış, allı yeşil~! 1 
deliı.larla süslenerek valinin sof r 
mesı ıçın yer hazırlanmıştı. ~j ,9 
lerde yeni bakır madeni fabT~tll' 
iki tarafa açılıp uzıyan kısun~fı: 
bir kartal kanadı gibi gözüki.1 ~ 
kazanlarına gelecek Delisuyu ttf 
Hyordu. Nitekim zeveban ma1<1; 
lerine lazım su deli değirmene•" 
den yoldan fabrikaya sapınc•· r 
zana akan ilk oluk boş ve si~ 
bir ses gibi dökülmemişti. fle~ 
herkes su ile demirin birleşme~ 
de anlaşılmaz bir keramet velı ti 
diyorlar; hatta, işin hakikatil11 ır 
el 'bir hadise mahiyetinden ç~, 
rarak bir masal şekline bile 1' )71~ 
mıya çalışıyorlardı. Kimbilir: fi 
ki de mesela yüz, iki yüz sene,, ~ 
ra, fabrikanın Ahlamışlar köy\J b'o 
narında kuruluşu, yahut ze<le "' 
makinelerine gelen ilk su bit 1~ 
sal kahramanının hareketelrfn' "r! 

d ·1 k h" k" · ·n ,;e ve e ı ece : ıç ımse. sızı 1" 1 

nim gibi bir et ve kemikt~n \'1' 
ret bu insanların yaptığı işı oıı 
mal etmiyecekti. , 

B ununla beraber Ahlartı•fl~ 
ların sevinci hiçte u~unget' 

medi. Ahlamış muhtarı, bıt ı~' 
evvel kararlaştırdığı gibi ,,,. 1't'1' 
nutkundan sonra. fabrika dift ~ır 
rü ile valiyi hemen bir yere 

5 çe' 
tıracak; Delisuyun tarlaların~~-~ 
rilmesi için artık hiçbir rnS.11' 6 ı11 

[Mka"' Sayla 8,~ 



TAN 

ıııstnn RöportaJları 

Arap mı Haklı? Siyonist 
iya~etini Güdenler mi? 
t.afldcla adtllt yollar, kat kat yükselen apartlmanlar, kısa 
1. ima pantalonlu Yahucl km ve de•anlılarlle kaynaıan: 

tllier •••,.... çmnurlu k...._lan. fesi, sankll, ıalvarll, entaril 
Ara,larta dolu dünyanın en kanıık ve garip ıehri : Hayfa 

Hqlc • Tmunaa: 
V apurumuz ikindi vakti Hay 

fa koyuna ıtrdL 
'1'9Penıizdekl gün91 sanki ceh~ 
~ kopmuı bir alev ve altımı: 
ı..ı.ı deniz görünmiyen bir ocağuı 

hanı kaynattılı bir IU. 

8-ab10ruz, ter içindeyiz. A -
le, lır Jaklaşt tımız Hayfanm bl
~en tüten buhar yt'.ızilnü 

._ &oldakı, çölün sıcaktan yana ya
lla IOll bir üınitle Akdeniz ıulan
tıa, ~ •tefli dili gibi kupku· 
~ ~çıpJU kumluk sahada, hey 
it PVıl parıl petrol tanktan tl 
r.t ~ k~yulanna giden yolını bl-
ı.:::. bekçisine bemiyorar. 

4' ~-- . akl yedi vapurdan dör
.ıı;: koca dubalara kereste bo-

lar. 
>ol. '-ırn gibi İstanbuldan geleıı 
~~dafl bir tacir tulatıma fı-

~ Ormansız Filistinin h8Piçten 

) bellibaflı mal ifte hudur. 

,::: hikmeti hüda, bu kadar 

lıtao oldutumuz, battA burada 

w,. ~ ticaret atetemiz bulundutıı 
~ biz hilA Fw.tine kereste 

~ruz. 
~ ~ .bk k<i§eSin
.,b~lan göbeklerine diişmüt. 
~ kirli _ppkalarmm bnarla 
~ aaçlan ~klanna sark -
..._ °tlbuelller, yüzleri karp tepe-
-.,_ ~. fakat hiçbir teY gör-
-.U .itftmiyor duymuyor ıtbi. 
hıı teaı.diyen, acele acele kıpırdı
~Udaklarından bqb 18JIY8D 
'8tr 1erleri kalmıımı gtbl, kim
llt alee yıldır çekilmlf olan mev 
..._ ha.retinin son deminde, sonu gel 
~badetin vecdi içindeler. 

htJer en 1-pna çantalar, se -
ht: • .. aandıJdar, denkler yığılı -

· ltupe,ıeye dinek1erlni daya-

ı········~~~~~········ 

i ...... ~: .. ~~~ ..... . 
B lraz Fransızca bilen yolcu

lardan yaılıca bir hahama 
soruyorum: 

- Bu dil işini nasıl yoluna ko
yabileceksiniz 

- Herkes İbranice öjrenecek! 
Diyor. 

Bize kulak misafiri olan külot 
pantalonlu, yakuı siyonist rozetli, 
kıpkınnızı yüzlü delikanlı Wa 
kuqıJ'()r: 

-Asla... Asla... Hepimiz İngi • 
llzce ölntnecejiz. 

Güverte bqtanbqa muhacirle
rin, hamallann, otelcilerin yayga
ralarile çınlıyor. 

Hamallar hep Arap, Yakaların-
da da - sıjındJlt Lübnan toprak -
larmdan - buradaki Arap hareketı 
ni idare eden mef}ıur müftü J!!lhü
seynlnin resmini tapyan rozetler 
var. 

Bunlann arasındaki üstü bap te 
miz, yana yatımı kalıplı fesinin 
püskülü aallana sallana ötekilere 
emirler veren birini kolundan çek 
tim. 

- Yahudilere düpnansın1z, on
lann memleketinize girmelerini, 
yerlepnelerini istemiyorsunuz de
lil mi? 

- Tabii .. Muhakkak! .. Diye yü
züme baktı. 

- Oyledir de ne diye ·gelip et-
yalarını 11rtınızda tapyarak onla
n kendi elinizle yurdunuza soku -
yorsun uz? 

Hiç düfilnmeden, hem de baiU'a 
batıra cevap verdi: 

- Onlan vapurdan çıkarma -
mak bizim elimizde mi? İngiliz 
böyle istiyor e11alannı biz tapma 
sak omuzlanna wrup indirirler. 
Yahut ıriiril lie yahud hamal pey
da olur. Zaten memlekette her it 
onların elifte ~iyor. Kat.et.yılık 
edip te aç mı kalalım? 

- Peki bu ro1etlere İnliHzler 
bir fW1 demiyorlar mı? 

- Hayır ... 
Ve birden bire hayretle dolan 

bakıflanm gözlerime dikti: 
- Sen .. Dedi, İngilizleri hiç ta

nımıyorsun galiba! .. 

K ontrol heyeti Hayfaya çıka 
cık yolculan birer birer te 

peden tımata kadar süzüyor. ince 
eleyip sık dokuyan - fakat cıdd.-n 
seri iıliyen - bir kalburdan geçi
riyor, sonra blokha~larla, elek -
trikli tel örgülerile çevrilml,, için 
de Azrallln cirit oynadıtı fU baht 
ıız ülkenin eıiiine salıveri:vordu. 

Vapurdan çıkanlar hep mem -
nun ve ten görünüyorlardJ. Yalnız 
bir bahtsız vardı içimizde, o sa • 
bah Tabariye yolunda pusuya dü
şürülerek delik detik edilen bir 
toförün kansı. 

- "Onu artık hiç göremlyl!Cek, 
sesini ifitemiyecek miyim... Diye 
hıçkıra hıçkıra döğünüyordu. 

Hayfa kaldınmlan tat.n!anmı 
zı cayır cayır yakıyor. Burada be
ter altışar katlı kübik apartıman 
lann 11ralandıtı, Üzerlerinde dizi 
dizi lüks otomobillerin mekik do- , 
kudup geniş asfalt caddelerin or 
tasında yol, iz, dil bilmiyen bir ıa 
rip gibJ durdum. 

- Hangi otele gitsem?. 
önümden, sağımdan solumdan 

pçenler hep Yahudi ve hepel - ka 
dın erkek - kısacık keten panta • 
lo4Jar, kolıuz götüa ba'9tı ac:ık gi•m 
lekler giymifler. Telaflı, acul bir 
kaJat.lık. 

Büyük binalann Üzerlerindeki 
renk renk levhalara bir bilmece 
çözmek ister gibi bön bön bakıyo 
rum. Bunların hangisi otel acaba? 
İlAç için olsun bir tanecik bile ya 
hudice yazılmamış levha yok. 

Nihayet güç beli derdimi anla
tarak bulabildiibn otelin bölünde 
karpma denizden henüz çıkmış gi 
bt çıplak bir genç kız dikildi.Çanta 
mı yakaladı, gülerek yol pterl -
yor ve fıkır fıkır bir feYler söy • 
lüyordu. Ben de fransızca .ayın. 
yor, fakat tıpkı onun gibi de:d.im.I 
anlatamıyordum. 

(S"flla 8. SICM 5 te) 

Hırsızlara 
Karıı 

Londra polisi evlenen ıörllne· 
cek bir yenle asılmak tlzere qa
pdakl liıteyi ıöndermiıtir. Bu 
listede bınızlara kartı alınması 
lbımplen tedbirler bildirilmek
tedir. Sis de bu yaaıyı kesip evde 
iyi bir yere asuıu ve tavsiye edi
len tedbrileri yapmu. Çilnkü hır 
sabk ekseriyetle hınnlıiı kolay 
lqtıran ibmaliml:ıdn neticesidir: 

YapmayntlZ 
Ev bofken kapı ve pencereleri 

a~ık bırakmayınız. 

Sütçüye veya çöpçüye evde 
bulunmadıimın bildirmek için 
kapıya kitıt koymayınız. 

Dıpn silerken kıymetli eşya
nısı meydanda bırakmayınız. 

Bir bınıslık olana, polis ıelln 
ceye kadar hiç blr pyi yerinden 
oynatmayınız. 

Yapı!'IZ 
Evinizi hınınn ıtrmeslne mil· 

salt olmıyacak bir hale getiriniz. 
Kilitleriniz Amerikan kilidi ol· 
malıdır. 

Evinise döndüifintls saman 
lambalan yanar görtlnenls, ya. 
hat bot oldapnu blldllfnls kom· 
şuda llmbalar yanar liirilnenb, 
yahut etrafında fflpheli adamlar 
ıörilneniz, veyahut ftipbenlzi u
yandıran birşey görürseniz, der
hal en yakın telefona gidip poli
si haberdar ediais. 

~· Garip Düyada : 

Çalman 
Aşk için 
Tazminat 

İngilterenin BeıJ 
fast §ehrinde bir 
mühendi.in ka
nsı olan Bayan 
Alisa Leys, ko • 
ca11nın tvo Pau
el isminde zen - '-----
gin ve güzel bir dul kadınla !cendisi 
ne ihanet ettiğini öğrenmiş ve her 
ikisi aleyhine dava açmıştır. Mah -
keme, şikayetçiyi haklı bulduğu içın 
zengin dul kadın Paueli Alisanın aş 
kını çalmak suçile 1.200.000 frpnk 
para cezasına mahkum etmiftir. 

* 
Carin bir """' laatalıfa 

Hindlstanın Fi 
rozpor şehrin -
de tuhaf bir uy
ku hastalığı gö
rülmiiftür Ram 
pakha sdında 

bir Hintli, bir 
akşam erkenden yatıp uyumuş. fa
kat ertesi gün. Firozpor kasabasın
dan, tam 25 kilometre uzaktaki Key
zer demiryolu istasyonunda uyan -
mıştır. Uyandıjl vak,it, yalnız evde 
yatağa yatıpnı hatırlıyabilmlftir, o ' 
kadar. 

Anlaşılan, uyku halinde yatağın • 

dan kalkarak 25 kilometre uzaktaki 

istuyona kadar yürümüş ve orada 

tekrar yatarak uyumuştur. 

Fakat, ilri kasaba arasında büyük 

bir kanal ve kanalın da çok dik ve 
sarp kayalıktan varmış. İşin en zıya. 
de hayret uyaJ\dıran tarafı da, Ram 
pakhanın bu kayalıktan nasıl aştı

lı olmuı. Çünkü, buradan gündüzle 
ri bile geçmek mümkün değilmiş. 

Bu uyku hastası, yaya yürüme yü
dnden ayaklan patladıtı için. şim 
dl hutahanede tedavi altında bu-
lunuyor. 

' 
AYI • KIZI ZIY ARET 

Hayatındaki Sır 
Hala Çözülmiyen 
Garip Mahlilk 

• 

Banyoya Ahı+.rıldıktan Sonra Arhk Yalan1111-
yor. Fakat Ot, Çiçek. Ye111ekte Devam Eclyor 

YAZAN : N•cl Sadullah 

B ir ayı tarafından ormanda 
b .. .. t""ld"" ıw~ •• l il uyu u u6 .. soy en en ve 

adı bilinmediği için kendisine 
"Meçhule,. ismi verilen kızcatızın 
nasıl yalandıtını, nasıl otladığını, 

nasıl homurdandJğım hulila bir 
gününü nasıl geçirdiğini görmek i
çin, dün, emrazı akliye ve asa
biye hastanesine gittim! 

Doktorlan, hastabakıcılan me
suliyet altına sokmamak için, kız
cağızı görmenin yolunu nasJl bul
duğumu ıüklit ile geçeceğim 

K endisini gördülüm zaman, 
deli gömleli içine sokul

muı bulunuyordu. Beni, sırtıma 

beyaz bir gömlek giydirip doktor 
kılıjına ıokarak oraya götüren dok 
tor arkadaşım: 

- İhtimal, dedi, yine bir azgın
lık etmiştir . 

Doktor arkadaşıma, hastabalocı
dan, kızın ayaklannın niçin çıp

lak bulundutıınu sordu: 
Hasta bakıcı: 
- Belki, dedi, on defa Rlydir

dim. Fakat ben giydiriyorum. O çı 
kanp atıyor. Bugün yine iyi nat
te olsunlar üstünde ... 

B u 12 - 13 yaflannda cörü-
nen kızcatızın yüzüne göz· 

terimin olanca dikkatile bakıyo • 
rum: Saçları tıraş edilmiş, esmer 
yüzünde, nazan dikkati derhal 
celbeden iki bariz hususiyet var: 

Birisi, salyalı ağzını, müteJna
diyen açık bulunduruşu ve kalın 
dilini, yorgun bir köpek dili gi
bi dışan sarkıtışı ... 

Diğeri de. camdan yapılmıt ka
dar hayatllz gözlerindeki sabit, 
karanlık, ve yabani bakq! 

Hastabakıcıya soruyorum: 
- Yalanıyor, homurdanıyor mu! 
- Bu kızcağız, bu ~ya geleli 

epey oldu. Geldiği zaman yalanı
yordu el,, homurdanıyordu da• Fa 
kat yıkanmıya alıştıktan sonra. ya· 
lanmayı yavaş yavaı bıraktı. Ho
murdanması da eskisine nisbeten 
çok azaldı amma, henüz bir tek 
kelimeyi doiru dürüst teWfuz e
demiyor. Sonra, bütün gayretimi
ze rağmen, ot, çiçek, yaprak. çöp. 
yemekten bir türlü vazgeçireme
dik! Ben, midesinin tahammülü
ne şaşıyorum, doğrusu! Taı yutsa, 
övülüyor ... 

Doktor arkadaf1m: 

- Görüyorsun ya? diyor .. :Fev
kalade bir hususiyet göstermiyor 

Hele getirildiği günlerdeki itı71t

lannın bir kısmından da UJDan

la vazgeçtikten sonra. lhlfttcayin 
bir idyo'dan büyük bir farkı kal

madı. 

M esul edilmekten ürken arka 
da11mın muhalefeti, beni, 

kızcağızla tfaha fazla mesgul ol -

ona evvela: 

mak imklnın -
dan mahrum et 
ti: 

Az sonra, hu 
tanenin en sa -
lihlyettar mü -
tebaa 111ların -
dan blrlslle de 
görü§tüm. Ve 

- Siz, dedim, bu kızcağız hak

kında ne düfiinüyoraunuz?. 

- Maalesef, bize bu kız hakk, .. -
da verllmiı olan mal\lmat mevsuk 
delil. Bunu buraya gönderenler, 
mazisini değil, adını araftırınP lü 
zumunu bile duymamışlar. Kendisi 
ne meçhul adını burada biz taktık. 
Adanadan buraya kadar gelen riva 
yetlerin hakikate ne deıeye kadar 
u)'dutunu tahkik etmiye de, bizim 

ne vaziyetimiz, ne saWıiyetimiz, 
ne itimiz, ne de elimizdeki lmkin -
lar müsait değil. Bu kız hakkında 
mallimat almak için, bize milraca
\t eden ecnebi profesörler bile var. 
Fakat onlar bize: 

- Sizin hastahanenizde bir (ayı. 
kız" var mı?. diye sorunca, bttta· 
bi: 

- Yok! demek mecburiyetinde 
kalıyoruz. 

Çünkü eHmhıde mevcut ma16mat 
bu kızın bir ayı tarafından büyütll 
düğünü ne tekzibe, ne de teyide mü 
sait değildir. 

Fakat, bu kız hakkındaki pyia· 
lan, sizin nepiyatıımdan ~k ..
vel biz de, birçok aJızlardan l117-
muftuk. 

Kıacatısın gösterdiği 6ru da, 
kati bir hüküm vermemize millait 
değil. 

Çünkü o hayvani ve lnslyakl iti 
yatlar, hareketler, bazı idyolarcla 

da görülebilir! 
- Fakat, haatahanenize, seneler 

denberi yüzlerce ldyo girip çıkı

yor. Onlardan hiç birisinin uyua

dırmadılt alikayı bu kızın uyandın 
pna, onlardan hiç birinin kazan.. 

macfıiı §Öhreti bunun kazanıpna, 
ve onlardan hiç birinin çıkarmadılı 
bu dedikoduyu, bunun çıkanpna 
ne dersiniz?. 

B u sual, muhatabımı uzun u
zun 4ilfündürüyor: 

- Hem, diyorııın. bu kızın bu a
löayı uyandı ., 
nıında, ıaze -
telerin rolü ele 
yok. Çünkü .. 
evvel de IÖy• 

lediiinlz 1fb1. 
bu kızın mazi • 
•i hakkındaki 
pyialar ortaya 
gazetemiz va • 

ııtuile yayılmış dej'ldir! 

Doktor: 
- Söylüyorum .. diyor ... Biz, bu 

kızın bir ayı ininde buyütülmedlii 
ni ~\a etmiyoruz. Öyle olmua da 
çok mümkündür Nitekim, biz de 
bu rivayetlere -inanmak ·istidatluu 
uyandıran birtakım sebepler de 
var. Fakat, bunu lsbat edebilecek 
vaziyette değiliz' Eter siz, bu ıu .. 
catızın İlmi gibı meçhul mazisini 
meydana çıkarmak fedakirlıtına 

katlanırsanız, beı.ı bize, üzeriftde 
!mniyetle lfliyebllecefimiz bir nt .. 
zu kazandırmış hem de enteresan 
bir davayı neticelendirmif olumı
nuz! 

Doktorun bU sözlerinden de anla 
ph'or ki, ayı ininde büyiimiq o
lan bu kızın mazisi hakkında da
ha fazla maldmat almak i('ın bU 
hMiaenin tahkildrıa telgrafla me
mur edilen Adana muhabinmiaıa 

ıöndeneell ta. 11lal6ınatı bel 
möten bqka çan ;oktur! 
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SENFONiLER: 

C edbve o Da ODA MUSiKfSt : - \6 15.30 Parls Mondlyal Oda tnuslklsl 
konseri (şarkılar) 

RES1TALJ~ER: 
Burkhnrdın "D:ıs Paradles der Frauen,, 

TAN 

(Hikayeden Mabaat) 

TARLAYA 
ÇEVRiLEN SU 

"11.45 Bcrlin Jru dalgası: Senfonik kon opcrctı 
10 Berlln kısa dalgası: Piyano 111.40 

Prng Halk şarkıları 18.15 Bertin kısa 

dalgası Mozart ve Hoydn (18.20 Yeni şar 
kılar) 18.40 Brüno Viyolonsel solo 20.45 
Bükreş Tostlnin şarkıları 20.25 Bı'iino 

Radyo orkestrası 21.10 Viyana Zitar re
f:ıkatile şarkılar. 

(Başı 6 ncıda) 

rnadığını söyliyecek; nasılsa fahri 
kaya giden su küçük bir masrafla 

cer. 
HAFfF KONSERLER: 

7.10 Berlin kısa dalgnsı paznr konseri 
(8.15 devamı) (9.15 kOçnk plAk koruıeıi 
Bartok, Br:ıhm!ı) 8.50 Pnrl!! mondiyal: 
Pi' k 9.15 keza 10.35 keztı 11 Bcrl!n kısa 
dalgası B ndo muzika 13 ten 15 e kad:ır 
Berin ktsa dalgası hafi! mut:lkl konseri 
13.15 Parıs mondlyal kon.o;er nakli (14 de 
vamı) 13 25 Bukrcş: Glurgln orkestrası 
(14 30 devamı) 16.20 BOkreş Halk orkes 
trası 17 Berlin kısa dalgası bando mu:T.i 
ka 17 .45 Berlin kısa dalgası neşeli ak • 
§om muslklsi (18 50 keza) BrOno sıılon 
ork tr::ısı 18 Paris mondlyal konser n ... k 
li 18 30 Prng hafif mu iki kon.c;eri 18.50 
Pııı is mondlyal kahvPhrme mmnklsi 19 
Pr bando orkestra 19.15 BPrlin kL<;a 
d l o ı bando muzlka 19.17 Bukreş Şe
hir bandosu 19.25 Bilkreş şehir b:mclosu 
19.25 Vly na Vlrtiloz muc;lkl 19.~0 Brn
U la\•a pr g radyo 20 Berlln kısa d.11-
ga ı pazar kon eri (orke tra, kem::ın) 

20.20 Brilno n~eli yaz rövtısO 21 Vıyıı

na Viyan musikisi 21.10 Bukres Salon 
orkestra %1 55 BraU lnva radyo orkes
tra ı 22 35 Peşte asker bandosu (J.inkc, 
Valdtenfel. Gounod, Serege vı.) 23.20 
Prıı,g plılk musikisi 23.50 Viyana gece 
kon eri 

OPERALAR. OPERETLER: 
19.30 Prac klılsik operet musikisi 

ODA MUSiKiSt: 
16.15 Berlln kısa d:ıl 

slki 1 (Z rn k ku rteti) 
RE İTALLF..R: 

ı yeni o:!n nıu· 

9.30 Berlın kısa d l~ıısı Moz:ırtm var
ya:-yonl:ırı (M ks Reger) lG.45 Bükreş 
Halk ~rktlaıı. 16.15 Bertin kısa -talg:.u:ı 
20 Rt.ı r dün V(' bugüniln mcşh:.ır mu 
g;ınnileri Cı>liikl ) 20 35Bukrcs I..eton
ya h:l\ :ıl rı 20 50 Peşte ply.ıno - ke'11nn 
kon eri 22 Berlin kısa dal ıısı Viyım:ı ço 
cuk kor~u. 

DANS 1\IPSİKİSf: 
19 30 P te 24 Peşte 

1\,.1' "",. .I' ,. ,. ,. "~ .1 .1' 

- Pazartesi, 18. 7. 1938 1 
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SENFONİLER: 
22 Prng Çek fllh-ırmonlt 

HAFh' KONSERLER: 
7.10 Berlln kısa dalgası knrışılc musi

ki (8.15 deva!T!ı) 8.50 Pıırls Kolonyol 
p15k hf'"uslkisi 9.15 keza 9.45 kez.J ıo.35 
kl'Z 11 Bcrlln kısn d:-ılg:uıı ptrık mu i
klsı siliU 12 Pari~ Kolony:ıl plCık kon e 
ri 12 Berlln kısa dnl .. ası Ork trn kon
seri (13 ten 15 şe kndnr hafı! muıılkl 
ko erı) 13.15 Parls Kolonyal konı;er 

nakli (14 devamı) 13.25 Bükreş Julen 
orkc trası ( 14.30 de\•amı) 14.30 P.-ırfs Ko 
lonyal h:ıfıf musiki konı;erl (Sopran, tc 
nor) 17.45 Bertin kıs:ı d:ılga~ı f onu kon 
seri ( 18.50 devamı) 18 Berlln kım dal 
gası konser nakli 18.30 Berlin kısa dal
gası küçtik pllik musikisi ııulti 19.15 Buk 
reş (uzun dnlga) eğlenceli pltık muı;lki
!!I 19 20 Prag Fok orkestrası 19.30 Peşte 
Çigan orke<.:trnsı Ul.50 Bukreş rndyo sa
lon orke tnsı 20.40 Peşte knrışık nk -
şnm 21 BUkreş salon musikisi devrmı 
21 30 Bcrlın kısa d:ıl ası Viyana rad
yo orkestrnsı 21.35 Bukrcş fspan)ol mu 
slkisl 21.50 Peşte Pl!ık konseri 22 45 Bük 
rcş Akııam musikisi nakli 24.10 Peşte Çi 
gan orkestrası 

OPERALAR, OPERETLER: 
18 40 BrOno Bl:r.etnln "Cannen., op~ra 

sınd:ın havalar 21.10 Viyana Alnıan o
peralarından parçalar 23 P~te Opera or 
kc trıısı tarafından konser 

ODA l\IUSIKfSf: 
10.30 Bertin kısa dalgıısı Yeni oda mu 

siklsı (Ku:ırtet konseri) 19. 15 Bukrcş o
da mu ıkl 1 triyosu 

RESİTALLl;R: 
9.45 Berlin kıc:a d:ılgası Viy:ıno ÇO"lll• 

ko eri 17.45 BC'rlin kısa d lga"lı Vıyıı
na ÇO<'Uk korosu 19.40 Pr. g Fortt'r'ın ş:ır 
kıl rınd:ın 20 Berlin ku a dalgası Snl st 
konseri 22 BOkreş Splridon tarafını:l::ın 

1 
aida operasınd:m pnrçalnr 

DANS MUSİKİSİ: 
18.30 Peşte 23.30 Viyana (Gece musl

kic;i ve dans havaları) 

~' ,........ "" .................. ....... ................ t 
~ Salı, 19. 1. 1938 -
"-"".#'""' ,....,. .1 ""'"" ,. .l'\I\~ 

SENFONİLER: 
. . . . 

HAFJF KONSERl~ER: 
7.10 Berlln kıaa dalgaı;-ı karışık mw;i

kl (8.15 devamı) 8.50 Parlıı Mondiyol 
pl k mu!!lki!ıl 9.15 keza 9.45 kezn 10.15 
keza 12 Parls Mondiyal plftk 12 den 15 
şe kadar Berlln kı"a d:ılgası Orkes•ra ve 
hafif musikisi 13.15 P:ırlıı Mondlyııl kon 
ser nakli (14 keza) 14.30 fülkrcş Slfıv 

musikisi 17.45 Bcrlln kısa dalgası f~J? 
nu konseri (18.50 keza) 18 Bertin klSl\ 
dalgası konser nakli 18.15 Peşte marş ve 
valslar 18.40 Bruno Balalayka orkestra 
aı 20 Bertin kua dalgası hafif musıki 
20.25 Prag Eğlenceli kı.içük konser 21 
BrOno erammcl orkestrası 21.10 Viya
na Sesli lilm musikisi (Fener) 21.30 
Bükreş Radyo salon orkestrası 22.35 Peş 
te ukerl bando 22.45 Bilkr~ Haftf kon 
ser nakli 

OPERALAR, OPERETI~ER: 

ODA MUSİKİSİ: 
22.45 Berlln kısa dalgası kilçük oda 

mu iki 1 konseri 
RESİTALI~ER: 

1 l BC'rlln kıs:ı dalgası Zlmbal solo 
( 16 45 keı:ı) 13.25 Blıkreş şarkılar 18.10 
Prng ş:ırkılar 19.15 Berlin kısa dalgası 
Virtiloz keman musikisi 19.55 Peşl!? Ma
car şarkıları 20.25 Bruno Armonik 20.80 
BOkreş Keman resitali 21.30 Peşte Emst 
Dohmanyl tarnfındnn piyono konseri 
(Schubert, Schumnnıı) 23.15 Bıimo Fi 
ynno muı;ikfqj 

DANS l\ltTSİKİSİ: 
23.35 Vıyana 24 10 Peşte 

,, ....... ı, " " ,....,, .............. ,...., -
~ ÇarfQmba, 20. 7. 1938 1 
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SRNFONILER: 
15.15 Paris Mondlv:ıl senfonik kon -

"Ser. 21 55 Prng Çek fılharmonlsi 22 Vi
yana Senfonik konser 
HAFİF KONSERLER: 

7.10 Berlın kısa d:ılgnsı ne eli P<Jl>•ıri 

(8.15 dcvnmı) 8.50 Paris Mondiyal otak 
9.15 Keza 9.45 ke:r.a 10 35 keza 12 Pnris 
Mondly:ıl plfık 13 den l!i şe knd:ır Rcr
lln knm dnlgası hnfif musiki 13.25 Bük
re Dinlku orkestrası (14 30 kono;erln de 
vamı) 15 15 Paris Mondlyal konser r:ık 
l1 (14 devnmı) 15.15 Berlln kısa d:ılıtıı
sı K:ırıı;ık musiki konseri ltl.30 B~,.lin 

kıı;a dolgnın Plak (16.45 orkestrn1 17.45 
Berlin kısa d:ı lJ?aı;ı t ssonu konseri ( 18.50 
devnmı) 18 Pnris Mondlynl konc:cr n:ı'<-
11 18.20 Pl'<>tC' Çi~an orkestroın 19 Ptırls 
Mondlyal plak 19 15 Bııkreş Rumen mu 
siki 1 (plakla) 19.20 Prog Orkestr!I 20 
BC'rtin kısa d:ılgnsı Dlnlt'ykil<'rlrı lste
dlklt'rl p:ırenl:ır programı 20 25 Br:>tıs
lavn Juliuıı Fuclkln esPrlertndcn kon
ser 21.45 Berlln kısa d:ılı:!ası Ncoı:e'i mu
sikili ne'T.lyat 22 45 Bukr~ okııntııdnn 
ha!if mu iki nakli 22.45 Pe tc R.ıdyo or 
ke.-ılro"ı 23.15 Prıığ plfık konscrı 24.10 
p te cı an ork<'Str:ı 1 

OPEltALAR, OPERE'fLER: 
. . 

ODA MUSİK1Sİ: 
11.15 Berlin kısa dalgası oda musikisi 

konce.ri 
RESiTAU.ER: 

19 Brüno auta rcfakatilc sarkıl:ır 19.05 
Ostrn\• Armonik konseri 20 Pe•te Pi 
ynno refak tile ":ırkllnr 20.:rn BOkr~ CI 
tnr V<' m ndolin l!fllo 21.05 Prng ı::ntrU
mant:ıl rovO 21 25 Bilkr<'S Rum,.n şar
kıhırı 22 30 Berlin 'Kısn dalgası Pıyano 
(MO?:ırt . C'honfn) 

OANS Ml'SİKİSİ: 

' 
12 Berlln kı~ dalgası 21 50 Biilcr('<ı 

, ........... , ...... ,,,........ .......... ~ ~ 

Perıembe, 21. 1. 1918 1 

" "' ,, .1 """' ,. ,, """' ,....,, 1 
SENPONiLER: 

HAFİF KONSERLER: 

DANS MUSİKİSi: 
18 Peşte 23.15 Brüno. 

' ,, .I' .1 .1 .I' ,. ,,. """"",...,... ,~ 

~ Cuma, 22. 1. y938 ~ 
~ ............ .................... ............ '°' .............................. , 

SE:SFO:Siı.ER: 
20 Berlln kısa dalgası Senfonik kon -

ser 21.10 Vlyann Senfonik konser 21.55 
Pnıg Çek !jlharmonlsi 

HAFİF KONSERLER: 
7.10 Bcrlın kısa dalgası KUçOk musi

ki pıırc;aları (8.15) devamı) 8.50 Paris 
Mondlyal Plfık 9.15 plllk 9.45 pltık 10.3!1 
plt\k 12 P:ırls Mondlynl plllk 13 Rerlln 
kısa dalgası Hatif Musiki ( 14.15 devamı) 
13.15 Parls Mondiyal Konser nakli ( 14 
devamı) 13.25 Bükrcş Stefnnescu or -
kC'Strnsı 17.45 Bcrlln kısa dalgıısı fşsonu 
konseri (18.50 devamı) 18 Brntisla\•a 
radyo orkestrası 18 PariR Moııdlyal kon 
ser nııkll 18.30 Peşte rııdyo orkestrnsı 19 
Pnris Mondlyal plfık musikisi 19.15 Bük 
reş Rııdyo sıılon orkestrası 19.20 Prag 
Salon orkestrası 20 Peşte Cigan orkes
trnsı 20.25 Prng Bando muz.ika 21.25 
Brüno Dvornkın eserlerinden komer 21.45 
Berlin kısa dnlgnsı hafif musiki konseri 
23.20 Peşte orkestra konseri 

OPERALAR, OP ERETLER: 
15.30 Paris Mondiyal opera 20.15 Blilc 

reş Hıı!I operalarından parçalar 20.40 Ka 
vnlerya Rustfkaııa operasının birinci per 
desi 22.15 Leoncavnllonun Palyato ope
rmmıln ikinci ~rdcsl 

ODA MUStKtSf: 
18.15 Bcrlin kısa dıılgosı Yaylı sA:zlar 

kuarteti 22.20 Peşte yaylı sadar kuRrteU 
RESiTAI .LER: 

11.45 Bertin kısa dnl~ası GOzel ş::rkı
lnr 15.15 Berlin kısa dalgası PfynM kon 
seri 18.40 Brüno Halk şarkısı 19.10 Os
trnva Piyano konseri 

DANS MUSİKİSİ: 
23.30 Viyana ''" .................................................................... ' 

~ Cumarteai, 23. 1. 1938 ~ 
~ ....... , ..................................... , ........ , ....... ........,.............,...... ~ 

SENFONiLER: 

H A•'fF KONSERLER: 

. 

7.ıo Berlın kısa dalga51 hnflf muslkJ 
(8.15 devamı) 8.50 Parls Mondiynl pliık 
9.45 Plllk 10.35 Pldk 12 Pnrls Moııdlyal 
konser nakli 12 Bttlin kısa dalgası neşe
li hartn sonu 13 ten 15 şe kadar HnfiC 
musiki kon.,erl 13.15 Paris Mondiyal 
konser nakli (14 dC'vamı) 13.25 BGkreş 
Plı'lk musikisi (14.30 salon orkcstrnsı) 
15 30 Bertin kısa dıılgrısı küçOk plftk kon 
seri 18 Berlin kısa dalgası Konser nakli 
JR.15 Bertin kısa dalgası bando mıızlka 
(lR.50 devamı) 19 Ostrava Orkestra kon 
seri 19.02 Bükreş askeri bando 19.21) Prag 
hııflf musiki nakli 19.30 Ostrava nskerl 
b:ındo 19.45 PC$te Radyo orkestrası 21.10 
Prag neşeli program 22.45 BOkreş Lo -
kantadnn konser nakli 23.10 Peşte CI -
gan orkestrası 24 Viyana n~cli hafta so
nu konseri . 

OPERALAR, OPER ETLER: 
21 Peşte Sydney Joncs'ln "Gelsha., o

pereti 

ODA MUS1K İS f: 
9.30 Berlin kısa dalgnııı Yaylı kuartet 

konseri 20.20 Prag Salon kuarteti 
RESİTAU.ER: 

kendi tarlalarına da pekala akıtıla 
bilecekti. Hatta Ahlamış muhtarı, 
köy ihtiyar heyetinden, eğer hü
kumat para için müşkülat çıkarır 
sa masrafı yol inşasında çalışarak 
emekle ödiyeceklerine dair sahihi 
yet bile alınıştı. 

Köy muhtarı dediğini yaptı; De 
lisuyun yolunu çevirmek için ilk a
tılan kazmadan sonra bir punduna 
getirip vali ile fabrika müdürünün 
yanına sokuluverdi;muhtar bir kuşu 

iki taşla arka arkaya vurmak için . 
kelimelerini şimdiye kadar pek te 
yapmadığı bir intihapta yanyana 
getirdi; liigat dağarcığında ne var 
ne yoksa hepsini harcadı; nihayet 
valinin söyliyeceği tek kelimeyi du 
daklarından işitmek için boynunu 
büktü: 

"- Ahlamışlılar, dedi; yaşamak 
için efendimizin emirlerini bekli
yorlar gidiyor doğrusu efendimiz!,, 
Fak at Ahlamış muhtarı hani bu 
son dakikayı da hiç unutmıya

cak. Vali fabrika müdürüne dön
dü: 

"Şimdilik, dedi; hiç bir söz vere 
meyiz muhtar. Hele beş on sene 
bir geçsin!..,, 
Ahlamış muhtarına bir değil ylr 

mi yedi kurşun sıksalar yine kanı 

çıkmıyacaktı. 

O ğle üzeri, Ahlamışlar yolun 
da, muhtar o kadar dalgın 

görünüyordu ki, kahvenin kavak 
ağacı dibinde halka olmuş oturan 
imamla birkaç köylüyü bile görme 
di: Demek, bütün Ahlamışlılar yıl
lardanberi olduğu gibi dağ t:ış de
meyip yine de yağmur duasına çı
kacaklar; Ahlamışa dökülecek bir 
damla su için inim inim inliyecek-

lerdi ha ... Vay kurt oğulları vay .. 
Şu Ahlamış köylüsünün başına he 
le bir bakındı neler açmamışlardı 
ki. .• Ahlamış köylüleri muhtarın 
bu halini doğrusunu söylemek 18.
zımgelirse pek te beğenmediler. 

Halbuki her vakitten daha zıyade 
ona ihtiyaçları vardı. Her ne olur
sa olsun muhtarın bu dakikalarda 
düşünmekten çok uyanık olmasını 
tercih ediyorlardı. Hoş, vali ile fab 
rika direktörü elbirliği eftikten 
sonra ne halt yiyecekti muhfar am
ma, yine de muhtardan bir hare
ket bekliyorlar; bir dakika ~özle
rinin birdenbire parlıyarak he -
men yanıbaşlarını yalayıp geçen 
suyu fabrikaya girmek için va-

liye hulül edebileceğini düşünüyor 
lardı. 

Fatih sulh 3 üncü hukuk hakimli
ğinden: Mahkememizce terekesine 
vazlyet olunan ölü Celalcttine ait Fa 

tihte İskenderpaşa mahallesinde Tel
ıaı odaları sokagında l 09 ada ve 
1933 harita ve 16 sayılı arsanın satıl 
masına karar verilmiştir. Mezkur ar 
sa 117 metre murabbaı mesahasında 

7.10 Bf'rlln kı a dalgası K11rı.,1k musi 
ki (8.15 devamı) il 50 Ports Mondiyal 
plılk 9.J "i keza 9 45 keza lQ.35 kez:ı 12 kc 
nı 10 30 Herlin kı a dnlgıısı hn!ıf musi
ki 13 den 15 şe kadar Berlin kısa dal
gası hafı! mu<:ikl 13 15 Pnrls Mo:ıdiyal 
kon!ıer nııkll 13 25 Bukreş pltıkl:ı sere
nadlor (14.30 Karışık pltık musikisi 16.30 
Bertin kısa dalgası Ynylı orkestra (Gri,,g) 
17 .45 Berlln kısn dalgası İşsonu konseri 
(18 50 de\'amı 18 P.ıris l\tondlyal lcon.c;er 
n:ıkli 19.02 BukrC' meşhur dirljanların 

pltıklnrındnn 20 Berlin kısa dalg:ıcıı acı
kerl nnektodlar (20.15 Aııkcrt bando) 
20.50 Bılkre~ Modern muı:ıiki kon~crt 

21.05 Peste Rndyo orkestrası 21.30 Hiık 
r Orkestra ile akşam konsf'ri 21.45 
Berlfn kısa d:ılga.c;ı Kıırışık progro n 22.45 
Bfikreş Ha!if musiki i n:ı\,Ji 23 30 Vi
yaıın Halk musikisi 

16.30 Parls .Mondlynl Viyana şarl:ılan 
20 Viynna FHit ve kemon konseri 20 Buk olup beher metre murabbaı 425 ku-
res ş:ırkı resitııli ruştan mecınuunun kıymeti muhum 

DA ·s MUSİK İSİ: menesl 497 lira 25 kuruştur. Satış 

OPERALAR, OPERETLER: 
10 Berlln kıs:ı dalgası 16.30 Rerlln kı- bedeli peşin olup 20 senelik evkaf . 

21.25 Pra Kor :ıkovun opcra.cıı 22.40 
Peşte Verdınin operası 

.sn dalgası 18.30 Peşte 21.10 Viyamı 2UO taviz bedeli ve tellaliye resmi 
Berlin kısa d:lgası (Viyana daruı musi- ile ihale pulu müşteriye ait olup sa-
kisi) 22.15 Bukreş 23.30 Bratlsla\'a. i il hk ··a kt" r verg er ma emece o enece ır. 

Nafıa 
Talip olanların yüzde 7,5 pey akçe -
sile beraber yevm müzayede olan 
20-8-938 tarihine müsadif cumar Vekaletinden: 
tesi gimu saat 10 da Fatih sulh 3 ün 

26 ağustos 938 cuma günü saat 11 de Ankarada Vekalet malzeme ek - cü hukuk mahkemesinde hazır bu -
siltme komisyonunda l 78890 lira muhammen bedelli 90 adet basit ve 3 

adet muzaaf Ingiliz makas takımı ile 4 basit makaslı bir telilkinin kapalı 
zarf usulile eksiltmesi yapılacaktır. 

Bu hususa ait eksiltme şartnamesi ve tcfcrrüatı 895 kuruş mukabilinde 

Ankaradn Vekalet malzeme müdürlüğünden alınabilir. 
Muvakkat teminat 10194 lira 50 kuruştur. 

isteklilerin tcklü mektuplarını ta limatnamesinc göre Vekaletten alın

m1ş malzeme müteahhitliği vesikasile birlikte 26 aI:tustos 938 cuma günü 

saat 1 O a kadar mezkür komisyon re isllğine vermeleri Uizımdır. 

Kirahk Kapah Yüzme 
ve Gazino 

(2312) (4292) 

Havuzu 

lunmaları bütün nlfıkadarana tebliğ 
makamına kaim olmak üzere ilan o
lunur. (Dosya: 933/126) 

15.30 Paru Mondlyal "Atlas - Hotel,. 
fslmlJ piyes 19.17 BOkr~ Rlchard Vııg
ner muslkW 20.30 Berlin kısa daliaa • 

Ankarada Çocuk Sarayı Caddesinde yeni yapılan Çocuk Esirgeme Kuru
muna aid Sinema binasının altındaki 25 metre uzunluğunda, 9 met re ge
nişliğinde ve 170 ila 3,5 metre derinliğindeki kapalı yüzme havuzu "Pi
sin" ile etrafındaki gazino ve m~temilatı açık arttırma ile kiraya veri
lecektir. İhalesi 25 Temmuz 1938 Pazartesi günü saat 10,5 "on buçukta" 
"Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkezinde yapılacaktır. Şartnamesini 
görmek isteyenlerin Kurum Hesa:ı' işleri direktörlüğüne müracaat etme
leri. (4409) 

Elüp sulh ahkllmı şahsiye hakimliğin 
den: Vefat eden amcası Omer oğlu 

Hakkının Müştak ve Vahdet isimle
rinde iki çocuğu olup kendisinden 
başka kimsesi olmadığını ve bunlara 
vasi tayin etmek istediğini talep e -
den Balatta Karabaş mahallesinde 
Simitçi Veki sokağında 14 numaralı 
evde Ibrahim oğlu Tevfiğin verdiği 
istida üzerine yapılan muhakeme ne 
ticesinde: Dinlenen şahitler ve ge -
len cevaplarla müstedi Ibrahim Tev 
fiğin vasiliğe ehil ve küçüklere vasi 
lik yapabilir olduğunun ?nlaşılmış 

olduğundan mumaileyh lbrahim oğ
lu Tevfiğin küçüklere vnsi tayinine 
ve usulen ilanat icrasına kabili iti
raz ve itizar olmak üzere 1-7- 938 
tarihinde karar verildiği 8 gün müd 
detle ilan olu.nur. 

Filistin 
Röportaiları 

(Başı 7 ncide) 

İşaretle - sözde - konuşup gidi
yorduk. N eden sonra ve nasılsa 

fransızca bilen birini buldular. Ha 
va da kararıyordu. 

- Gezmek istiyorum, ne tara
fa gitsem? dedim. 

- Karmel tepesi var fakat... Bu 
saatten sonra tehlikelidir, Arap -
lar baskın yapıyorlar. 

- Sahilde gezilecek bir yer ... 
- Çoook ..• Köyler v ar, plajlar 

var, gazinolar var ... F ak at hepsi ay 
ni vaziyette. Ummadığımız yerde 
bir tabanca veya bomba patlıyor. 

- O halde? 
- Şehrin içi bile tehlikesiz de-

ğildir. 

- Ne yapacağız? 
- Radyoyu açalım. İsterseniz 

pencereden sokağı seyredin. 

S okakta yalınayak çocuk lar 
ciyak ciyak bağınşarak, i

simlerini ilk defa duyduğum ve as 
la hatırlıyamıyacağım yahud ice 
gazeteler satıyorlar. 

Müsellah İngiliz devriyeleri o 
her zamanki soğukkanlı hallerllc, 
·hiçbir şey görmüyor gibi lakayıt 
dolaşıyorlar. Etrafta tek fes, sarık. 
cüppe yok. Koca şehrin içinde A
rap bir tarafa, kendi m ahallesine 
çekilmiş, yahudi öbür ta rafa. 
Sokağa baka baka canım sıkıl

dı. Ne olursa olsun d iyerek dışarı 

çıkıyordum. Merdjven başında o
tel sakinlerinden orta yaşlı bir sl
yonistle karşılaştım. Ve blzı biri
birimize tanıştırdılar. Bu, Vıyana 
dan yeni gelmiş bir profesördü. 

- Ne olacak böyle, dedim , bu
nun sonu neye varacak ? 

Sükün içinde; davasından emin 
bir alim halile gülümsedi: 

- Arzı mev'uttayız. Burada ka 
lacağız. Çünkü Allah , tarih ve mu 
kadderat böyle istiyor! 
Beş d ak ika sonra esk i H ayfa

da, Arap çarşısında id im . 
Çamurlu kaldırımlara atılmış 

sandalyelerde fesli, sarıklı, şal -
varlı, entarili araplar nargileler i
ni fokurdata fokurdata çan~an edi 
yorlar. 

Her taraf radyolardan, gramo -
fonlardan dağılan biribirin! tut
maz arapça şarkılar, yaleyllerle in 
liyor. 

Ellerindeki parıl parıl tashın bi 
rer zilli bebek gibi şakırdatarak 
dolaşan şerbetçilerin, sepetleri ve 
tepsilerile beraber geleni geçeni 
de sulıyan balıkçıların, yol orta
sında çekişe çekişe pazarlık eden 
esnafın, borazan gibi öten delliı!

lann. bağıran cağıran karmakarı
sık bir kalabalığın arasında itile 

kakıla geçerek, salaştan kurulmuş 
yemiş ve sebze pazarının knrşısın 
daki t emi7.ce bir kahveye dü~tüm. 
Hep Araplnrla dolu bu kahvede 

herkes kendilerine bcnzemiyen ya 
hancıya evvela dik dik sonra ıa. 

kayıt bakıştı. Ortalık eski halini 
bulunca dört kişilik blr grubun 
oturduğu yanımdaki masaya dön 
düm: 

- Selamünaleyküm!.. 
-Ve aleykümüsseliım .. Dıye gü 

lümsediler. 
Onlara Türk olduğumu, Türki

yedcn geldiğimi söyliyemczdim. 
Böyle bir ihtiyatsızlık bütün kah 
ve halkını, hatta gelen geçenı etra 
fıma toplamıya kifayet edebilir -
di. 
Yarım yamalak arapçamla: 

- .Miislümanım. dedim. Bos
nalı bir Müslüman. 
;- Ehlen ve sehlen .. Hoş geldi

niz, safa geldiniz! 
Ve neden sonra bir yolunu geti

rerek, umumi derde temas ettim: 
- Yahudilerle haliniz nice oln

cak? · 
Hep bir ağızdan gürlediler: 
- Bu toprak, bu vatan bızim -

dir. Yine bizim kalacaktır. Bura
da İsliımiytten başka din, Araptan 
başka millet hakim olamaz. Çün-
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Turk 
Lehçeleri 

LUgati 
Türk Dil kurumu dünden iti 

Dolmabahçe sarayındaki dnir 
çalışmıya başlamıştır. 

Dil kurumu genel sekreteri 
hlm Necmi ·Dilmen, şu izahatı 
yor: 

- 12 temmuz 1932 de kııt'I' 
Türk dil kurumu bugün yedinci 
lışma senesine başlıyor. Geçeıı 
yıl içinde Türk Dil kurumu çalı 
pren siplerini tesbit etmiştir. sıı 
dil, edebiyat, fikir adamlarııı1rı 1' 
giler ini bir araya getirere}( 

günkü Türk dilciliÇinin, hatt~ 
nnki Türk akademisinin temeııııı 
mıya çalıştı. 

Bu zaman zarfında bu vadide 
lan yol, güçlüğüne ve bir 

ayn cepheler göstermesine rs ,,,;t 
hiç te azınacak mahiyette de~,. 

Türk Dil kurumunu yaratsll 
bütün çalışmalarına çok yak1rı 
nezaret eden Büyük Kurucul'll 
yüksek irşatları sayesinde altı 
içinde ortaya konan eserler ve 
pılan tesirler gerçekten Türklere 
vinç verecek değerdedir. 

Türk dilinin yalnız, yurdul'll 
değil, yer yüzünde, uzak. yakıtı 
nuşulduğu her yerdeki hazneleri 
rıştırılmış, bir çokları dilimize 
rilmiştir. 

Tfı Siberyanın bir ucunda ya~ 
Yakut Türklerinin büyük bir 1 
kitabı basılmaktadır. Çuvaşlarl1l 
tay - Alağlıların, Knzak - g 
ların, Kazanlıların, Başkırtıarıf 
gatlcri tercüme edilmiş Rad 

Türk lehccleri llıgatinin terciitıl 
ne de başlanmı~tır. Bütün bu t 
meler bir araya getirilerelc 
Türk lehçeleri JUgati yapılması 
bir program hazırlanm1ştır. 

Yurt içinde halk ağzından d 
nen Anadolunun türlü bölgel 

ait sözler ayrıca "Derleme D~:..J 
adıyla hazırlanıp baskıy;ı veriW 

tedir. 91'. 
Bir yandan, dilin bu varlık,/ 

toplarken bir yandan da Tilı:kı ~ 
tezinin verimlerine dayanara1' ~ 
mizin biitün kültür dillerine !in• 
nak olduğunu açık ve parlak f 
de gösterecek yeni ve büyük bit 
teorisi ortaya atılmıştır. Bu. gıı1 
dil teorisi adını tnşunaktadır. ~ 

yüzünün dil bilgisine bir terncl ~ 
makta olan (güneş. dil teorisi) ııı 
Euro~n ve Semitik dlllerill 

son an~lizlerinde kök diye ileri ;. 
len ipotetik söz parçalarının 

dilinde canlı kelime halinde yaf' 
sile kati olarak teeyyüt etmiştit· ~ 

Atatürkün kutsal eli değen ıı:ı 
te kendini gösteren yüksek ?\ 

dil işinde de sarsılmaz bir .kU~ fit 
elde edilmiş ve edilmektcd~ ~~o 

İstanbul asliye birinci tıcare~ 1 ~ 
kemesinden: Burhanh•ede kortı1~ 
cu Mustafa tarafındawn Kemal ~ı' bıı 
runa 27. 5. 938 tarih inden tahrtılt (ı ~~~ 
dilen 68 teneke zeytin yağına il oıı ~ili 
5. 938 ta rih ve 1656 numaralı ~,ı ~ ~ı· 
mentonu n z:yaından bahisle ip ti \ ' 
karar verilmesi talep edlldiği f ~~ 
mezkür konşimentonun kimin rf'ıt ili b 
dinde ise 45 gün içinde ma?ke 1 ~l'i 1 

tevdi etmesi aksi takdirde ıptlln 
lcccği h ususi ticaret kanunun~"ııı.ı' 
inci madesi mucibince ilan °o4oı 

:;::;; ~l\ 
-------------------

SATILIK KAGiR EV ıı 
K11dıköyQnde Rıhtım caddeslnd~ıd 

1 E!endi soka~ında 24 No. 1ı lskcle)'e rıf°". 
klka meıı::ı!cde nezareW 9 odo. sıı si 
mutfıık, elektrik, havagnz.I. terk°' ı 

·"l<tır· kuyıı, taraçası bulunan ev satıv ,/ 
dekilere mUrncaat. 

kü Allah bi:zimledir.,, ol' 
Yarabbi.. Arap mı haklı ~ ""''" 

siyonist mi? İkisinin de berı 1 
"• 

diği sen, acaba hanp.i taraft~5~1ı 
İşte bir ecel beşiğine dnrı I' 

olan şu diyarda bucak bucıı"·flc 
kapı dolaşarak cözmıye uğrll 
ğım muamm budur. 

Hayvan Sağhk Sıhhiye Memurları ve Nalbant 
Mektebi Müdürlüğünden : ıc 1ıtı~ 

Tahsil müddeti iki seneye çıkarılan mektcbimizin Hayvan sağlı Vit9.' 
ye memurları kısmına talebe kaydına başlanmıştır. Kayıt şartları eJCl 
ve kazalarda Veterinerlik dairelerinden ve İstanbulda Selimiyede rıı" ıı 
ten öğrenilir. Aranılan şartlan haiz taliplerin namzet kaydolunrtı~ ıst 
re 10 Eylul 1938 gününe kadar vesikalarını mektebe göndermeıerııct ıı 
bulda olanların Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri çalışma satıt 
istidalarile beraber b izr.at mektebe getirmeleri li'tzımdır. (4464) 
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1 E K 
TOTONCOLOK : 

Tüccarlar Dün 
Bir Toplantı 

ZIYA ŞAKIR Yaptdar 

9 

o N o M 1 1 
f UUGUNLUK·-~. 

1 .. ~~:;.{~~~;:.k.~~= 
SERGiLERDE : 

Galatasaray 
Sergisi Ayın 
22 sinde Açıhyor 

ef aretDoktorlarıMuradı 
• tan ve sert buğdaylardan 195 bin kı

lo 5.20 kuru§tnn satılmıştır. Tticcar 
İç ve dış piyasaların vaziyet]erı malı Trakya scrUerlndcn ve şekE-r 

hakkında ticaret odasında çahşan fabrikası mallarından 105 bin kilo 
ihtisas komisyonlarından tütün ko- 5.05 kuruştan, Mersin sertlerlnden 
misyonu. dün, odada bir toplantı yap ' 141 bin kilo beş kuruştan Polatlı sert-

Dün milli sanayi birliği sergı ko
mitesi toplanmıştır. Sergi hazırlık

ları hakkında birlik reisi Halil Se
zer, gazetecilere demiştir ki: 

. Muayene Etmişlerdi 
h ıerindcn 25 bin k*ilo 5,05 kuru~tan sa- ı mıştır. Komisyona oda reisi Mit at 

ı tılmıştır. 
Nemli riyaset etmiştir. çtimada, tü- t 

tün ihracatçılarından başka, oda U· t Cuvalh olarak Bandırma yemlik 1 
mumi katibi Cevat Düzenli ve tetki- ~ arpalarından Sf bin kfio 4.15 kurus
kat şubesi müdürü Tevfik Alanay, , tan, Bandırma yulafianndan dökme, 

- Milli sanayi birliği, yerli mallar 
sergisinin onuncu ve sonuncusunu 
22 temmuzda Galatasaray Hses;nae 
açacaktır. Bunun için hazırlıklar ya
pılmaktadır. 

e, elin 1 
~ahf e a kadife kaplı bir ni 

,_ aıası vermiş. 
~tor 1 

ltlı Yo da mahfazayı açıp 
:İ !çinde, üçüncü rütbeden 

ad nışanı varmış. 
ın ef d" ha,, en ı, bu sözleri derin 
.rretıe d" 1 • . 

llıden ın emıştı. Fakat her 
er ho aniaşılı~ordu ki; işittiği 

r l(:u~a gıtmemişti. Hatta 
ra: pılyon, çıkıp gittikten 

Artık b 
(aı • u adama da emniye-
do:adı. Aslanımın bir tek can-

da sa~ Vardı. Sultan Hamit, o
t Yüı~? ~~dı. Artık bizler, sal

. u gorıneyj7 
() lŞti, (1) 

~~ sarayda sıkıntılı saatler 
IŞtı. 

....._'Yarın h 
~ göste .eyct gelirse, efendi-
?... relı.nı. tni, göstermiyelim 

t)İ)'e Ort 
. ~İiııak aya atılan sual, mühim 

i. ll§a. mevzuu teşkil et-

?i~lif 
e biniend kalfa, öfkesinden küp-

bir ;ordu. Adeta, mütehak-
....._ }( a"1r alarak: 

•dınırn• 
)o"'1trt ··· Nah, işte şuraya 

hePa." Buraya gelecek doktor 
tlenip t 11 Beşiktaş sarayında şer 
' ~etıd~·g~leceklerdir. Tabiidir 

birU;r.· ızı görmeden evvel, a
te gl edec 

• eııl\ f eklerdir. Beyhude 
rflııtıa renklerini aslanunızın 

t:llla(~ Çıkarıp ta sinirlerini oy
r erae, k. ~ lllana var. Yarın ge
ePsil'li 0VUn hınzır kafirlerin 
l>iye:·bar 
liaıtikate bar bağır.ıyordu. 
derı h.. gelince... Efendimiı:, 
ı· .. ııta "d· 1 ıeçrn . •. ı. O derin dalgınlık 
hf \re bi~~~ı gibi, son derecede 
lstıdi. kın denecek kadar kuv-
liiçbir 
du. 'YiŞeY!er, yemiyor_ ve içmi
hirka trnı dört saat zarfında an 
dine : ~ere, kısa fasılalarla 
~ d le 1Yor<iu. O zaman, dili 
' . o aşa: 
b 81.raz k 

i:tor I< alkrnak istiyorum. 
~ heı~ alfaların kollarına astla 
'ııu ~kadar gidiyor. Yüzünu 
liıallll 1Yor. Kalfaların rica ve 
1\ İist~!'tnı kırmamak için, ma-
. hır ik~ııdekı buzlu maha11ebi

te b kaşık_ alıyor. Birkaç ta-
or. llılu uzümün suyunu e-

~Aman be . 
..1 -ıye ııö nı yatınn. 
Y' Qeç· Ylenirken, yine kendin-
' l)iı· 1Yordu 
~ a... 'tıirı t • 
l ~"'l l!di utgunluğu da elan de-

t!'. \ fı~b/0rdu. Söıleri, pek güç an-
Jı ~ • 1Yordu 0 d \ ı , adeta . · kadar zayıflamış-

.ı ?:>ah bır ÇOcuk kadar kalmış 
~~ a. h • 1 • e ıı.ı l)ı\ite a .a o dalgınlık esnasın-
~ bır llo~;dıye~ sıçrıyor; gözleri

'6' ti tCıst .aya dikerek korku eser-
ıl ~ erıyordu. ! 

•dtrı 
ti\ lt Efendi, dün gece verilen 
~111\ ara.r:ı t b 
~ Relen at ik etmiş; ertesi 
~ k . heyete, efendimizi gös

ıstern . . 
' . ut l>a eınıştı. Fakat Damat 
~ dısitıi ik şa, ne.yapmış yapmış; 

'ı felld · . na etmişti. 
)~~Urıltlı;zP. elbise giydirmek 
Ot-:ti ile ~~~~ığı için, gecelik kı
)' <ı. l'rıua uyuk sal~~a ~etirilmiş; 
tttı ~en{ene ettırılmışti. Mua
~:·~l'll'ld er, Yedi devletin sefa-
~\ en .. 

~t'tti 8onderilmiş olan he-
'ı . 
il. ~lı 
"lllt;ı caıııı k d 

t rı ~u a ın takdir etmiyordu 
~'ııt '.Soıtı0:~tn felAketine ısebep olnn 
ltı~l>ı~asa h apllyon) idi. Doktor Mııv 
~_ ,'ıtııcİırı e~ınliğlni deruhde ettiği 
~.:.'llt· biitu tune cidden kanat ger 
ı. - ' 0 lıı:Urı rı zararlı şeylerden esir -
~lt.~de t Saltanat senelerini Ab -
~~ll)oneıt\in ctmı11t1 ... Fakat dok
;.>•ı111 lı;ıtıy" Sultan Muradı cok genç 
~)~ ~"~ alıştırdığı gibi, o Eefahat 
~ ~, ~lılta ~ce temadi ettirmiş.. en 
' tı,ı ltrı,rı il Az.i~n öiamü vakaınn-

htıı::•lt IU efendisine t'11l sülük blr
"'•hv l'etile b~baht padiş~hı 

ebnlıtt. 

Şevketmeap Efendimiz kaydı hayat 1artıyle size yedi bin be, 
yüz kuruf maa1 bağladılar. Bunu da doğruluğunuzun 

mükafatı olmak üzere size yolladılar. 

Hekimlerin ne karar verdikleri
ni bilmiyorum. Yalnız ertesi gün, 
kuşluk vakti, sarayın içi biribirine 
girmişti. 

Saray kapıları tüfekli zaptiyeler 
tarafından çevrilmiş; içeriye ya
verler girmiş; selamlıkta bulunan 
mabeyinci Seyit Beyi, daire müdü
rli Süleyman ECcndiyi, katiplerden 
Raif Efendiyi, tebdil eskisi Halil A-
ğayı, musahiplerden Abdülvahit, 
Anber, Emin, Raşit Ağalarla ben
degiından daha bir kaç kişiyi alıp 
götürmüşlerdi. 

20 yaşlarında genç bir Fransız kızı 
geliyor: 

- Ben, f cvkalade mühim bir me 
sele için geldim. Yeni hükümdarın 
(en mahrem) adamını görmek iste
rim, diyor. 

O k~rgaşalık esnasında buna pek 
o kadar ehemmiyet verilmiyor. 
Genç Fransız kızı, mabeyinciler
den birine sevkediliyor. Kız, bu 
mabeyinci ile haşhaşa kaldığı za
man, büyük bir sevinçle, seöze baş 
lıyor: (Devamı var) 

bulunmuştur. Muhtelif tütün işleri iskele teslimi 22 bin kilo 4,20 kuru')- i 
tan çuvallı olarak Adapazarı kctf'n 

hakkında tüccarlarımızın mütaleala- tohumlarından 30 bin kilo 8,35 ku-
n alınmıştır. Dünkü toplantıda Al- ruştan satılmılitır. 
manyaya ihraç edilmekte olan tü- * 
tünlerimizle, yeni yapılacak ticaret Anadolu yapaklarından bir miktar 
anlaşmasında tütüncülüğümüz için kilosu 44 kuruştan, mal' tiftiklerden 

1 · ] ' bir parti kilosu 104 kuruştan verll-
hükumetçe kabul edi en prensıp er ' mlştir. Beyaz peynirlerin kilosu 27.20-, 
üzerinde noktai nazarlar tesbit edil- ' 31.08 ve kaşerlerin kilosu ya~Iı ne
miştir. Tütün ihracatçılarının din- vilerine göre 50 - 53 kuruşa yük

lenen mütalealarını tetkik için ko- ,, selmiştir. 

k 
. ,, 

misyon ayrılmıştır. Bu omısyonun ..... • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • ...-
vereceği rapor, İktısat Vekaletme 
gönderilecektir. ODADA: 

İÇ TİCARET: 

Mısır Piyasası 

Durgun Geçiyor 

Y apakların da 
Standardına 
Başlanıyor 
Tiftik, ön projesi için, tüccarlar 

dün ticaret odasında son bir toplantı 
yaparak bu mevzuun esasların& ait 
görüşmelerini bitirmişlerdir. 

Bu seneki sergimizin gerek kem
miyet, gerek keyfiyet itibarile geçen 
senelerden yüksek olacağını temin e
debilirim. Sanayiimizin kalkınma

sın~n verdiği kalite yüksekliği ve on 
senelik tecrübelere müstenit olarak 
serginin her kısmında terakki ham
lelerini teşhir edebileceğiz. Memle
ket müdafaası sanayiinin ilk 'l'ürk 
tipi tayyaresini, gaz maskelerini ve 
geniş bir inkişaf gösteren gıda mad
ddeleri sanayii, deri ve kauçuk sa
nayli,, madeni eşya sanayii gibi mü
him şubelerin mükemmel eser!erini 
teşhir edeceğiz. Hazırladığımız gra
fiklerle milli sanaylin inkişaf hesap
larını ve nisbetlerini halkımıza gfü:. 
termekle sergimizin bu yoldaki nok 
sanını tamamlamış oluyoruz.,. 

tç PİYASALAR: 

Stok Fmdık Fazlalaıtı 
Son hafta içinde zahire borsasın-

Beyaz ve san mısır piyasası dur
gundur. İhracat için de mal alınma
maktadır. Son haftaya kadar Sam
sundan dört bin tona yakın mısır 

satılmış ve ihraç olunmuştur. Yerli 
sarfiyat için de alıcı olmamıştır. Yal 
nız glikoz fabrikası için bir miktar 
satış olmuştur. Adapazarı san mısır· 
ları 4.10 kuruştur. Bandırma sanla· 
rı ise .4,15 tir. Beyaz mısırlar 4.03 -
4.05 kuruş arasındadır. Yeni mahsul 
ağustos sonuna doğru piyasaya ge
leceği için fiyatlarda yükselme ola
cağına ihtimal verilmemektedir. 

İktısat Vekaleti iç ticaret umum 
müdürü Mümttaz Rek ile standnrd da ceviz üzerine hiç bir satış olma

mış, yalnız bir miktar fındık satıl-
şubesi müdürü Faruk Sünter tara

fından hazırlanan esas tiplere ait 
mıştır. Ceviz ithalatı da olmamıştır. 

Ordudan iki bin kilo iç tombul fın
formül tüccarları memnun etmiştir 
Tiftikler esas ve tali kısımlara ay- dık getirilmiştir. Piyasada gevşek-

Hepimiz, korkmuştuk. Hatta, ba ı N ~:-»m._ .............. ·.················:.······· ... • ... • ... ,..v 
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rılmıştır. Esaslarda birinci, ikinci, lik vardır. Hafta içinde dış memle

oğlaklarda ince, iyi, sıra, Konya dağ ketlerden Santoz şehrine 2 bin ki

malı, Konya ova malı, Kastamonu lo, İrlandaya 2000 ve Kopenhanga 

ve Çengelli tiplerine ayrılmıştır. Bu 2000 kilo tombul iç fındık ihraç e

tiplerin dışında kalan kart, sarı. boz dilmiştir. Piyasamızda stok ol•rak 
yedi bin kilo iç fındık ile on beş bin gibi mallar tali tiplere bırakılmış

tir. Ön proje pazartesi son defa 
okunarak tüccarlara imza ettirilecek 

kilo kabuklu fındık mevcuttur. 

damları İstanbuldan uzaklaştırmak 

istemiş; hepsini birden, Kabeye 
göndermiş. Yalnız, efendimizin la
lası Anber Ağaya hernedense pek 
hiddetlendiği için onun hakkında 

1 

geminin kaptanına hususi bir emir 
verilmiş; 

- Bütün bu fesadın başı olan 
bu adamı. hali bir adaya ç1kanp 
bırakacaksın. Orada, açlıktan su
suzluktan gebersin. 

Denilmiş. Rivayete nazaran; kap
tan, Hicaza giderken yolda hali bir 
adaya uğramış. Lala Anber Ağayı 
oraya çıkarıp bırakmış. Fakat dö
nüşte, kaptanın içinde bir merak 
uyanmış; 

- Şu zavallı Arap, acaba ne 
haldedir? .. Hiç şüphesiz ki, büyük 
bir iztırap içindedir. Ne olursa ol
sun, onu oradan alayım . İçinde in
sanlar bulunan bir adaya bıraka
yım. 

Diye, tekrar o hali adaya uğra
mış ... Fakat feci bir manzara ile 
karşılaşmış ... Çünkü Anber Ağa, 
canavarlar tarafından parçalan
mış .. İskeleti, her tarafa dağılmış .. 
Kopmuş kollarından birinin elinde 
de, beyaz bir mendil varmış... (2) 

H azır, şu hastalık faslından 

bahsolunurken, aklıma ge
len garip bir vakayı da size nakle
deyim. 

Efendimizin ciilüsunun liçüncü 
veyahut, dördüncü günü. Yani, sa
rayın en kalabalık , en civcivli, en 
gürültülü günlerinden biri. 

Mabeyin dairesine henüz 18 -

(2 ) Bayan gözdenin bu rivayeti, rı t;ı

rihte işittiklerinden ibarettir. Hakilta
tcn Sultan Muradın bendeganından ve 
hariçte propaganda yapanlardan bazıla
rı tevki! edilmiş, fakat hepsi, hallerine 
münasip birer memuriyetle Anadolunun 
muhtelit yerlerine gönderllmlştir. HArcm 
ağalarına gelince, bunlar da doğn.ıca Hl 
caza Eevkolunarak (Medine) fehrinde 
ikamete memur edilmiştir. Tabiidir ki. 
İstanbulla muhabt-.rclerlne mt-yclı.n veril 
memiştir. Lala Anber ağa, Mcdincde iki 
sene kadar yaşamı~tır. Sonra, rhzante
riye tutulmuş, bu hastalıktan kurtula -
mamı~tır. 

HORMONUN 
Eksilebilen, hiç bile olan bir ~Y 

fazla da olabilir. Erkeklik hormo 
nu da öyle. Ama, aşk tatlıdır, diye 
bunu iyi bir §CY ıııanmamalı~ınız. 

Bu hormonun eksikliği çok def-. 
gizli kalır, eksikliğe tutulanın ken 
disi için acıklı olsa da çirkin olmaz. 

Fazlalığı çirkindir, pek çirkin. 
Çocuklukta bile, tuhaf gelse rle, vak 
tinden önce öten horoz gibi ~irkin 
olur zaten kafası kesilmiye vakit 

' kalmadan kendisi de pek uzun ya 
'ıyamaz. Bir iki yıl oluyor, İstan
bula böyle bir çocuk getirmişlerdi. 
Dört yaşında iken kadınlara yan 
bakan, evlenmek istiyen çocuk. A
sıl zavallı o, çok yaşayamadı. Böy
le vaktinden önce horosluğa başh
yan ço<'uklann, tabii ııaçı ve saka 
1ı da çıkar. Vücudüniin her tarafı 

kıllı olur, sesi kahnlaşır, aklı da 
yaşına göre büyük görünür, fakat 
böyle pek küçük ya,ta erkeklik 
hormonunun fazlalığı, çok defa, yu 
murtahkta bir tümörden ileri ge-
lir, bırakılırsa çocuk yaşamaz. us
talıklı ameliyatla çıkarılırsa çocu
ğun erkekliği kalmaz. 

Bazılarında bu hormonun faz • 

lalığı çocukluktan sonra ıençlikte 

gelir. Bu fazlalığa tutulanların ti-

pi pek ayrı bir şekildedir: Kısa 

boy, huğa gibi boyun, geniş hir «Ö 

ğiiıı, hknaz ve bodur kollar ve ba
caklar, kıpkırmızı ve inme inmesi
ne hazırlanıyor gibi bir yüz. Vii
cut - yabani bir hayvan gibi - pek 
kıllı. Çok terler ve erkek keçi gibi 
kokar. Daima harekette ve çok kav 
gacı. 

İlkbaharda, bazı kimselerde er
keklik hormonu kendi kendine faz
lalaşır. Bu da medeniyetten önce 

insanın büsbütün tabii halde ya
şadığı zamanlardan kalmıt bir ha
tıra olsa gerektir. İnsanın da. me
deniyetten öne~. "dama çıkmak,. 
me\'simi bulunduiunu, son1'8dan 

FAZLALIGI 
medeniyetin aşk mevsimini kaldır 
dağını iddia edenler için, bu türlü 
fazlalık bir delil olur. Fakat bazı-
tarı da uzun siiren zaruri perhiz
den sonra, hormon fazlalığına tutu 
turlar. Bu türlüsüne gerçekten faz 
Jahk denilemez: Biriktirdiii hor
monları birden sarfetmek. 

Kimisinin ilkin hormonu gerçek 
t<-n fazla olmadığı halde, sık sık a
şık olmaya heves ettiği için hor • 
monu sonradan gerçekten fazla -
taşır. Veremli hastaların fazla hor 
montu göriinmelerini bu suretle i· 
zah ederler, fakat hastalıkta hor· 
monların dediğine uymak hk doğ 
ru değildir, haııtalığı pek çabuk ilcr 
letir ... Gençlt>re musallat olan o iki 
kötii hastalık ta bazılarında hö~·le 
hormon fazlalığına sebep olurlar. 
Onlarda da pek fena, çünkü has
talık tedavi edilemez ... 

Bir de yaşlılıkta, hatta ihtiyar
lıkta meydana ~ıkan hormon fazla
lığı vardır. Orta yaşlardakilerin 
hormon fazlalığını insan işitmiye 

tahammül etse bile, böyle yaşlılık 
taki artık tahammül edilemiyecek 
kadar çirkin olur. Zeka ile erkek • 
lik hormonu arasında münasebet bu 
lunduğundan, maalesef. çok zeki 
büyük adamlar arasında da böyle ih 
tiyarlıkta meydana çıkan miı;al1<-r 

vardır. Gençtikteyken uslu sayı -
lan bir adam ihtiyarladığı vakit 
genç kızlara aşık olur ve, en çirkin 
olan tarafı onlarla evlenmiye kal
kışır. Vakıa, ihtiyar olsa da gönlii 
taze kalmış adama aşk yasak edi
lemez, fakat ihtiyarın ancak kalbi 
le sevmiye hakkı vardır, hormon • 
larile değil ... 

Hormon fazlalığının da ilacı var 
dır: Kadınlık hormonu ... Erkeklik 

honnonlannın fazlalığından, kabı 

na sığmıyan adam, kadınlık hor -
monlannı yutunca, bildiğiniz mc~ 
bur hikayedeki a~·ran içmiı deli • 
k•nlı gibi, •Pıtır kalır. 

tir. 
Bundan sonra, yapaklann üzerin

de çalışmalara başlanacaktır. Çalış

maları kolaylaştırmak için bir ya

pak komisyonu kurulacak, komisyon 

ilk esasları tesbit edecektir. 

BORSADA: 

Hayvan Satışları 
Arttı 

Dün hayvan borsasında satılpn kel 
saplık hayvanların miktarı ikı gün 
evvelki satışlara nazaran biraz art
mıştır. Beyaz karamnnlardan 1890. 
dağlıçlardan 1240, kıvırcıklardan 

164, kuzulardan 2251 hayvan satıl

mış ve mezbahada kesilmiştir. Bü
yük baş hayvanlardan 67 öküz. Ü<' 
inek ile on beş manda satılmış V!! 

kesilmiştir. Et fiyatlarında değişik

lik olmamıştır. 

r 

BORSA 
14-7-1938 

ÇEKLER 

ondra 6 23 

Nevyork 12ti.-

Parls 3.492~ 

Milano 6.13475 
Cenevre :!il.118 
Amstf'rdall" li9,545 
Berlln 50.765 
Briık<el 21.39 
Ati na 1 14 
Sofya z 1.5375 

Prag 4 .37~ 

Madrld fl.P225 
VafliO\'a 23.7325 
Budapcşte 24.92 
Bllkres 0.9375 
Belgrad 2.87 
Yokohama 36.37 
Stokholm 32.1225 
Moskova 23.7875 

ESHAM ve TAHVILlT 

Ergani 
Anadolu dcmlryolu yüzde 
60, Pesin 

9ô.-

25.10 

J 

Harde Dünkü Satıılar 
Bamya kilosu 13-15, sakız ka • 

bağı 2-3, dolmalık biber 11-12, 
sivri biber 10-11, kır domatesi 5-
7, sırık domatesi 9-11, çalı fasül
yesi 5-8, ayşekadın 10-12, yeşil fa 
sulye 9-10, semizotu: 1.50-2, yap
rak 9-10, soğan 3-4, sarmısak 2-4 
kuruş. 

Eng!nar adedi 2- S, patlıcan baJ 
3-4, patlıcan orta 2-2,50, patlıcan 
ufak 1-1,50, hıyar 50 santim, 1,50 
kuruş. 

Maydanod demeti 0,40-0,60, de
reotu 0,50-0,75, nane 0,40-0,60, 
pancar 1,50-2 kuruş. 

Kiraz kilosu 8-10, türbe eriği 10, 
-11, kayısı 25- 50, Zerdali 12-15, 
şeftali 25-30, vişne 15- 20, akçe ar 
mudu 40-50, Mustabcy armudu 8-
20, frenk üzümü l 5- 20 kuruş. 

Limon ecnebi 100 adedi 250-350, 
karpuz alacalı baş 24- 35, Alacalı 
orta 15- 20, ala<'alı ufak 5- 10 ku -
ruş. Taze incir kilosu 15- 30, taze 
fındık kilosu 5-8 kuruş. 

BULDANDA: 

Parası için Adamı 

Boğdular 

Buldan. (TAN) - İki feci cinayet 
işlenilmiştir: 

1 - Osman isminde biri pat ası 

na tamah ederek Ali. terzi Mustafa 

ve Haylamazlı Mustafa adlı tiç kişı 

tarafından kf\vışla boğulmuş, ceı:e-

di kendi bahçesine atılmıştır. Ka

tiller, Osmanın üzerinde buldukları 

iki yüz lirayı taksim edip kaçmış:ar

sa da tutulmuşlardır 

2 - Bamdır kövünde Ali oltlu 

Yılmaz, bir kavga neticesinde Ah· 
met Kuzucuyu kalbinden bıçakla vu 
rup öldürmüştür. 

*Kütahya CTAN) - Bu yıı diğer 
meyvalar az olduğu halde vışne ol
dukça boldur. Gediz nevılerile bera 
her vişne istihsalatının vli·ım mıl
yon kiloyu geçeceği tahmın edilmek 
tedir. 
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Amerikalı Tayyaeci-

ler Üç Günde 

Dünyayı Dola§tdar 
(Başı l incide) 

Uçan bir laboratuvar 
Hovaru .tlu~ un tayyaresı, en kü

çük teıerrüatına kaaar o kadar mü
kemmel bır haldedır, ki bu yüzden 
Amerıkalılar ona ''uçan laboratuvar., 
ismini vermışlerdir. Tayyare "Giro -
Pilote demlen bir aletle mücehhez ol 
duğu için, ınsan idaresine ihtiyaç gös 
termeden hareket etmektedir. 

Tayyarenin, dünyanın her tara!ıle 
ve mesai 1eşrikini kabul etmiş olan 
on beş kadar vapurla mütemadiyen 
muharebesini temin eden radyofonik -ve radyotelgrafik aletleri vardır. 

Tayyare, her yarım saatte bir, ayni 
zamanda Amerıkadan ve hatta A vru 
padan işitilen, bir telgraf haberi ile 
Nevyorktaki umumi merkezine vazi
yetini bildirmektedir. Ona, seyahati 
esnasında dünyanın her tarafından 

hiç kesilmeden, hava. ahvali hakkın 
da raporlar gelmektedir. 

Tayyarede, istikamet tayin eden a
letler var; bunlar, onun Parise ve İn 
gilteredeki Kroitwich'e göre her an 
daki vaziyetlerini tesbit etmektedir. 

T ayyarcde dört yardımcı var 

Hovard Hug tayyaresinde bulunan 
Müliızim Tomas Türbov ve Harri Ko 
nor ismindeki iki rasıt, icabında, pi
lotluk işini de görebilirler ... Edvar 
Lun makinist ve Rışard Stodard ope 
ratördür. Bunların hepsi de meslekle 
rinde mütehassıstırlar. 

T ayyarecinin hayatı 

Hovard Hug, 13 yaşında iken, bir 
mektep tatilini babasının Kaliforniya 
da bulunan bir çiftliğinde geçiriyor
du. O esnada "radyo" kelimesi mera
kını celbctti. Hava dalgalarının na
sıl zaptolunduğunu anlamak için, biz 
zat bir telsiz telgraf aleti icat etti. 

Çocuk, 15 yaşında, mesafe kati me 
selesine merak sardırdı. Bu arzusunu 
tatmin etmek için de bir kanooto
mobil yaptı. 

Hovard Hug, 1908 senesinde Lr,s 
Anceleste doğdu. Babası, pek zengin 
bir sanayici ve şimali, cenubi Ame
rikada alınan, satılan her alış verişle 
meşgul bir tC.-:cardı. Oğlunun mucit
lik payesine yükseldiği bir zamanda 
ölerek büyük bir servet bıraktı. Ho
vard Hug, 18 yaşında, 100 milyon do 
}arlık bir servetle Holivut yolunu tut 
tu. 

Film müstahsili 
Gencin amcası, Holivutta film 

yapan bir adamdı. Yeğeninin kendi 
yazıhanesine girer girmez: 

- Buraya film yapmıya geld!m. 

Deyişini tebessümle karşıladlk~an 

sonra: 

- Film yapmak denilmez, film is-
tihsal etmek denilir. 

Diye ceviıp verdi. 

Delikanlı, hiç bozulmadan: 

- Yapmak yahut istihsal etmek .. 
Bunlar beni alakadar etmez. Param 
var. Bana malzeme lazım. Sttidyo, 
kamara, dekor ve yıldız veriniz. İş.: 
başlıyayım, dedi. 

Delikanlı, ilk evvel "Hell's Ange,, 
isminde bir tayyarecilik filmila işe 

başladı. Mevzu, tehlikeli bir hava 
harbi idi. Teşebbüs o kadar tehlike
li idi ki. bunun tat..~k mevkiine ko
nulabileceğine kimsede itimat hu
sule gelemiyordu. Herkes, 3 milyon 
dolarla üç senelik emeğin boşa git
tiğine kani idi. 

- Kaybettiniz. 

- Hayır, kazandım. Çünkü tay

yareleri ve havayı sevdiğimi öğren

dim. Filmciliğe gelince, onda dn de-

vam edeceğim. 

Genç, bu mükalemede serd~ttiğl 

kanaatlerine sadık kaldı. Evvela, iki 

POLiSTE: 

Bir Aile 
Patlıcandan 
Zerirlendi 
Galatada, Yüksekkaldırımda, Fe

lemenk çıkmazında dört numaralı 

evde oturan otuz beş yaşlarında Es
ter ile on bir yaşındaki kın Sünbül 
ve kardeşi iki yaşındaki Fani yedik
leri patlıcan yemeğinden zehirlen -
mişler, tedavi için Beyoğlu hastane
sine kaldırılmışlardır. 

Bir Sandal Devrildi 
Cibali iskelesinden Unkapanına 

gitmekte olan Rizeli Ahmet oğlu Mus 
tafanın sandalı ile mukabil istika -
metten gelen Rasim Kalkavanın Ue
rigeç ismindeki motörü çarpışmışlar 
dır. Mustafanın sandalı hasara uğra -
mış kendisi de denize düşmüş ise de 
kurtarılmıştır. 

Tehdit Etmiş 
Beşiktaşta, Yenimahallede, Sal -

hane sokağında 7 numaralı evde otu 
ran 18 yaşında Mercanın oğlu Oha -
nes, Harbiyede Meyva sokağında 

Mercimekyan apartımanında terzi 
Elis Reisiyana müracaat etmiş ve: 

- Sen ruhsatsız çalışıyorsun. Ba
na para ver, yoksa seni ihbar ede
rim.,, diyerek dolandırırken yaka -
lanmıştır. 

Cankurtaran, Kızı 
Yaralach 

Içinde bir hasta bulunan 112 nu
maralı cankurtaran otomobili, Beya
zıttan geçerken, Feriha adında 1 7 ya 
şında bir genç kıza çarpmış, ve ya
raladığı genç kızı yuvarlandığı kal
dırımda bırakarak yoluna devam et 
miştir. Halk tarafından Saraçhane 
başındaki eczaneye götürülen yara
lı kızcağız, bir başka cankurtaran ta 
ran tarafından Haseki hastanesine 
kaldırılmıştır. 

Bir Aıçı, Dükkanında 
Ölü Bulundu 

Pangaltıda Erkenekon caddesinde 
138 numaralı dükkanda aşçılık eden 
altmış yaşında Osman Nuri oğlu Ka
zım Tiryaki dükkanında ölü olarak 
bulunmuştur. Dün saat ona kadar 
Kazım Tiryakinin dükkanını açma • 
mış olması komşularının nazarı dik 
katini celbetmiş, kendisi dükkanda 
yattığı için zabıta marifetile dükkan 
açılarak içeri girilmiş ve aşçının ya

tağında bulunduğu, fakat öldüğü gö 
rülmüştür. Cesedi muayene eden be
lediye doktoru ölümü şüpheli gör -
müş, keyfiyetten adliye haberdar e
dilmiş, adliye doktoru Salih Haşim 
de cesedin morga kaldırılmasına lü -
zum göstermiştir. * Evvelki gün saat 17,30 da, vali 
konağı caddesinde Yunus Nadinin 
yeni yaptırmakta olduğu apartıman 

da çalışan 36 ya~ında dülger Süley
man oğlu Dursun, servis asansörü i-
çin açık bırakılan 8 metre yüksek -
likteki delikten aşağıya düşmüş ve 
muhtelif yerlerinden yaralanmı_ştır. * Kuşdilinde, Gazhanede bir oda
da oturan 58 yaşında, Şehabettinin 
kızı Nabiye, bahçede mangal yakar 
ken, sıçrıyan kıvılcımlardan elbise -
si tutuşmuş, viicudünün muhtelif yer 
!eri yanmışhr. * Beşiktaşta Çırağıın sarayı önün 
de rıhtımda bağlı bir mavnada demir 
boşaltmakta olan amele Durmuş oğ
lu Ismail, eline düşen bir demirle ya 
ralanmıştır. 

* Beyoğlunda, Premcci sokağın -
da oturan Esterin dört yaşındaki oğ
lu Veç, annesi odada yokken kayna

tılan süt tenceresini devirmiş, muh
telif yerlerinden başlanmıştır. * Çubukluda Neft Sendikat depo
sunda bir yangın çıkmış, bir kaç te• 
neke gaz yandıktan sonra söndüriil 
müştür. Yangın, Rıza isminde bir 
lehimci gaz tenekelerini lehimler
ken havyadan sıçrıyan kıvılcımla 

çıkmıştır. 

film vücude getirdi. Sonra tayyare· 
ciliğe girişti. 

=======================-==== 
otomobilleri, tekemmül etmiş radyo 
makineleri de meydana getirdi. 

Saatte 526 kilometre 
Devrialemden sonra 

TAN 

Fransada 14 Teminuz Bayramı Istanbul Vasilinin 
Dün Muhakemesi 
Başladı 

(Başı t incide) 

"Zaten Fransızlar için, hayalleri i
le hareket ettiklerini ve memnuni
yetle fikir değiştirdiklerini söyler
ler. 

"Bu fikri ileri sürmek ve ayni se
viyede durmak zikzaklı bir politika 
takibi ile itham etmek arasınrlakı 

fark, bir karıştan fazla değildir. 

"Bununla beraber, sevki tabii ol
duğu kadar mantık ta ayni derecede 
bize rehberlik eder ve her ikisi de 
hattı müstakimden kat'iyen inhiraf 
etmez. Fakat muhakkak ki, devam
lı bir politika, aydınlatılmış bir ef· 
karı umumiyenin müzahereti ol
maksızın yapılamaz. Eğer efkan u
mumiye uyuyor ise, onu uyandırma. 
lıdır. Bu yapılınca, serbestçe seçilen 
yolda devam edileceğinden emin o
lu:ıabilir. 

"Bunun için, yeni rejimin tessü • 
sündenberi Türkiye ile olan müna
sebetlerimizin tarihçesi kadar iyi bir 
misal olamaz. 

"Bu hususta aşağıda isimlerini 
zikredeceğim zevatın hatıralarını an 
maya müsaadelerini rica ederim: 

"Bundan 17 sene evvel 1921 de 
Ankarada Büyük Millet Meclisi hü
kumeti ile ilk anlaşmayı imzalıynn 

B. Franklin Bouillon. 

"1937 Mayısı Cenevre anlaşmaları 
ve nihayet 4 Haziran 1938 tarihli An
kara anlaşmaları müzakerelerinde bu 
lundum. 

"Mazideki gayretlerde görü 
len bu devamlılığın istikbali
çin bir teminat teşkil tmesini 
ve Fransız - Türk dostluğu· 
n:m her gün daha fazla inki
şaf eylemesini dilerim. 

"Hariciye Nazırım B. Bon
r,.c:t, daima alakadar olduğu e
seri tetviç için yakında bizzat 
gelecek Ye modern Türkiyenin 
mukadderatını idare eden bü
yük şefi' ikinci defa ziyaret ey
liyecektir. 
Sizleri ayni derecede samimi bir su 

rette, Fransa için ve Türkiye için re
fah temennilerinde bulunmaya ve 
Fransız Cümhuriyet Reisi için şahsi 
saadet dileklerini izhara davet ede
rim. 

Türk askeri F ran•ız bayramına 

İftİrak etti 
Antakya, 14 (A.A.) - Havas 

muhabiri bildiriyor: 14 Temmuz 
bayramı münasebetile, fevkalade ma 

(Başı 6 ncıda) 
ref vasati olarak 33 liradan almıştır 
ve belediyeye 73 liraya satmıştır. 

Vali - Iyice hatırlamıyorum. Tet 
kik edeyim. 

Reis - Bir de belediye bir yeri 
istimlak edeceği veya pazarlıkla sa
tın alacağı zaman iş neticeleninceye 
kadar araya bir takım mutavassıtlar 
girmesin diye gizli tutarmış. Halbu
ki bu işte işaa vaki olmuş. Bunu da 
himayeye delil olarak gösteriyor -
lar. 

Vali - Gazeteler bunu haber ala
rak neşretmişler. 

Reis - İstimlak komisyonunun ka 
rarında bir de böyle bir şey var: "454 
döniimlük sahanın mezarlık ittihazı
na elverişli olduğu,, bir fıkrasında da 
"'Riyaset makamının emri mahsusu -
na müsteniden Anastas celbedilerek" 
denilmektedir. Buradaki emri mahsu 
suna ittibadan bir himaye kastedildi
ği beyan olunuyor. 
Vali - Müzekkere bana geliyor. Bu 

nu havale ediyorum. Burada hürmet 
hiyette bir Türk - Fransız dostluk kasdile "Emri mahsusuna binaen" de 
tezahürü yapılmıştır. iki memleket 

niyor, "Havale" denmiyor. 
askeri kıtaları ayni geçit resminde, Reis _ Likoğlu Eşrefi tanır mısı-
yanında albay Fevzi Mengüç ve iki "1923 te, General Ismet Inönünün 

diplomatik zaferleri arasında bulu,. 
nan muahedesinin müzakerecilerin • 
den birini teşkil eyliyen general 
Pelle. 

nız? 
genelkurmay subaylan olduğu hal- Vali- Mektep arkadaşımdır, tanı-
de delege albay Kole'nin önünden 

"1926 da, o zaman harikulade ka
riyerinin başlangıcında bulunan Dr. 
Aras ile hemfikir· olarak Türkiye, 
Fransa ve Suriye arasında dostluk 
ve iyi komşuluk münasebetlerinin 
esaslarını B. Henri de Jouvenel ile 
birlikte atan B. Albert Sarraut. 

"1931 de Pariste B. Fethi Okyar 
ile beraber, son 4 temumz anlaşma
larının teyit ettiği, genişlettiği ve 
takviye eylediği dostluk muahede -
sini imzalıyan yeni Türklyenin en 
eski ve en sadık dostu ~istide 

Briand. 
"Dostane bir emelin takibindeki 

bu devam, benim Zihnimde daha çok 
kuvvetli olarak teeyyüt etmektedir. 
Zira, ben isimlerini yukarıda yadet
tiğim bütün zevat ile teşriki mesai 
etmek §erefine nail oldum ve bu bü
yük elçiUk vazifesini aldığımdanbe
ri, 14 senedenberi Türklyenin harici 
müanseebtlerini idare eden muhte -
rem vekil ile, 1936 temmuzunun 
Montreux konferansına iştirak et -
tim. 

rım, severim, konuşuruz. 
geçmişler ve halkın bütün unsurla-
rından mürekkep büyük bir kalaoa- Reis - Belediyeye siz mi aldınız? 
lık tarafından şiddetle alkışlanmış _ Vali - Belediyeye intisabı Haydar 
lardır. Beyin zamanındadır. Mektep arkadaş 

Halk, iki memleket milli maqlan- larıma karşı çok vefakarımdır. Geze 
nı alkışlarla ve yaşa seslerile karşı_ rim. Kafa arkadaşımdır. Üzerimde 3, 
lamıştır. 4 vazife var: Valiyim, Belediye reisi

yim, Halk Partisi başkanıyım. Spor 
Fransızlar da mukabele edecek işlerine bakarım. lstanbulda içinde 

Adana, 14 (A.A.) - Antakyada devlet vazifesi ifa edilen 1000 küsur 
bugün Fransız cümhuriyet bayramı bina vardır. Bunların hepsini de tah
münasebetile Türk askeri kıtalarının kik ve tetkike imkan yoktur. 
merasime iştirak ettiği ve Türk cüm İddia makamı - İlk istida Anastas 
huriyet bayramında da Fransız kı - tarafından veriliyor. Bu mal benim
talannın ayni suretle hareket edece- dir, diyor. Kendisinin mutasarrıf oldu 
ği öğrenilmiştir. ğunu ve ucuz !iatla satacağını söylü-

F ransaJa mera&İm yor. Daha sonra Eşref çıkıyor. Bunun 
sebebi nedir? Halbuki arsa kendisine 

Paris, 14 CA.A.) - Bu sabah Leb-
değil, Eşrefe aittir. 

run ve kordiplomatik önünde Şan- Vali_ Vekili namına hareket edi-
zelize caddesinde kıtalar ananevi 14 
temmuz geçit resmini yapmışlardır. 
İngiliz hükümdarlarının yakında Pa 
risi ziyareti münasebetile bu ~ene 

bayram Fransız - İngiliz dostluğu şe 
refine daha parlak bir şekilde yapıl
mıştır. Umumi müesseselerle bir
çok evlere İngiliz ve Fransız bay
rakları çekilmiştir. 

yor. Elimde böyle bir arsa vardır, di-
yor. 

Reis - Makamı iddia Anastas arsa 
yı niçin kendine izafe ediyor, bunu 
anlamak istiyor?. 

Vali- Bunlar dellaldır. 

Bir Kız Tecavüze! lktısat Vekilinin 

Reis - Müselles arsa için 85 lira 
takdir edilmiş. Bu tarih ile Eşrefe pa 
ra verildiği tarih arasında bir sene 
geçmiştir. Fiyat müruru zamanla de 
ğişmez mi? 

Vali - Bizim aldığımız arsalarda 
lehimize fahiş !iat farkları vardır. Biz 
mezarlık arsasını satın aldıktnn sonra 

Uğradı Tetkikleri 
(Başı 1 incide) 

eğlenti esnasında da oradan geçen di 
ğer iki genç bu alemi görmüşler ve 
orada durup eğlentide kendi hisse 
leri olduğunu da söylemişler ve A· 
gavninin yanındaki iki genci oradan 
uazkalaştırmışlardır. 

Agavniyi oraya getiren iki genç 
te korkmuşlar, Agavniyi yeni gelen 
iki gençle haşhaşa bırakıp parkın 

Maçka cihetindeki tarafına çıkmışlar 
ve yoldan geçecek bir polise, bekçi· 
ye veya diğer resmi bir memura in· 
tizara başlamışlardır. 

Agavni, yeni gençlerle de bir müd 

(Başı 1 incide) Eml:ik Bankası y&nımızdaki bir arsa-
mişlerdir. Vekil, bundan sonra refa- sını bir Bayana 124 liraya sattı. 
katletrindeki zevat ile birlikte iş ban Reis - 85 lira ile 73 lira arasında 
kasının Türk antrasit fabrikasını zi- 12 lira bir fark var. Aradan bir sene 
yaret etmiş burada kendilerine veri- geçtiği h3,!de niçin nazarı itibara alın 
len malumatı alaka ile dinlemiştir. mıyor, yani mikyas 85 lira ittihaz e
Müteakıben İş Bankasının Türk iş o- dilemez miydi? 
cakları tesisatının yanından Etibank Vali - Biz bu mezarlığı aldık. Me 
Ereğli kömürleri işletmesinin asma o- zarlık halka korku verir. Kimse ge
cağına gidilmiş ve oradan da otomo- lip onun yanında oturmaz. Buna rağ
billerle Kozlu'ya hareket edilmiştir. men aldığımız gündenbcri fiatlar dai
Vekilimiz Kozlu'da evvela kömür iş ma artmaktadır Mezarlığın yanıba

şirketinin incir, harman, elektrik san şında bir parça toprak var. Burasını 
tralını gezmiştir. Bu santral da o esna mezarlığa ilhak etmcğe mecburuz. Bu 
da 7000 kilovatlık muntazam türbin- nun metresine 25 kuruş kıymet tak 
!erde bir dinamo işlemekte idi. Saat dir edildi. Halbuki metresini 7 kuruş

det dere içinde kaldıktan sonra on- 16 da kömür iş şirketinin k<>mürleri- tan almıstık. 
!arla beraber geldiği yoldan avdetf· ni yıkamağa mahsus lapar ile şirke- Diğer zevat ne diyor? 
başlamış. fakat tam yol ağzına çı

kılacak yerde bir kalabalığın ken
dilerini durdurmak istediğini gor-
müştür. 

Bu kalabalık ilk iki gencin yoldan 
geçerken çevirdikleri resmi memur
lardır. Gençler ve Agavni bu kafileyi 
görünce ters yüzüne dönüp alabildik
lerine kaçmaya başlamışlar, Küçük 
Çiftlik parkının önündeki yoldan Dol 
mabahçeye çıkmışlardır. Caddeye çı

kınca gençler firara devam etmişler, 
Agavni kesilip kalmış ve kendilerini 
takip eden polislere iltica etmiştir. 

tin merkez binası ziyaret edilmiştir. 
Saat 17 de kömür taşıyan küçük tren 
!erle Kozlu tahmil iskelesine gidilmiş 
o esnada mavnalara yüklenmekte o
lan kömürlerin tahmB ameliyatı gö
rülmüştür. Müteakıben ayni vasıta i
le kömür işinin ihsaniye ocaklarına 
hareket edilmiştir. 

Reis, atalara dönerek, bir soracağı 
nız var mı? diye sormuş, azalar, "'Ha
yir, yok" cevabını vermişlerdir. Bun
dan sonra Hamit Oskaya sual tevcih 
edilmiş ve Hamit ayağa kalkarak bu 
i~in hiçbir safhasına temas etmediği
ni, mezarlık işlerinin kendisine ait ol
madığını söylemiştir. 

Reis, karara iştirak edip etmedi~i
ni sorunca, Hiımit etmediğini söyle • 
miştir. 

Polisler niçin k&çtığını sordukları 

zaman: 

İktısat Vekilimiz ve maiyetlerin
deki zevat madenlere mahsus elbise
leri giyerek onar kişi nakl<'den asan 
sörle Sokullu 125 meyilli olarak 150 
metre derinliğinde bulunan maden 
kuyusuna inmişlerdir. Bu derinlikte 
amelenin çalıştığı ocaklar görülmüş 
ve tesisat gözden geçirilmiştir. 

Reis - Müfettişe verdiğiniz cevap 

ta: "Belediye mutazarrır oluyoir. bu 
kanunun tatblkıne imkan yoktur" di
yorsunuz 

Hamit - Evet. 
- Şurada arkadaşlarımla oturur

ken kaçtıklarını gördüğünüz iki gen
cin tecavüzüne uğradım. Onlar beni 
tramvay yoluna kadar çıkaracaklardı. 

lerdir. Reis - Demek bu mezarlık işi ile 
ai.ukcı nız Y~'ktur?. 

Hamit - Hayır, katiyen alakam 
yo~tur. 
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SOLDAN s A G A 

1 - Verem hastanesi. 
2 - Yeni dünya, bir emir. 11, 
3 - Dikiş knlm:ık, davuıun 

4 - Hatırlar, yoğurttan yapıltl' 
5 - Amerlkada bir mllsteı111e 
6 - Munasip, işnrct nidası 
7 - i.İzıık bir hece, vilO.yet 
8 - Çok değil, müstecir 
9 - Ynsl:ın , bir edat 

10 - Bir hastalık, eski bir ıc• 
YUKARDAN AşAÖ 1 

1 - Sultanların halayıkları. 

de bir k5ğıt. 
2 - İmdat nidası. bir naI<ll 
3 - Biiyüme, yetişme, çıra? 
4 - Her tarafa başvurur, bit 

işaret. 

5 - Bir illet, renk. 
6 - Bayla atılır, bir emir, blt 

budu. 

8 - Ev yapılacak yer, sopa· 
9 - Fıkırdak, kira. 

10 - Kuzunun sesi, si15hın tılf 

Ticaret Sarayı Ya~' 
Sehrimizde büyük bir tjeJ 

zahire borsası sarayı inşası~ 
rilen karar hükumetçe de 
dilmiştir. 

Ticaret sarayı, açılacak o1i, 
nönü mıntakasında yapılaC9 

1 
nanın alt kısmı tamamen tl~ 
zahire borsasına tahsis ~~ 
Ticaret ve sanayi odası but 
!erile binanın üst katlarınıı 
tir. 160 bin lira kıymetinde 
edilen zahire borsası binıı6\ 
rak. bu para, saray için a)'1'

1 

sisnta ilfıve edilecektir. yııtc'~ 
iş için çalışmalara başlanııc' 

----ıoı-------

Bu Haftaki Ok Af1f 
Ok spor kurumu genel seJC 

ğinden: t 
Kurumumuz tarafından si 

dilen ok atışlarının gün ve. t 
edilmediğinden görmek ~ 
halde gelemedikleri halk1 

pılan bir çok şikayetlerdefl 
maktadır. , 

Bu ulusal sporumuza g 0~ 
yakın ilgiye minnettar olafl :ı' 
badema atışların gün ,,e 5 

, 

saygı değer matbuatımızıt1 tı-1 
delfıletile halkımıza ve btl 
üyelerimize bildlrilecek~8 

Bu haftaki atış 16-'7 bıl 
tesi günü sant (15) te tsta111,ıı 
eski ve tarihi stadyomu 

0 

meydanında yapılacaktır. 

ayni ifadede bulunmuştıır·. 
sonra Reis Hamide dönere!''11ı 

Karara iştira:t etmediA1~ı 
yorsunuz. Halbu'l<:i elirniı.d 
ğıtta imzanız var, derniştıl'·t>t.c 

Hamit, ktığıda bakar.al<·sd,~ 
miş bir kararın suı·etinı tr 
t . ' un. ri < 

Avni Yağız, yıllardanb~ ~ 
iki görüş vardır. Biri ıcüll1 •1 
hukukçu görüş, diğeri idıırıı'ıı 
yerek kendi göriisünde Jl jlı1' 
ıd v •• • ,.et 

o ugunu c;o~•Jcmış ve ııef 

kararın yerinde olauğun!l,J'l'lı: 
kanı bulunacağım rade e~ı''' 

Hovard Hug, filmcilikte dev~m et
medi. Bir müddet sonra, içinden sır 
sızmıyan bir hangara kapandı. Fen 

ve makine mütehassısları ile beraber 
orada tayyaresini imal etti. 12 eylul 
1935 günü, tayyaresinin uçuş tecrü
besini bizzat kendisi yaptı ve bu su
retle saatte 526 kilometre uçmak su
retile dünya sürat rekorunu kırdı. O 
artık, tayyarecidir. 

Müteşebbis genç, bu meyanda, bü 
yük süratli Kanootomobiller, kotu 

İlk rekorunu, diğer sürat rekorln· 
rı takip etti. Hovard Hug, nihayet 
devrialem seyahatine girişti. Bu dev
riiılem seyahatinden sonra ne ola
cak? Meselenin ruhu burada ... Çün
kü cesur tayyareci aşıktır ve sevgı
lisi onu Amerikada bekliyor. Söy
lendiğine göre, o, Amerikaya di)ner 
dönmez evlenecektir. 
Sevgilisi, Katerin Hepburn ismind<' 

filmcilik yaptığı zı::ı.manda tanıştığı 

ve sevdiği bir sinema yıldızıdır. 

Fakat karşı taraftan bir 'kafilenin gel 
diğini gördük. Ben uğradığım felake

tin temadi edeceğini sandım. Onun 
için kaçıyordum demiştir. 

Bunun üzerine polisler Agavniyi 
Beşiktaş merkezine götüriip ifadesini 
almışlar, oradan da tahkikat icrası i-

Yakadan kızın babası ancak dün ak 
şam geç vakit haberdar edilmiştir. Za 
bıta kaçan iki gencin hüviyetini tes
bit etmiş, bunların yakalanması için 
alakadarlara emir verilmiştir Bu iki 
gencin adı Mehmet Celal ve Hamittir. 
Kızın tecavüze uğradığı iddiası üzeri
ne tabibi adliye muayenesi yaptırıl
mış, fakat muayene neticesinde kendi 
sinin iddiasından çok daha evvelden 
beri kadın olduğu anlaşılmıştır. 

Müteakiben daimi encümen azasın
dan İhsan Namık kendisir.e tevcih edi 
ler. suale cevaben d::ıima kanuna :ia· 
yetkar bir halce hıreket etti~dni söy 
lemiş ve ~ncümen!r.. kararını kanuna 
uygun bir şeklrle wrdığıni ifade et
m.ştir. 

Bundan sonra reis su~ 01ı1P 
refeddine bir diyecekl~r\si d1 

dığır.ı sormuş ve her ıl< ıııt11, 
daşlarının beyanatiı:ırın~ ıerO 
tirak ettiklerini sÖ.} ıcrııı:: ıeı 

Celsenin sonundR reıs bıJtl 
vesikaların okuııaC'ı.ğını ,.. ~ 

d vıı·· 
muhakemeye yarın c "'' 
ni söylemiş ve muhnketJ1e• 

çin Taksim merkezine gönderiJmit- Encümen azasınıian Mehmet Ali at dokuza talik ctmi~tır· 
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rT. ..... c ...... -z;;.ı·..;R;;A;;A;;T~- , ~e~l~s!:!~~~~ Müsabakası ar.--~-~~-u~~E~::E D~~NRKT A 
BAN KAS ı _ Mersin ATATÜRK Bbidesi için mllll bir müsabaka açılmıştır. Konseri, Sabaha KaKI R BALOSU takip edecektir. Vapur , .e Oto 

Yarın 

Akşam 

KONSER 1 

.,, 2 - Abide ve kaidesi için ayrılan tahsisat miktarı 50000 liradır. dar Muhteşem bir bils sen·lsi temin edilmiştir. 
3 - Müsabakaya salahiyeti haiz Türk heykeltıraşlar iştirak edebile- Duhuliye serbesttir. Masalarınızı şimdidt'n tedarik edebilirsiniz. 

cektir. Telefon 32-43 ••••••••••i 
4-Müsabakam~deill-11-938brlh~deronaerec~ti~Sana~i~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ıarın maketlerini muayyen tarihte Akademiye rumuzlu olarak tevdi ey- -- MUAYENEHANE NAKLi lemeleri lazımdır. 
5 - Abide meydanına ait plan, fotoğraf ve abidenin hususiyetine alt 

malumat için Güzel Sanatlar Akademisine müracaat olunmalıdır. 
6 - Müsabakaya iştirak edeceklere, Akademiden alacaklan vesika ile 

ıoo lira maket masrafı verilecektir. Mahallinde tetkikat yapmak istiyen

Diş Tabibı ŞEKİP RİFAT Emlnönündekl muayenehanesini Taksim 
Standart benzin deposu yanında NAMAR apartımanına nakletmiştir. 
Hastalarını Cumartesi, Salı ve Perşembe günleri saat ondan akşam 

dokuza. Pazartesi, Çarşamba günleri on dörtten akşam dokuza kadar 
kabul eder. lere ayrıca maktuan 100 lira masraf tediye olunacaktır. 

7 - Müsabakada birincilik için 500, ikincilik için 300 üçüncülük için • • ••••••• Telefon No. 35 - 245 •••••••••I 
200liramükahtkon~mu~u~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

P4RA BIRIKTiRENLERE 28,800 
. LiRA iKRAMiYE VERECEK 

Zıraat B ttnd ankaunda kumbaralı ve ihbarsız taıarruf heıapla-
kUt' a .en az 50 lirası bulunanlara aenede 4 defa çekilecek 

a ıle llfağıdaki plana göre ikramiye dağıtılacaktır: 
4 Adet 1,000 liralık 4,000 Lira 

8 - Maketler 1- 20 nisbetinde hazırlanacaktır. 
9 - Abidenin kıymetine ait ilk keşif ve kat'i tesellüm jüri tarafından 

yapılır. "3983,, 

Müsabaka imtihanı 
Türkiye Cümhuriyeti Ziraat Bankasından : 

ı. _Bankamıza müsabaka ile (10) müfettiş namzedi alınacaktır . 

2. _ Bu müsabakaya girebilmek için Siyasal Bilgiler veya Yüksek tktı
sat ve Ticaret okullarından veyahut Hukuk Fakültesinden veya bunlann 
yabancı memleketlerindeki muadillerinden diplomalı olmak lazımdır. 

3. - Müsabaka 7, 8 ve 9 Eylül 1938 günlerinde Ankara ve İstanbul T. 
c. Ziraat Bankalarında yazı ile yapılacak ve kazananlar Teşrinievvel için 
de sözlü bir imtihana tabi tutulacaktır. 

NASIR ILACI 
En eıki naıırlan bile kökünden çıkarır, iztırabı keıer, nası

rı yumutalarak dütürür. 
lNGILIZ · KANZUK ECZANESl 

Beyoğlu - lıtanbul 

4 ,, 500 jJ 2,000 ,, 
4 \ ,, 250 ,, 1,000 ,, 

4. - Müfettiş namzetlerine (140) lira aylık verilir. Askerliklerini yap
mak üzere ayrılan müfettiş namzetleri askerlikten avdetlerine kadar ma
aşsız mezun sayılırlar. 

.. _ ........ ı ...... _. _____________ __ 

40 ,, 100 ,, 4,000 ,, 
ıoo ,, so ,, s,ooo ,, 
120 40 ,, ,, 4,800 ,, 

Sandalyalar, Karyolalar, Port mantolar 
Vesaire mobilyalar 

FABRiKA FIATINA SATlllYOll 
l>lk ıso " 20 ,, 3,200 ,, 
d KAT: Hesaplarındaki paralar bir ıene içinde 50 lira· 
ai~: :'~ğı dü,miyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/o 20 fazla
k , erılecektir. 

Müfettiş namzetleri iki senelik bir stajdan sonra müfettişlik imtihanına 
tabi tutulacaklar ve kazanırlarsa 175 lira ayhkla müfettişliğe terfi ettiri
leceklerdir. "Yeni kanunumuz mucibince bankamız memurları da tekaüt
lük hakkını haizdirler." 

5. - İmtihan programı He sair şartları gösteren matbualar Ankara, İs
tanbul ve İzmir T. C. Ziraat Bankalarından elde edilebilir. 

Asri Mobilya Mağazası: Ahmed Feyzi 

li Ut ~la.r ıenede 4 defa, 1 Eylul, 1 Biı·incikanun, 1 Mart ve 1 
...., aııran tarihlerinde çekilecektir. 

Askeri Mekteplere Maaşh 
·Öğretmen Aranıyor 

1-R <ıkuıu ırıkknle askeri sanat lisesine riyaziye, Erzincan askeri orta 
diJtli rıa riyaziye. tabii ilimler, Konya askeri orta okulu ile Ankara Ge-

2 erbaş hazırlama orta okuluna birer riyaziye öğretmeni alınacaktır. 
kanu; İs~ekl~lerden ; kültür öğretmeni olanların veya öğretmenliğe 
tıiltıe 

1 
ehlıycti bµlunan devlet memurlarının müktesep haklan gözö

'iija 1rırnak şartile 30:40 lira asli maaş. 
re de :ek okul mezunlarından olup yeniden ilk memuriyete girecekle-

3 arem 12 dereceden maaş verilecektir. 

A)Ô Öğretmenlik için başlıca şartlar şunlardır: 
Ürıfver .ID-ctmenlik kanuni vasıf ve ehliyetini haiz olmak yani (lise için. 
Sek ö~ıte riyaziye şubesinden. yüksek mühendis mektebinden veya yük 
Orta etmen okulu riyaziye şubesinden mezun olmak.) 

tetrnen lne.kteplnr için: Yukarda yazılı üç yüksek okuldan veya orta öj 
rereıt okulundan mezun bulunmak ve yahut üniversitede imtihan ve-

13) \'ehliyetname almış olmak.) 
C) aşı 45 ten yukarı olmamak ve emekli bulunmamak. 

?ı:ıi§ ol Askeri okullarda en az üç sene hizmeti şartsız olarak kabul et.-
rnak. , 

4-y 
diJekç 

1 
.ukarda yazılı şartlan tamamen taşıyanlardan istekli olanlann 

6. - İstekliler, aranılan vesikaların asıllarını veya noterden tasdikli 
suretlerini bir mektupla Ankarada Türkiye Cümhuriyeti Ziraat Bankası 
Teftiş Heyeti Reisliğine vermek veya göndermek suretiyle müracaat et
melidirler. Bu müracaat mektubiyle vesikaların en geç 24-8-1938 tarihin
de Teftiş Heyeti Reisliğine gelmiş olması meşruttur. (2397) (4402) 

ORMAN UMUM MÜDÜRLÜGÜNDEN : 
Orman Amenajman ve ölçme işlerinde kullanılmak üzere: 
100 adet ufki ve şakuli daire taksimatlı pusla ve dürbünlü ölçme aleti. 
250 ,, ormancı kompası 

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

satın alınacaktır. Kolaylıkla taşınabilecek hafü alat ve edevat tercih se
beplerinden biridir. 

Bu alat ve edevatı vermek isteyenlerin son tadilatı gösteren kataloklar 
ile cins ,.e nevi. fiatı, teslim edebilecekleri tarihi gösterir teklif mektupla
rını 30 Temmuz 1938 tarihine kadar Orman Umum Müdürlüğünde teşek
kül eden komisyona getirmeleri veya taahhütlü olarak göndermeleri. 

5 Ağustos 1938 saat 10 da teklif ettikleri alat ve edevattan birer tane ile 
bunlar hokkında her hususta izahat verebilecek bir mümessil bulundur
malan lazımdır. <1347) 

lstanbul Erkek Öğretmen Okulu 
Komisyonu Baıkanhğından : 

Cinsi Miktarı Tahmini fi Teminat 
Kilo at L . K. S . L. K . 

Satınalma 

Tutan 
L . K . 

Eksiltme gü
nü Saat 

sureti e erıle birlıkte hal tercümesi, hüsnühal varakası. nüfus tezkeresi 

l\ııkar \'e noterlikçe musaddak diploma veya ehliyetname suretlerini Ekmek 45000 10 

5 
ada Askeri liseler müfettişliğine göndereceklerdir. 5 25 

337.50 
42.19 

4500 
562 

19/ 7/ 938 10 
19/ 7/ 938 10 ti Kuru soğan , 

ta, .. .. "":"" Çüncii maddede yazılı evrak ve vesaik ve genel şartlara naza· p t t 7 50 ·• og a a es , 
69.75 930 19/ 7/ 938 10 lsten retrnenliğt uygun görülenlerden lüzumlu diğer evrak sonradaı> Süt 3000 12 

~kttr. (879) (3082) s. Yoğurdu 3000 19 

13
1'iirkiye Cümhuriyet Merkez Bankasından : 

alın:~arnızın İstanbul Şubesi için müsabaka ile 75 lira maaşlı 10 memur 
<:aktır· 

l-M·· · 
.\ _ ~sabakaya girebilmek için aşEtğıdaki şeraiti haiz olmak lazımdır. 

l'~ tna :r"urk olnıak, bulaşıcı bir hastalığı veya vazifesini muntazaman ifa
n rıı olacak derecede bünyevi zafa veya arızaya müptela olmamak. 

da.ttı; İffet ve haysiyet erbabından olduğu ve amme hidematında istih
buıu akkından mahrum edilmemiş bulunduğu yapılacak tahkikatla sabit 

rırnak c , 
l) -Yaşı 18 den aşağı ve 25 den yukarı olmamak, 

~ - Laakal lise mezunu bulunmak, 
~~ - Fransızca, İngilizce ve Almancadan birine iyi derece vakıf bulun-

, 
2 -tf .. 
.\ Usabaka imtihanı programı: 
:n - .Riyaziyat, 

c - İktısadi coğrafya 
" - 'I'ürk tarihi 
~-s . 
ı:: osyolojt, 
-h , 1 \>e 'l'·· ansızca veya İngilizce veyahut Almanca lisan arından Türkçeye 

3 ~kç:cıen bu lisanlara tercüme, ı 
~•re· :;usabaka imtihanı 4 Ağustos Perşembe günü saat 9 da Ankarada 

i 
1 

erkeziyede İstanbul ve 1zmirde Şubelerde yapılacaktır. 
ı. · -M.. , 
~ek: ~ ~abaknyı kazanıp ta memuriyete tayin olunanlar, Bankaca ge-
•ırıd.a Ylul ayı içinde Avrupada yüksek tahsil için mevcut memurlar ara-

'l'aıt'~ılacak müsabaka imtihanına girmek hakkını haiz olacaklardır. 
>'et taıPlberin Ankara İstanbul ve tzmlrde Bankaya müracaatla, memuri-
\> e 1 . . , ~ . 
~lllJtı ıçın Bankaca hazırlanmış olan beyannameyi imhı ve ıstentle.cek 

llt'tıeter:h~ar ile nihayet 20 Temmuza kadar Şube Müdürlüklerine tevd i 
~zırndır. "4076,, 

~ 4s)( t ' '•b er Hesa p ve Muamele Memuru Okuluna 
~!tara: ~hnacak : 
ttı lttttıeı enız ve Hava Birliklerinde istihdam edilmek üzere bu yıl hesap ve 
~~ ay

1
ei ~ernuru okuluna 100 yedek subay alınacaktır. İsteklilerin Tem

'~uıı Çınde bulunduğu yerin askerlik şubesine müracaat ederek kabul 
anlaması lazundır. (95) (4358} 

Yaş sebze 13 kalem 209.72 3900 19/ 7/ 938 10 
Kok kömür 200 ton 19.50 292.50 3900 19/ 7/ 938 10 

İstanbul Erkek Öğretmen Okulunun Mayis 1939 sonuna kadar ihtiyaci 
olan yukarıda yazılı yiyeceklerin 11,12 Temmuz 1938 günlerindeki kapa
lı zarf eksiltmelerinde istekli çıkmadığından kok kömürüne verilen fiat
ta yüksek görüldüğünden 19/ 7/1938 Salı günü saat 10 da pazarlıkla ihale
leri yapılacaktır. İlk teminat ve muhammen bedelleri hizalarında göste
rilmiştir. İsteklilerin belli gün ve saatta İstanbul K'ültür Direktörlüğün
de toplanan okul komisyonuna ve şartnameleri görmek üzere okula mü-

raca;ıtları. <4506) , 
T. H. K. 

BUYUK PIY ANGOSI ' 
Dördüncü keşide : 11 Ağustos 938 dedir. 

Büyük ikramiye: 50.000 Liradır. 
Bundan başka : 15.ooo, 12.ooo, 1 o.ooo liral ı k 

ikramiyelerle ( 1 o.ooo ve 

adet mükafat vardır .•. 

20.000) liralık iki 

Şimdiye kadar binlere:• kiıiyl ıenCJln eden bu 
plyanCJoya ittlrak etmek suretti• siz de talllnlıi 
deneyiniz. 

, .. Sirkeci istasyon Aile Bahçesind~ ,.:l 
1 ULUSAL MUZIK: Her akşam saat 18,5 da icrayı Ahenk etm.:::.I 

L...-lçkl meze ile olup. gayet ehvendir. 
uı , 

lstanbul, Rızapafa yokutu No. 66, Tel. 23407 

. Devlet Demiryo\\arı ve Limanları iş\etme U. idaresi ilanları 
Devlet Dcmiryolları 9 uncu İşletme Müdürlüğünden: 
17 Temmuz 1938 tarihinden yeni bir ilana kadar pazar günleri K. Çek

meceden Sirkeciye saat 23 :·te bir son katar kaldınlacak ve bu katar Sir
keciye saat 23,45 te varacaktır. (4502) 

Yüksek Mühendis Mektebi Satın Alma 
Komisyonundan : 

Münakasaya Miktarı Muham- Pey akçesi Pazarlık Saati 
konan mcvad men bedeli Tarihi 

dın cinsi 

Eksiltmenin 
Şekli 

Silivri Yoğur 
du 5500 K. 15.50 63.94 25/ 7/ 1938 11,00 Pazarlık 
Toz şeker 8000 K. 26.25 157.50 25/ 7/ 1938 11,30 Pazarlık 

1 - Mektebin 1938 mali senesi zarfındaki yiyecek ihtiyaçları paznrlığa 
konulmuştur. 

2 - Bu ihtiyaçların cins ve miktarlarile muhammen bedelleri ve ilk 

teminatları hizalarında gösterilmiştir. 
3 - İstekliler 1938 mali senesine ait Ticaret Odası vesikalarını göstere-

ceklerdir. 
4 - Şartnamelerini görmek isteyenlerin her gün ve eksiltmeye girecek· 

lerin belli gün ve saatte Gümüş.suyunda mektep binası dahilndeki komi• 
yona müracaatları ilti.n olunur. (4424) 

Adana Su lıleri 6 ınc:ı Şube Mühendlsllğinden : 
1 - Kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılan Adanada Elektrik fabrika

sı civarındaki arsa üzerinde yapılacak işletme binası ile teferrüatından 
bulunan garaj ve depoya talip zuhur etmediğinden işbu inşaat yeniden 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Kapalı Zarf usulüne tevfikan eksiltmeye çıkarılan üç binanın keşi.! 
bedeli 29346 lira 28 kuru.<Jiur. 

3 - Eksiltme 1938 senesi Ağustosunun üçüncü Çarşamba günü saat 10 
da Adana su işleri 6 ıncı şube mühendisliği binasında toplanacak komis
yon tarafından yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 2200 lira muvakkat teminata ait vezne 
makbuzu veyahut hükumetçe muteber banka m~tubu ve Ticaret Oda
sında kayıtlı olduğuna dair vesikayı ve 20000 liralık inşant yaptığına dair 
Nnfia Vekaleti müteahhitlik ehliyetnamesinin ibrazı mecburidir. 

5 - İstekliler bu işe ait eksiltme şartnamesi, mukavele projesi Nafia 
İşleri Genel şartnamesi, hususi ve fenni şartnameleri keşif cetveli ve pro
jeleri 150 kuruş mukabilinde su işleri dairesinden alabilirler. 

6 - Teklif mektupları yukandaki üç{':ıcü maddede yazılı saatten bir 
saat evveline kadar ihale komisyonu riyasetine makbuz mukabilinde ve
rilecektir Posta ile gönderilecek mektupların ihalenin yapılacağı saate ka
dar gelmiş olması ve dış zarfın ayrıca kapatılmış bulunması lazımdır. 

7 - İsteklilerin teklif mektuplarına yukarıda gösterilen proje ve tefer
riiatının pullu ve imzalı birer nüshasını eklemeleri ve tenzilat miktarını 
yazı ve rakam ile ayrı ayn göstermeleri mecburi olduğundan bu şeraiti 
haiz olmayan teklif mektupları kabul edilmiyeceği ilan olunur. (4487) 

Türk Hava Kurumu lstanbul Şubesinden : 
Kurumun malı bulunan Lfıleli apartımanlarının dört dairesinin iç taraf

ları badana ettirilecektir. 
İsteklilerin şeraiti anlamak üzere her gün ve eksiltmeye girmek için de 

27 Temmuz 1938 Çarşamba günü saat 11 de Cağaloğlundaki şube merke
zine müracaat etmeleri. (4452) 

lstanbul Gümrükleri Baımüdürlüğünden : 
505 kalem. 898 lira 90 kuruş ve 245 kalem, 46 lıra 43 kuruş kıymetinde 

muhtelif cins demirbaş eşya 1-8-1938 pazartesi günü saat 10 da Galatada 
Gümrük binasında açık arttırma ile satılacaktır. 

İsteklilerin % 7,5 pey akçelerile birlikte 2490 sayılı kanunda yazılı bel
gelerle belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. (4462) 

lstanbul iska n Müdürlüğünden : 
Deniz Yolu ile Köstence ve Varnadan getirilecek göçmenlerin eksiltme

ye konulan nakil işi görülen lüzum üzerine 18 Temmuz 1938 ta rihine mıi
sadif Pazartesi günü saat 12 de Müdürlüğümüzde müteşekkil Komisyon 
huzuru ile yapılacağı ilan olunur. (4500) 
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A. E · K TA BASUR MEMELERİ 
vEHEA TüRLu iLTiHABLAR 

Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hastahklann mikroplarını 
kökünden temizlemek için (HELMOBLÖ) kullanınız. 

L 
Böbreklerin !:alışmak kudretini artınr, kadın, erkek idrar zorluklarını, es

ki ve yeni Relsoğukluğunu, mesane iltihabı, bel ağrısını, sık sık idrar boz
mak, ve hozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin eder. Sıhhat 

Vckaletimizin resmi ruhsatını haiz bulunan HELMOBLÖ her eczanede 
buluuur. DİKKAT: HELMOBLÖ, idrarınızı temizliyerek mavileştirir. 

Şi KETİ i EDEN: 
Her Hafta Cumartesi günü Boğazda yapllan 

TENEZZÜ SEFERLERİ 
Yarınki Cumartesi günü Köprüden saat 14,30 ve 14,45 de 

hoparlör tertibatını ve elektrik tenviratını haiz 

74 ve 71 NUMARALI VAPURLARIMIZ 
Birincisinde en güzide Bay ve Bayanlardan tetkil olunmu• 

MÜKEMMEL ALATURKA SAZ HEY'ETi 
İkincisinde müntehap san'atki.rlardan mürekkep 11 ki.ilik 

SALON ve CAZ ORKESTRASI 
olduğu halde kalkarak Boğazın iki sahilinden Karadeniz ağ
zına kadar aeyir ve tenezzühe devam edeceklerdir. 

Giderken ve gelirken 74 Anadolu, 71 Rumeli iakelelerine 
uğrayacaktır. 

Büfeler 74 de lokantacı maruf Bay Pandeli ve 71 de me•
hur Glorya Paıtahaneai tarafından temin olunmuftuT. Fiatlar 
çok mutedildir. Az~met ve avdet tenezzüh müddeti 6 saati geç
tiği halde bilet ücreti 

HER iKi VAPUR iÇiN 75 KURUŞA 
İndirilmek suretiyle sayın yolcularımızın arzulan yerine 

getirilmittir. 

,.-----------------------. 
iŞÇi Y ATAKHA ER iNŞASI 

Ereğli Kömürleri işletmesinden : 
Zonguldakda yekdiğerinden ayrı üç mevkide ketif bedeli 

mecmuu 350.000 lirayı geçen cem'an 1.500 kifi istiap edecek 
vüsatta ifçİ yatakhaneleriyle dut ve yemekhane inşa ettirile-

cektir.Bu intaata aid fartname, plan ve projeler 20 Temmuz 

938 den itibaren Zonguldakta ltletmemiz Umum Müdürlü
ğünden alınabilir. Taliplerin ltletme ldares:ne en az 200.000 
liralık bir intaat yaptıklarına dair vesaik ibraz ve ayni zaman

da teklif edecekleri bedelin yüzde yedi buçuğu nisbetinde mu
vakkat teminat akçesi veya mektubu tevdi etmeleri tarttır. 

lthu İnfaata aid tekliflerin kapalı zarf içinde olarak 5 Ağus
tos 938 Cuma günü saat 12 ye kadar f tletmenin Zonguldaktaki 

Umum Müdürlüğüne tevdi edilmit bulunması lazımdır. 

Kadıköy sulh hukuk başkatipliğin
den: Müddei Hayrünnlsa ve Nevza-
dın müddaaleyh Halil Kamil, Fatı - ı 
metüzzehra Cemile, ve küçük Ümit 
vasisi Sabihn, Şadan ve Haticenin 

1 
şayian ve müştereken mutasarrıf ol-
duklan Erenköyünde Sahrayı cedit 
mahallesinin eski Mehmet Ef. yeni 
Alipaşa sokağında eski 11 N. lı ve 
şarkan Ömerpaşa caddesi garben Sa
lih veresesi tarlası ile mahdut ve 
<3600) lira kıymeti muhammeneli 
(11028) metre tarlanın izalci şüyuu 
zımnında Kadıköy birinci sulh hu -
kuk mahkemesince ilama müsteni -
den ve tarihi ilandan itibaren (20) 
gün müddetle açık bulundurulan sa
tış şartnamesinde yazılı şerait daire 
sinde ve peşin para ile 15-8-938 
tarihine tesadiif eden pazartesi günü 
saat ondan on ikiye kadar açık ar -
tırma suretile Kadıköy sulh hukuk 
mahkemesi başkatipliğinde satıla -
cakhr. Yevmi mezkurda satış bedeli 
kıymeti muhammenenin yüzde yet -
miş beşini bulmadığı takdirde en son 
artıranın taahhüdü baki kalmak ü -
zere mlizayedenin on beş giin daha 
temdidi ile 31- 8-938 tarihine te -
sadüf eden çarşamba günii saat on -
dan on ikiye kadar en çok artırana 
ihalei katiyesi icra kılınacak -
tır. Mezkur emlakin satış tari -
hine kadar bina ve evkaf ve yirmi se 
nelik tavizi ve belediye vergi borc 
ları ile resmi tellaliye hissedarlarına 
ve ihale pulu müşterisine ait olmak 
üzere satılıktır. Taliplerin satışa iş-
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tirak etmeleri için yiizde yedi bucuk 
pey akçesi vermeleri lazımdır. İcra 
ve iflas ka. nun 126 ıncı maddesi mu , 
cihince ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların hususile faiz ve 
masrafa dair olan iddiaları yirmi gün 
içinde Kadıköy sulh başkatipliğine 
bildirmeleri aksi halde hakları tapu 
sicillerile sabit olmadıkca sntış be
delinin paylaşmasından hariç kala -
cakları ve daha fazla mnlıimat a1 -
mak istiyenlc.rin dairemizin 937 /563 
N o. 1ı dosyasına miiracaat eylemele
ri lüzumu ilftn olunur. (9039) 

Istanbul Birinci lflas memurlu -
ğundan: Müflis Jakop Nufusi iflas 
muamelatının aldığı son şekilden ha 

berdar olmak ve istenilen kararları 
vermek üzere idare heyetinin gös -
terdiği lüzum üz~rine alacaklıların 

19- 7- 938 salı gunü saat 11 de da· 

AKSIRIK. 
NEZLE 

BÜTÜN GöGOS 
Hastalıklarınm 

Kara Habercisidir. 

Hastalık ihtimallerini 

GRiPIN 
alarak yok edebilirsiniz. Gripin, 
Radyolin müesseselerinde fev
kalade itinalarla lıı.azırlanır. 

Rahatsızlıkları, ağrılan defet-
mekte bir panzehir kudl'.'eti 
gösterir. Kalbinize, midenize 
ve böbreklerinize yorgunluk 
vermez. 

İcabında 3 kaşe alınabilir. f-.. 
mine dikkat, taklitlerinden sa
kınınz ve Gripin yerine başk.a 
bir marka verirlerse şiddetle 

reddediniz. 

Fatih sulh 3 üncü hukuk hakimli
ğinden: Şehremini Sarımusa M. 
Suphipaşa S. 6 sayıda 4-6-938 de 
ölen Sıdıkanın tarihi ilandan itiba
ren alacak ve borçlularının l ay ve 
iddiayı veraset edenlerinin 3 ay için
de mahkemeye rniiracaatları aksi hal 
de terekenin hazineye devrolunaca
ğı ilan olunur. 

• • 
DABKOVIÇ 

ve Şki. 
VAPUR ACENT ALICI 

GDYNİA AMERİCA SHİPPİNG 
LİNF.4'; ''PALF:~TfNF. t.İNE,. 

15.000 tonluk lüks 

POLONIA 
Transatlantik vapuru ile 15 gün· 
ie bir muntazAm po~talar· 
tc;:'J'J\ NRHf,-KikTJ.'ıtı.TCE (Pazarı 
iSTANBUL-FİLİSTİN 

(P~r~t"mheı 
Avdet (Pirci tarikiledlr. 
Yolcu ve eşyai ticariye aln 

'(östenceye yakında ızidecek va
'ıırlar: 16, 31 Temmuz saat 
16 da. 
"'illstln'" '':ıkı.,.,na pjn,,.,..,.,(" •·::ıonı 
lar: 21 Temmuz saat 16 da. 

·'SCHULDT - ORİENT - f,İNF. .. 
'<:svavı ticarive nakli icın S<'"' 
'1osta: ŞARK • GARP HAT'fı 
Hamburj?. Rremen, Anver!:. Y•ı· 
ıanistan. Türkiye Bul'!aristan 
'?nm.:ınvA) 

Beklenen vapurlar: 
DUBURG 27 Temmuza doğru 
Vlaritza 10 A~ustosa do~ru 

H. J. PAJKURIC 
Vapur acentaaı 

'ZETSKA PLOVİDBA A. D fi ,. 
•r rıt rı1" '' ·• 

Balkan Antantının ekono
mik konf eranarnda teıiı 

edilen enterbalkanik hat. 
Büyük lükı modern 

"LOYCEN 11 

·cıouru ile İstanbul. Knc:~PnC'P 
Pire, Korfo. Arnavutluk .. Dal· 
'l'lacya sahili, Triyeste. Venedik 
ve Susak arasında muntazam 
!)OSta 

VoJcu ve csvavı ticarive alır. 
T'enezzüh ve zevk sevahati icirı 

~. 'f ;: cıt 0 c:n :ı f • '"Stı t 
KÖSTENCE've ilk posta 15 

Temmuz saat 19 da. 
nfRE. KORFU. Arnavutluk 
11almaçya sahilleri, Venedik 
1e Trieste'ye ilk posta 16 Tem
Y\UZ saat tam 15 de. 
·r er nevi tafsilat icin G:ı la tadı-. 
Yolcu salonu karSlsında\ ~mıı 
YIİ acentelit!e Telefon 4470R vP 
',fıtün seyahat idareh;melP.rinr 
...,,;,.;ır;uıt 

~ 
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PUDRA KULLANIR. 1 Bu ıihramiz yeni 
Fena renkte bir pudra, yüzü- • " Cild renkleri " 

nüze korkunç bir makyaj man- tecrübe edilebilir. 
zarasını verir ve sizi olduğu- = ~ 
nuzdan daha fazla yaşlı göste- ranın saatlerce sabit kalrn ciY 
rir. Teninize uygun renkte bir temin ettiği gibi pudranın . 
pudra intihap etmenin yegane din yağlı tabii ifrazatını ~ 
çaresi, yüzünüzün bir tarafında setmesine ve bu suretle cildi' 
bir renk ve diğer tarafında baş- kurumasına ve sertleşmesine fi 
ka renk pudra tecrübe etmek- binnetice buruşuklukların; 
tir. Bu tecrübeyi hemen bugün huruna da mani olur. Her" 
size, parasız olarak verilecek krema köpüğile kanştırılrıııf 
yeni ve cazip renklerdeki To- meşhur Tokalon pudrasını ~ 
kalon pudrasile yapınız. Bu ye- tanınız ve birkaç gün zarfı 
ni "Cild renkleri" (Kromoskop) teninizde yapacağı cazip telct~ 
tabir edilen en son ve modern mülü görünüz, daima kutullP.r 
bir makine vasıtasile karıştın!- üzerindeki Tokalon ismine ~ 
mıştır. SihrAmi:: bir S!ÖZ. tam ve kat ediniz. Teninize uygun rt 
kusursuz bir incelikle renkleri intihabında tereddüt ettiğiııl' 
intihap eder. de lütfen Istanbulda 622 rı~ 

Tene gayet uygun bu yeni posta kutusu adresine ('f~ 
pudra sayesinde artık makyajlı lon pudrası 8) rumuzile 11" 
bir yüz görünmiyecektir. Toka- ~lacak talebde size memnuni,.... 
lon pudrası, imtiyazlı bir usul le, muhtelif renklerde nürn# 
dairesinde "Krema köpüğü" ile lik altı ufak paket pudra gô~ 
karıştırılmıştır. Bu sayede pud- dereceğiz. 

DİKKAT: 30 Haziran 193R de çekilmc'.'ii mukarrer olan piyango~ 
t<'Jcnik !"f'hf'nln dofan'.'iilr 1 !1 t<·mm117sı fstlik f'diJmictil'. ~ .................................. ~ 

C O L U M B 1 A 'nın 
Son plakları 

17467 No. Urfalı Mehmed 
Gaziantcb şarkısı: Dönberi dönberi 

,. ,, Yar ;\'Üreğim 
17468 No. Erzincanlı Eaad Ertürk 

Erzincan halk şarkısı: Ceylan 
.. ,, ., Harkimi patladım 

17469 No. Orgüblü Refik Bataraıi 
Halk şarkısı: Köprüden geçti gelin 

,, ,, Sebep. _/ 

.. SOLUCANLI ÇOCUKLAR '' 
Gıdalarını solucanlara verirler. Bunun için en birinci deva 

ismet Santonin Bisküvitidir. 
Solucanları düşürür, çocuğu cılızlıktan kurtarır. Eczanelerde 

KUTUSU 20 KURUŞTUR. 

Deniz Banyosu ADAM s Ali~ 
Alanlara Müjde: Ç2: h i c:. l e f .$ faril'~ 

Çoktanberi piyasaya çıkması beklenen yukarıdaki markayı b-~ 
Hakiki ve Leziz Amerikan 

ADAM'S ÇİKLET 1 ~h~c·;t~ 1 

Dükkanlardan ve Seyyar satıcılardan isteyiniz. Sıhhate nafi, Rull• iJI' 
şirah veren, harareti söndüren. Hazım, Midevi ve ' ~ 

DENİZ BANYOLARINDAN SONRA eayet münebbih NANELi. ti· 
MİŞLİ, TARÇINLI ile sair usareleri havi emsalsiz neföı sakızl•rd 

Her tarafta dört adetlik paketi 5 kuruştLJr• 
fazla vermeyiniz ve aldanmayınız. / 

KAYIP: Rize nüfus idaresinden al 
dığım hüviyet kağıdı ile askerlik .. ••••••••••~ .... 
şubesinden aldığım terhis tezkere -

j mi kaybettim. Yenilerini alacağım
dan hükümleri yoktur. Eyüp Abdül
vedut 5 No. Kayıkhanede Hakkı Ya-
man. 

1 

~ahıbı ve umumı ne~rıyatı tcıan 

-den Ahmet Emın \'ALMAN Gaz.
recilik ve Neşrıyat l'iirk Ltmttet Sır 

Kadınlar 

irede toplanmaları ilan olunur. 9031 
~------------ ~ !(eti Ba51ldıtı ver TAN Matba;un 

•• • 


