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Anadoluda, yol, insamn hayatma 

:~ ~ok tar1§~ olan mefhwnlardan 
b~ridir. Yol, uzundur. Sonu gelmiyen 
dtr ~eydlr. Dumanlt daglar yol verir, 

I Sehirlerin i~inde hostan I 
.bulunm1yacak 

ereler ~aylar yol verir; sevgili'ye has
ret, s1la'ya hasret, yolun oteki ucun
dat11r ve bu u~ ula§Ilmaz bir noktachr. 

· b Anadoluda, §arkllarm ~ogu, yoldan 
~hsecter. Halbuki, Anadoluda, yol de

n~le~ §ey yoktur. Varcbr, !akat, yaya -
Ytiruyen insan, yahud kagm yahud de-

Sihhige Vekaleti bu 
tedkikat gap111:a~a 

hususta 
ba~ladi 

ve, kat1r ve e§ek icin vard1r . 
. Anadoluda, ~sc yap1lmaml§ degil

dir. Tanzimat'danberi, Anadoluda §O

~ Ya bit mevsim yahud iki yil ic;;indir. 
azin yap1lan blr yolu bir §iddetli kl§ 

a~ip gotilrebilir. Ertesi yil, yolun ikin
ci Par~as1 tamamlamrken ilk parc;;as1-
niu ~erinde yeller csmi§ olur. 

Dtkkat ederscniz, yaylI ile otomobil, f osenin iizcrinde yiirilmesini sevmezi:· liep, sagdan yahud soldan sapan 
b tn Yolu taldp cderler. Qimkii ikincl 

aharnidn. daha, §Osenin kanburlan 
:•knll§t1r. ~oseye yayll ile otomobil, 

ncak kt§m it1bar eder1er. <;iinkii ham 
Yol batakl - · k "b · · • iga m lla etm1§t1r. 
t Anadoluda, bugiin dahi, he1· taraf
a §oseler yap1lmaktadir. Hemen her 

§Ol Se bakiyesinin uzerinde lokomobil-er Harbiye arkasmdald 
Ve c;ah§an amele, yahud kenarlan-

~a Y1g1lm1~ ta§lar goriirsiinilz. Fa- Bostanlann yalmz Terkos suyu ile 
k~t koylti, kac; tamire §ahid olmU§tur sulanmasma karar verilmU}, bu karar 
y 1• he1· birlnci ve ikinci yil yeniden ve bostan sahiplerine bild.irilmi~ti. Bu-
Veni~en tamirlcre lilzum gostermi§tir. nun ilzerine bostan sahlpleri sular 
g e koyli.i, teknigin bu aczine, kar§tdan idaresine miira.caatle kendileri ic;in 
n Ulerek g~er. Ve yol kendisi icin, ge- tenzil6.tl1 tarifenin tatbikini iste~-

e kagn1smm a~t1g1 izden ibaret kahr. lerdir. Sular idaresi, fabrikalar i~in 

11 
Anadoluda, be§ kt§a, on kt§a daya- tatbik edilcn tenzilft.th tarifenin tat-

,, an Yollar yap1ld1g1 giln, Anadoluda bikine muvafakat etmi~tir. 
t e Anadolu koylilsilniin kafasmda ve Fakat bu karar bostan sahiplerlnl 
~hunaa hakiki bir inkilab olacaktir. tatmin etmemi~tir. Bunlar bostanlar-

0Yli.i derhal : da sar!deilen suyun !abrikalarla ki-
y - Bu devlet ba§ka devlet. Bunun yas edilemiy~cek kadar ~ok oldugunu, 
api~tirrug1 yolu, yagmur ahp goti.i- blnaenalcyh kendileri i~in daha ucuz 

l'emiyor" diyccektir. bir tari!e tatbiki laz1mgeldigini ilerl 

se~~/?l~n ?~~11 b~~· yol ol~as1 laz1m siirilyorlar. 
bir 

1 
gin1 butun Turk muhendisleri (Oevam1 onuncu sahirl'dt•) 

iu ~aer .. Onun mukemmelini yapmas1- ~ 
b btlirler. Yalmz kilometre ba§ma O" k" 11 (! ler 
b elki ~c belki dort misli tahsisat ka- u n u nu rev 
~l edilmcsi vc daimi tamirat prensi

bi ile te§kilA.tinm vilcud bulmaSI la
_zimdir. Uc; Yahud dart misli tahsisat 
kabul ederek ol - . . mezoglu §Oseler mt yap-
ltlak ucuzdur yoksa he b" .k. 1 d . . r tr ve i 1 y1 -
• a b1r yem ba§tan zayif sel . 
et k 

.
1 

§O er III§a 
me m1 . 

(Devam1 4 i.incu sahlfede) 
Burhan HELGE 

G:Radyo alan parazitine dayamrl .. •> 

1'ekirdagh Hiiseyin - Vanderveld 
yeni~emcdiler. 

l\liilayim Kampbeli 12 dakikada 

yere serdi. 

GU.nun diger spor hareketlerinl 
spor sahif emizdc bulacaksm1z. 

<1Elektrik ~irketme oor~lu olma, ya 

bostanlardan lUa~kaya bakq 

.. :l.kka~Ier1 

ltaza "ge/lyoruml ,, 
d/ye haber vermez •• 
Muharrir arkada$tmzz Hikmet Fe

Tidun, diinya gii.zeli bayan Kerima
nm Beyogiu belediyesinde nikahlan
ma merasimini tasvir ederken gaze· 
temize ~oyle yazzyordu: 

«Salon o kadar kalabalzk ki bir a
r.alzk nikah memurlan: 
. «-Aman« - dediler. - Nikahz biran 

evvel yapalmz. Daha kalabalik basa
cak Belediye m'iihendisleri salonun 
bu kadar dolu olmasmi tehlikeli go
riiyorlar. 

dfiihendisler: 
c- Evet! - diyorlar. - Bztkadar ka· 

labalzk salon i~in tehlikeli.» 
••• 

Bina belediyenin olmasa «belediye
ye haber verrfl.eli mani olsun!• diye
cektik. Muhendisleri duymasa csoy
lensin!-. diye tausiye edecektik. Bura
sz nikah dairesi olmasa cdiigiln evi 
gibl dolu{lmanm manasz t1ar mz?« iti
razzm yilkseltecektik. Fakat ... 

Benim vecizelerim : 

' I~ 
-:o~ 

I' I' 

.Gezintiyi seven ezintiye katlarurl..,.. 

Cinde harb ba,llyor 
Milli Miidafaa meclisi 
toplant1s1nda miihim 

kararlar verdi 
·Japonlar1n i~gal ettikleri yerler 

silah kuvvetile geri ahnacak 
· Tokio 8 (A.A.) - Domei 
ajanarndan: (:inin milli mii
dafaa meclisi, ikinci def a 
olarak N ankinde toplan
i:n11ttr. Meclis, fimali Cinde. 
Japon kuvvetlerine kar§i koy
maia ve bu kuvvetlerin Pe
kin ve Tien~in etralrnda i1-

gal etmekte olduklarr merJ
kii istirdad i~in mukabil bir 
taarruza ge~mege karar ver
'!1i§tir. 

Nankin 8 (A.A.) - Japony.amn 
Hankovdakl Japon mahallesinden 
askerlepr;. ve tebaastru geri ~ekmeye 

(Devamz onuncu sahifede) 

Nafia Vekilimizin seyahati 

. tsvec sayahatinden sonra Alman
yaya ugram1~ olan Naf1a Vekili B. 
All <;etinkayanin yarm sabah istan
bula gelecegini yazm~tik. Naf1a Veld· 
limiz gerek isve!tte, gerek Almanya
da ~ok iyi kabul gormu~. isvec krah, 
Almanya devlet ve hi.ikfunet relsl B. 
Hitler tarafmdan kabul edilmi~tir. B. 

«Oto~obili an, tenttirdiyotu hazlr-

All <;etinkaya Dilseldorftald sanayl 

sergisinl ve Alman sanayi nuntakasi

m gezmi~tir. 

Resmimiz, B. Ali Cetinka'yayt muh

terem refikalan, Berlin bilyiik elcimb 
B. Hamdi Arpag ile birlikte Berlin is

tasyonunda g0sterlyor. 

aCazbandtn sesi uzaktan ho§ gellrl ··• 
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l Diiu Geceki ve Bu Sabahki Baberler J 
<;in - Japon ihtilif1n1n 
sulhen halli imkins1z 

Sulh tekliflerini ha mil Japon sef iri 
Nankine gitmekten vazgefli 

Paris 9 (~am) - ~ankinden bildirildigine gore oradaki Japon sefareti, 
Tokyo hiikfunetinin emrilc sulh mfizakerelerine b~lamak i~in Nankine git
mekte ohm ve elyevm ~anghayda bulunan Narikin Japon sefiri B. Kavagoeye, 
Nankint: gitme i liizumsuz oldugunu zira bugiinkii ah'\·al ve §trait aJtmda «;in • 
Japon ihtili!f.unn muslibane bir surette halline inlkin olmad1gu11 bildinni§tir. 
Bu i~'arat iizerine sefir B. Ka\8goe Nankine hareketini tehir etroi§tir. 

KU~iik sanatleri 
himaye tedbirleri 

Muhtelif gerlerde kooperatif /er 
kurulmaszna karar verildi 

Ankara 8 (Ak.5am) - Ki.ic;uk sa-1 
natlann te~kilatlandmlmas1 ve ko
runmas1 etrafmda Anadol uda bir ted
kik seyahatine !;lkrnl~ olan sanayl 
heyeti tedkiklerini bitirmf~ ve Anlra
raya donmu~tur. 

Sanayi umum mildur muavini B. 
Saned Agaoglunun rcisligi altmda 
olan bu heyet bilhassa Erzurum ve 
Karacleniz sahillerinde tedkikler yap
Jnll?hr. Heyet azasmdan bir zat bu 
seyahat etrafmda demi§tir ki: 

- Erzurum kehribarcilan arasm
da blr kooperatif yapacagiz. Koope
ratif bilyi.ik bir te~kkiil olacngi i~in 
bankalar vasitasile daha emin bir su
rette kredi bulacaktir. Bundan b~ 
ka kehlibarcilara otomatik vasitalar 
vertlecek, bu suretle lstihsalin daha 
ucuza rnal ettirilmesi temin oluna
cakbr. 

Heyetin Karadeniz sahilinde ugra
d1gi yerlerden biri de Giresundur. Gi-

resundaki ki.i~ilk sanat ~ubele1i bil
hassa b1~ak, !;alal glbi i~lerdir. 

Glresunda yalmz bu i~e ugra~an 
ayn bir ~~ vard1r. Fakat son sene
lerde bu ~~1mn ustalan yava~ ya
v~ azalmaktadir. c;:ar~da kalem 
yontrnak icin kii~Uk ~ak1, bu;aklar 
ve kahvaltl sofralannda kullamlacak: 
c;atal ve b1gaklar yap1lmaktadir. Bu 
sanatkarlar arasmda da bir koope
ratif kurulmas1 dii~iiniilmektedir. 

Karadeniz sahillerinde en rnilhim 
kii~iik sanat rnerkezlerinden birl de 
Amasrad1r. Amasra sanatkarlan ~m
fir ve ceviz agacmdan zarif hokka 
taklmlan, k~1k, <;atal, sigara kutu
Ian. kil!;ilk oymah kutular ve saire 
yapmaktad1rlar. 

Sanayi umum mildfirlilgii bu sa
natkarlan da korumak ve te~vik et
mek yolunda tedbirler almak uze
redir. 

lngilfereden ~1kanlan 
Alman oazeteciler 

IAksaragda bir ev 
bu sabah g1k1ld1 

Alman mahafili bu hu
susta heniiz bir~ey 

soylemiyor 

Berlin 8 - Uc; Alman gazetecinin 
1ngiltereden ihrac1 karan hakklnda 
Alman rnahafili hi~bir ~ey soylcrnlyor 
ve ihtlyath bir vaziyet muhafaza edi
yor. Almanyarun Londra sefirinin bu 
mesele hakkmda te~ebbilste buluna
cag1 sanllrnalttad1r. Maarnafih ingil· 
terenin karanna kar~1 neler dil~iinill
dilgu s5ylenilrniyor. 

Berlin 7 - Correspondance natio
nal socialiste, ii~ Alman gazetecinin 
inglltereden ihracmdan bahsederken 
diyor ki: 

cingilterenin karan hakiki bir tab
rik, Alman rnatbuatma kar~1 dostlu
ia rnugayir bir harekettir. Muhabir· 
lerln c;al1~a tarz1 ooyle bir hareketi 
hakh gosteremez.> 

Sulhu koruma 
Amerikan1n davetine 
37 millet cevab verdi 

\Ta ington 8 (A.A.) - B. Hull'un 
askeri ve iktisadi teslihat1 terketmek 
suretile sulhiln, rnuhafazasm1 ve bey
nelmilel vaziyetin 1slalum temine rna
tuf olan davetine 37 millet cevab ver
mi§tir. Hariciye Nezareti, bu cevab
lan ne~retmi~tir. 

Berlin, Roma, Tokio, Nankin ve 
Yalenciamn bu babda bicbir miitalea 
serdetrnemi§ olrnalan teessiifle kay
dedilmektedir. 

Ne~redilmi~ olan biltun cevaplar, 
B. Hull tarafmdan izah ve tc§rih ecli
len umwru Amerikan siyasetinin ana. 
hatianru kabulde rntittefiktir. Bu ce
vablardan baz1Iannm B. Hulliin nok
tai nazarlanm hararetle teyid etmek
te oldugu beyan edilmektedir. Bu ce
vablar araSinda bilhassa Paris ve 
Moskova ile biitiin cenubi Amerika 
hUkOmetlertnln vermi§ olduklan ce
vablar kayde §a an orillme 

Ankaz alhnda adam 
bulunup bulunmad1g1 

ara1hrihyor 
Bu sabah Aksarayda inkllab cad

desi uzerinde yeni yap1lnu§ kf!.glr bir 
ev; yilalmI§tlr. 

Sokaktan gec;enlerden kimse altm
da kallp kalmad1gi arR§tlnlmak uzere 
Rra§tlrma yap1lrnaktadlr. Bu ev bir 
tuccara ait bulunmaktad1r. Heniiz 
i~risine kimse ~mrn1§ degildi • 

Tahsildarzn kag
bettigi 3000 lira 
Paran1n yar1s1 bulundu 

mevkuf tahsildar 
serbes birakdd1 

Diyanbekir (Ak~am) - ueuncil 
daire silvart tahsildarlanndan Hiise
yin Y~ar, bundan kirk gun kadar 
evvel Karacadag havalisinden tahsil 
ettlgi ii~ bin liraya yakm agnam pa· 
re.sun heybesine koyup maliyeye tes
lim etmek iizere Diyanbekire gelir
ken Akpmar nahiyeslne bagll Del
gur koyU ile Hirbesitil koyii arasm
da bu parayi heybesile beraber bindi
gt atm terkisinden dii~ilrmil~W. 

Dun Akpmar nahiye miidilriyetin
den vilAyete telef onla bildirildigine 
gore bu paramn bin be~ yuz llras1 bu· 
lunrnu~tur. 

Para koyHllerden birisi tarafmdan 
bulunarak L6gils koyilnde Mehmede 
verilmii;;tir. Mehmed kfillya bu para
Yl hukftmete teslim edecegi yerde 
dt>rt, be~ ki~i ile arala11nda taksim 
etmil?tir. 

Paray1 aralarmda taksim eden 
adamlar koyde bulunmachgmdan 
bunlann da bulundukla11 yerde der
destleri ic;in rn.z1mgelen tertibat alm
~lr. 

Bu vaziyet kars1smda masum ol
dufu anla~lan tahsildar B. Hiiseyin 
Ya 

• 

BiiyOkdere yolundalAkdenizde vapurlara 
eirkin bir tecavuz t I .., Id 
Kemal, teklifini reddeden aarruz ar ~oga I 
•s:~t!~:·_:;;!:,: y::!:!~ Frans1z Bahriye Nezar8ti, Franstz vapurlanni 
de gen~ bir kizm oldiiresiye dogw- himaye i~in b1·r gambotla bir torpito gonderiyor 
mesile neticelenen bir vaka olmu~-
tur. Hadisenin tafsilati ~oyledir: 
Be~kta~ta oturan 24 ya~armda 

Kernal isminde bir gen!;le Fatih ci
''armda oturan 18 ya~annda ismet 
isminde bir klz; bir miiddettenberi 
taru~yorlar. 

Kemal; dun kiraladlgi bir taksi oto
mobiline gene klzi alarak evveH\ Be
bek civannda dola§m~, bilfthare 
~~llye gelmi~ler, buradan da Bilyiik
dere asfalt caddesi tizerlnde ilerleme
ge b~lam1~lard1r. 

Kemal, bir arallk otomobi1i dur
durmu~. Zincirlikuyu civannda bir 
kir kahvesine mm~ler, ~ofOre de bek
lemesini soylemi~erdir. 

Urnumi yol i.izerinden epice aynl
dlklan zaman; Kemru, gene; klza bir 
tak1m miinasebetsiz tekliflerde bu
lunmu~. klz, bunlan reddetmi~ ve 
Kemale; ancak evlenme iimidile ken
disile konu~makta oldugunu ihtar et
mi~tir. 

Bu cevap iizerine Kemal; il?i cebre 
bindirrnek isterni~ ve yumruklarla 
gene; kmn agzma, bmnuna, karruna. 
ve rasgcle yerlerine vurmaga ba~la
lllll?br. 

Bu 51rada bu c;ifti beklemekte olan 
ta.ksi ~ftiril, fundahklar ara.smdan 
bir-talurn kadm c;1ghkla.n duymu~ ve 
sesin geldigi yere dogru siimtle ko~
mu~tur. 

~for; bu kanll mua~kanm onii
ne g~mi~, dildiik c;almak suretlle de 
jandarmayi haberdar etmi~, gelen 
jandarmalar; s0z s0yliyemiyecek blr 
halde bulunan ismeti derhal ~i~li Et
!al hastanesine kaldmru~lar, milte
caviz Kemali de yakalam1~lard1r. 

Yeni ve mamur 
Erzurum 

Umumi miifetti§ B. Tahsin 
Uzerin miihim bir nutku 
Erzurum 7 - Belcdiye salonunda i;ok 

kalabahk kadln ve erkek clinleyicl O. 
niinde umumi milf etti~ B. Tahsln U
zer bir hasbihal yap~ ve s1k s1k sii
rekll alkl~larla kar~1lanan sozleri din
leyiciler ilzcrinde iyi tesirler b1rak
nu~tll'. 

Umumi mti!etti~ Doi:ruda yap1lan 
biiyiik i~lerden ve biiyilk onderin Do
gunun kap1Sl olan Trabzonu seref
lendirmesinden tazimle bahsettlkten 
sonra Erzurumun yeniden yap1laca
gm1, fakat eski kiymetli eserlerin mu
hafaza edilecegini saylerni~tir. Bu ft.
bfdele1:1n ba~nda <;ifteminare, Lala
p~a. lbrahlmp~a, Nagmal1 carnilerl 
vard11

•• Umurni miifetti~ demi~tir ki~ 
ciki y1l sonra bize medcni dilnya

dan scs ve refah ula~t1racak i;;imen
dfferlerimizi medeni ve temiz Erzu
rumda selflmhyacagiz. Eski ve harab 
Erzurum fena idarelerin canll bir eseri 
idi. Yeni Erzurum Atatiirk yurdunun 
miireff ah ve varhkh bir manzaras1 
olacaktir. Qifterninareleri miize ya
p1yoruz. Bi.itiin Erzurumiulan Bele
diyeye ya~·~1ma davet ediyorum. 

Biiyilk Onderin i~aretile kurulacak 
olan ~eker ve iplik fabrikalan Doguya 
refah gilne~i doguracaktir.> 

Egeli gen~lerin balosu 
Ankara 8 (Ak~m) - Ankaradaki 

Egeli gen!;Ier bu aym on dordilnde 
Ekonomi Bakam B. Celal Bayann hi
mayesi altmda Orman !iifliginde bir 
kir balosu vercceklerdir. 

Balo ic;in izmir ve Odemil?ten zey
bekler getirilecektir. 

Gccenin gayesi Ankaradaki Egeli
leri bir araya toplamak ve enternas
yonal !uar etraf mda al aka uyand1r
mah-t1r. 

Habe1istanda olen 1talyanlar 
Roma 8 - Temmuz aymda pa.. 

lis harekab esnasmda Hab~standa 
2 zabit ve 4 nefer olmii~tilr. 4 zabit ve 
kii!;ilk zabit, 26 asker, 7 siyah gom
lekli hasta11k veya kaza neticesinde, 

Paris 7 (A.A.) - Deniz ticaret miis
te§arl1g-I tarafmdan nc§redilen bir teb
ligde Bahriye Nezaretince bit ganbot
la bir torpito muhribine FranSiz ti
caret vapurlarm1 himaye etmeleri 
ernredildigi bildiriliyor. 

Ganbot, Cezair civannda ve torpi
to muhribi Balear adalan arasmda 
faaliyette bulunacaklardir. 

Bir vapur imdad iatedi 
l\larsilya 7 (A.A.) - Marsilya rad

yosu Ktistakis vapurunun imdad i§a
reli vcrdigini Cezairden ogrendigini 
bildinnektedir. 

Vapur, Cezairin 18 mil garbinde bir 
tayyare tarafmdan bombard1man 
edilmi~tir. 

1spanya ihtilalcileri ne 
diyorlar? 

Salamanca 8 (A.A.) - Salahiyet
tar mahafil, Akdenizde 3 ecncbi gemi
sine kaI'§1 yaptlrn1§ olan taarruzun 
hiikumetc;iler tarafmdan icra edilmi§ 
oldugu miitaleasmdad1rlar. 

Bu mahafil, bir italyan gemisinin 
bu yolda bir taa1Tuza ugram1§ oldu
gunu ileri silrmektedirler. 

Frans1z gazeteleri Avrupada 
vaziyetin iyile1tigini aoylii

yorlar 
Paris 8 - Gazetcler ispanya harbi .. 

nfn dogurdugu vaziyetle me§gul olu .. 
yorlar. Echo de Paris diyor ki: 

«Ademi rniidahale kornitesinin sar .. 
fetmi§ oldugu faaliyetin akamete ug .. 
ramasi, her tarafta siikCm ile kar§l'" 
Ianrn1§tlr. Bu hatti hareket, eski i~ti
malardan sonra gorillen asabiyet ile 
tezad te§kil etmcktedir. 

Bu hal, beynelmilel miinasebctler· 
de rnahsus bir iyilik mevcud oldugu
na delildir. Bizzat Almanya, daha faz .. 
la itidal gostcrmek arzusunu izhar 
eylemektedir. 

Petit Parisien, diyor ki: «Zaman, 
biiyiik demokrasilerin lehine c;ah§I· 
yor. Ancak bu demokrasilerin bu va .. 
ziyetten istifade etmegi bilmeleri icab 
eder. 

ispanyol nizamm en vahlm rnah
zurlarmdan biri, vazihan anl3.§Ilma
S1, ne idare edenlerce ne de efkan umu• 
miyece miimkiin olm1yan bir tak1m 
meseleleri ortaya atmI§ olmas1dir.1> 

Sovyet Rusya Amerikada 
3 biiyiik z1rhb yapbr1yor 
Bu hususta ba~hyan mlizake

reler devam ediyor 
Nevyork 8 - Nevyork Taymis ga

zetesinin yazd1gina gore bir Sovyet 
beyeti 3 zirhll yapbrmak ic;in Arncri
ka ile rnilzakerede bulunuyor. Ev
vela 35 bin tonluk blr z1rhll yap1la
caktir. Bu z1rhlmm 16 pusluk 9 to
pu' bulunacakt1r. Bunu miiteakip ay
ni sistemde diger 2 znhll in§a edile
cektir. 

Sovyet hilkumeti 1 zirhhyi yiptlr
rnak, cliger ild zirhhy1 satm alrnak 
hususunu da kabul etmektedir. Ge-

Neg Us istif a et miyor 
Memleketinin istiklali icin 
~ah§maga devam edecek 

Londra 9 (A.A.) - Negus, di.in ak
§am a§ag1daki beyanatta bulunmu§
tur: <tTahtimdan feragat edecegime 
dair olan §ayialar as1ls1zd1r. Ne impa· 
ratorlugumdan ne de rnemleketimin 
istiklf!.lini yeniden almas1 ic;ln gayret
Ierimden katiyen feragat niyetinde 
degilim.» 

Negiis, ayni zamanda ikametgah1-
m degi§tireccgi hakkmdaki §ayialan 
da yalanlarn1§t1r. 

-----
Adliye Vekili yar1n geliyor 

izmir 9 - Adliye vekili B. $tikrii 
Saracoglu bugiin buradan istanbula 
hareket edecektir. 

Trakya manevralan 
General As1m bugiin 

manevra sahas1n1 
tefti, edecek 

f;orlu 8 - Gcnel kunnay ikinci ba§
kam general As1m Gilndiiz manevra 
sahaSim tayin ic;in bugiln buraya gel
rni§, yap1lan haz1rllklar hakkmda ald
kadarlardan rnalumat alrni§tlr. Gene
ral Asm1, yann manevra sahasm1 ge
zecek, sah gilni.i istanbula donecek
tir. 

Manevralara ~tirak edecek kltaat 
peyderpey gelmekte ve evvelce tesbit 
edilml§ rnevzilere yerle§mektedir. 

Ordu terfi listesi 
30 A~ustosta teblig 

~en ilkbaharda Sovyet hilkiimcti 
Amerika hiiktimetinden 2 z1rhh sa
tm almak istcmi~se de bu taleb o za
rnan reddedilml~ti. 

Bu defa pazarllk sureti mahsusada 
te~ekkiil etmi~ bir Amerika.n kum
panyasmm dernletile yap1lmaktadir. 

Sipari~in bedeli 100 ilc 200 milyon 
dolar arasmda tehaliif etmektedir. 

Ayni gazeteye gore satm alma key
fiyeti hakkmda itirazlar bcrtaraf 
edilmi~tir. 

Fatihte cinayet 
Abdiilvehap, eni§tesini 

kama ile vurarak oldiirdii 
Dtin ak§arn gee vakit Fatihte bir 

aile facias1 olmu§tur. Fatihte Faigin 
kahvesindc oturmakta olan Malatyall 
Mehmed, bir arahk kaymbiraderi Ab· 
diilvehhab ile kar§1la§rnI§tlr. 

Mehmcdin kanSI bayan Ay§e ile 
aras1 ac;1khr ve ona bakmamak
tadlr. Abdiilvchab, laz kardc§ine bak· 
rn1yan eni§tesine rntiteaddid ihtarJar 
ve ricalarda bulunrnu§, dinleterne .. 
mistir. 

4te dilnkii kar§Il~ada, gene aynl 
mesele ac;1lm1§, ag1z kavgas1 az zaman· 
da bilyilmil§ ve nihayet Abdillvehab, 
tR§1d1g1 kamayi <;ekerek eni§tcsini tain 
midesi ilzerinden vurrnu§, barsakla .. 
tllll parc;ahyarak oldilrmii§tiir. 

Maktul 27 ya§lanndadir. Kalil de 
25 ya§mdad1r. Cesed morga kald1r1l· 
xm~. kRtil de tevkif edilmi§tir. 

Tohumluklar 
T emizleme makineleri 
~ah§maga ba§lad1 

Ankara 8 (Ak~am) - Koyliin1i~ 
tohumluklanru paras1z temizleme 
i.izere Ziraat Vekaletinin Trakya, .An
kara, Eski~ehir ve Kiltahya viHiyeUe-_ 
iine gonderdigi tohum temizleme rna. 
kineleri bir agustostan itibaren fan
liyete gec;erek koylillerin tohmnlttl'
lanm temizlcmege bai;;lam1~t1r. ,0 

~ark vilayetlerimizden Bayburd \"' 
"'( k· 1e1er 

Erzuruma gonderilen bu ma 11 e-
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------------------~-----¥ enilenen bir moda: 
Aleni i1aretle1meler I 

!$EBiR BA.BBRLER 
lST ANBUL HAY A Tl 

Sozde c;ocuk diigiinii 
Sokagm k~esindeki b~ arsaya tah· 

tadan ~ardaklar ~tdd1. Birinni alb· 
na birka~ ka.ryola sualand1. ipek ~ar· 
prlar, canres kaph, sarmah yorgan
larla silslendi. Mavi entarili, St.pna 

takyeli ~ocuklar omuzlanndan koJtuk 
altlarma dogru asalan kmruza ku§ak
lara bakarak do~ayorlar, kadmh er
kekli bir kafile de ka~1 kO§eye renkli 
~al'§aflardan paravana yap1yorlar. 

Hey gidi moda hey ... Gene dondtir· 
dii, dol8Jtird1, tazeledl, kotard.J, eUi 
USulleri oniimiize ~J.kanyor. Evvell, 
biltiln ge~mi§ as1rlann giyinif tanla· 
11 hirer hirer yenilendi: Lui'ler dev· 
linden Napolyon zamamna kadar bii· 
tun §apka §ekilleri, kol, yaka, beden, 
bel bi~imleri, sosyete salonlarmda kl· 
sa fasllarlarla g~id resmi yaptt ... 
Sonra Garb bitti, ~ark ba~lacb: Fesin, 
kavugun, borkiin modern kadma ze
l'afet tac1 oldugunu gordii.k. Mahalle 
ktthitnm adilik timsali diye ebediye· 
te kadar tezyif edecegimizi sancbit
nuz sakaz, ~iklet oldu; nalm, asri ayak
kab1, ktna ise k1rm1zt manikiir, pedi· 
kur haline geldi. ~imdilik hotozla ye
llleni ve ~temal mezarlanndan he
nijz hortlaml§ degil amma, onlann da 
dirilmeleri yakm olsa gerek ... 

*** 
Diinkii gazetelerde §Oyle bir haber 

tiizilme !:arpt1: 
k .. dngUiz sosyetesinde yenl blr moda hft-

um sunnege b~mJ.1. Bu modaya gore 
bUeztt ve yiiziikler eldlvenlerln iistiine ta
lultyonnu11. Ayaklara, ~oraplarm iistiine 
bUe altm ve platinden halkalar ge~lrlll
:Yor:tillf.• 

lkinci bir moda havadisi: 
ccParls kadmlar1 n~an yiiziigii gibl blr 

de ~nma yiizii~ii lead etm~lerdlr. Sat 
eUertnln kii~iik parmaklanna lnce pllltln
d~n bir n~nn yiizii~ii takmakta, bu suretle 
Koniillerinin b<>§ oldu~unu ilim etmekte
<llrler. 

••* 
~imdiye kadar yiiziiklerle efkin 

llntumiyeye ~u i~retler verilebill· 
YOrdu: 

YiizUk sol elde lse : Nl§anhy1m. 
Sag- elde lse: Evllylm. 
lki nl§all yiizi.t~i.t iistiiste takllnu§sa: 

'Efhn oldii, blr daha evlenmlyeceglm. 
Yuzuk pliltlnse: Bu modanan zuhuru be3 

alt1 senellk blr meseledlr. Ben ondan sonra 
evlendlm. 

P1rlanta ise: K1yd1m 
•fSimdi, demek kl, blr de: Bo:}nndun, 

rniinhallm, var m1 kar111ma ~ikan? 
l!l** 

- Yeni bir moda ..• - nu diyorsunuz? 
Bunun ncresi yeni Allahu11z1 sever

seniz?! Yeni usul §apkalar, yakalar, 
kollar, belier ve bedenle.r nasll eski 
asulardan kotanhp kotanhp oniimii· 
ze konulmU§ §eylerse bunJar da oyJe! 
Yalmz arada az1cak §ekil fark1 var. 
Yoksa, eskiden de giyini~, ku ant§, 
hal vc harckctlcrle etrafa bol bol ip
retter verilebilirdi. Maliim: 

«Pembe, gonlilm sende!», cd\lavi, 
gonliim kavi!», <•San, sar beni!», ))Al, 
al beni!n demekti. Muhtelif i§aretle
rin de ne manaya geldigini fi tarihin
de n~rolumnu§ bir risalede okudu
i'umu hatarhvorum: <1 1\lendilini sal
larsa rahm1~ (!) devam edin.» «Ka· 
§Illa ka§1mak, selim vermck!", uB1yi
iam burarsa begendim diyor! ,, 

*** 
GorUliiyor ki eski ipretler daha 

fazlayd1 \'e bir risalecik dolduracak 
zenginlikteydi. Asri insan ni~in bun· 
lardan rnahrum olsun?! i~ kil~ilk 
Parmaga takt•it plitin yiisiikle ParisU 
kadm flama ile ilk i~marda bulundu! 
~ilphesiz bu, Merihten gelen i§aretten 
daha milh imdir ve arkast s0kiin ede· 
cektir. On parmak var: Her birine 
tilrlii tiirlii yiiziikler tak1hp tiirlii tiir· 
Iii fikirler s0ylenebilir: <cBegenen pe
time takdsmu , «Kaskan~ kocam var, 
kar~mam! n, «Ziigilrtsen yana§tna>> 
ilh ... Hayir, on degil, daha fazla par
rnak var: ~imdi ayaklara da asri na
lmlar giyildigi i~in yirmi pannak em· 
re amade... Hem rniicevherleri !:Ora
bm, eldivenin iistilne takmak da mo
da olmam1~ ma? fiyleyse yaz kl§ alenl 
muhabere! A~mc1 

- Soyliye soyliye dilimizde tily bit
tiydi bay Amca 

T emizlik iei 
Temizlenmesi 

kabil olmigan ger
ler kapatzlacaklar 

Belediye hekimleri kendi nuntaka
larmdaki yiyecek, ic;ecek yapan ve sa
tan dilkkanlarla hanlan, otelleri, be
klr odalarile pansiyonlan, bir~ok aile
ler tarafmdan kiralanan bilyiik konak
lan tefti§ etml§ler, gordUkleri noksan
lar hakkmda raporlar vermi§lerdir. 
Nahiye mildilrliikleri bu raporlara gO
re noksanlarm tamamlanmas1 i'Win 
tefti§ goren yerlerin sahiplerine teb
ligat yaprru~lardu'. Verilen miihlet 
i~nde temizlik ve s1hhat ~rtlan te
min edilmedigt takdirde bu ycrler ka
pat1lacaktir. 

Kiiciikpazard.a yapllan tef ti§ neti
cesinde 185 Iokanta, 8*1 dilkklru ve 
salr yiyecek, ii;ecek satan diikklnla 
han ve beklr odasmda bir~ok noksan
lar goriilm~, bunlann islahl i~in ~ok 
ciddi tadilat yap1lmasma lilzum g0s
terilmi§tlr. Bundan b~ka bu kabil
den 25 yerin de islah edilemiyecek de
recede pis, oldugu gorillm~. umumt 
s1hhat.bakurundan bu 25 yerin derhal 
kapatilmas1 lhlm geldigme rapor ve
rilmi§tir. 
~ehrin diger mmtakalannda da ya

ptlan tefti~ler neticesinde ooyle isl!h 
edilemiyecek derecede pis ve iptidal 
yerlere tesadiif edilmi§tir. Slhhiye 
mildilrlilgilni.in gOsterecegi lilzum iize
rine beledlye yakmda katt bir karar 
verecek ve bu yerler kapattlacaktlr. 

Daimi sergi binas1 
Nerede yapdacag1n1 tayin 
i~in evvela ~ehircilik miite
hass1s1na ba§vurmak laz1m 

Dokuzuncu yerli mallar sergisi onu
milzdeki pef§embe giinil kapanacak
tir. Serginin ai;tld1gt gtindenberi gor
dilgu ragbet iizerine birkai; giin daha 
uzat11mas1 da ihtimal dahilindedlr. 

~imdi alakadarlar biltiin gayretle
rile daimi bir sergi yeri meselesini bir 
an evvel halletmege ~ll§tyorlar. Bu 
hususta baz1 gazeteler tarafmdan 
agllan anketlere kar§l verilen cevaP-

lar bugiln i~ln faideden uza~ gorum
yor. Bunun sebebi §Udur: Istanbul, 

hemen hemen yeniden Irurulaca.k ka
dar modern hale sokulmaga i;al~an 
bir §ehir halindedir. Koca bir sergt ye
rt degil, umamn kenanna birkar; met-
re irtifada antrepo yaptllrken bile mils
takbel §ehrin umumi manzarasi dil· 
§ilnillerek §ehircilik miitehassl.SUUn 
fikri soruluyor. Bu itlbarla daiml ser
gi yeri i~in bulunacak yerler ne ka
dar milnasip goriililrse goriilsun, mil
tehBSSism plarunda i~ret edecegl mev
kiin hepsine tercih olunmas1 icap ed.e
cektir. 

Bir tramva y teli koptu 
Ortakoy - Aksaray hattmda i~yen 

blr tramvay arabaSI diln Ortakoy is
tasyonu civannda manevra yapar-

ken tel kopm~tur. Bir tesadlif eseri 
olarak o s1rada yoldan kimse g~me
digi i~n biiyilk bir facia olmadan tel 
tamir edilmi~tir. 

... «Yahu, ba§un1za ne geliyorsa §U 

ekmek yilziinden geliyor._ 

akl11ikayetle · 
Galatasarayhlara 

bir ilan 
Siraservilerde Nur apartima

nmda 4 numarda oturan Tilrkdn 
Saker yazryor: 

Ben Galatasarayltyzm. Mektebi
mi de ~ok severim. Yalmz beni ren· 
cide eden, hattci Gala.tasarayhh.k 
duygulanmi sarsacak kadar mil· 
teessir eden bir ilcinla. kar~la.~· 
t&m. Ak~a1mn ilan sahtf esindeki 
Ziraat bankasznzn ilam ~oyle di
yor: «Galatasaray lisesi mezunla.
nndan memur almacaktir.» Bu 
ne demek? Bu ~artla banka diger 
vatanda~lara kapilan.ni kapiyor 
mu? ... Memleketimizde yalmz Ga
latasaray ticaret lisesimi vardir? 
Yoksa Gala.tasaray ticaret Ztseri 
diger liselere, ticaret liselerine 
faikmidir? Faiksa ni¢n? ! 

Babalanrmzin, karde~lerimizin, 
hatta analarzmizin kanile ytka
yip temizledigimiz smif farkla.n
nm hald bir eserini t~iyan bu i
ldn benim gibi kimbilir ka<; bin 
vatanda§l da sinirlendirdi. 

••• 
Bu satirlarzn Galatasarayda 

okumU$ bir gern; tarafmdan ya
ziltb ayni mektebde f eyiz alm11 
btr muharrir tarafmdan ve o 
mektebin mezunu bir ba$ muhm"· 
ririn ga~etesine konulmasi bilhassa 
dikkati celbeder. Bu memleketin 
miinevverleri kendl lehlerine 
bile ol.sa. bir hakS?zligi kabul et
mezler. 
Ziraat bankasz, ildmni $Dyle ver

meliydi: Milkemmel frans1zca bi
len, filanca ~e$id malumati ve fi
ldnca tahsil derecesi olan her 
Turk genci, ilh ... 

Her halde ilanda bir yanliflik 
olacak. Yok.sa Ziraat bankasi 
muhterem miidiirleri de Galata
saraym bir ihtisas mektebl olma-
1/IP lise oldugunu ve her ne kadar 
son smiflannda bir de ticaret kls
mz varsa da memlekette di§er ti-

1 
caret mekteblerinin de bulundu
gunu bilirler. 

L J 

ltfaiye ihtifali 
Sanatkar Na,id mahalle 

bek~isi k1yaf etile 
dola§acak 

14 agustos cumartesi giinil Takslm 
stadyomunda itfaiye ihtifall yaptlaca-

guu yazm1§t1k. Bu seneki festivalde en 
r;ok ragbeti celbedecek bu merasimin 

miikemmeliyeti ic;in itfaiye mtidilrlil
gu bilyilk gayret g0stermektedir. 

E.ski mahalle tulumbac1lanrun faa

liyetinl gostermek ii;in yap1lacak nu
mara gec;en senede yap1lm1§, fakat 

yangm haber veren mahalle bek<;lsl 
rolilne <;tkan adam, <;ok muvaffak ola
maml§tl. itfaiye miidtirlilgti, mahal

le bek<;lsi rolilnu daha iyi yapmak i<;ln 

sanatkar NB§idle anla§ml§t1r. o giin 
NB§id rnahalle tulumbactlan harekete 
~meden ~tadyom sahaSim esld ma
halle bek~ layafetile dola§RCak ve 
<1Yangm var!» diye bag-tracaktrr. 

Ba:v Amoa:va 1rBre ... 

... < :;:iunlan geli§i gilzel sattmna
ym! .... diye .. _ 

Yeni Halkevi 
ln~aata 

Birincite~rinde 
ba~lanabilecek 
Eminonii Halkevinin ihtiyac1 kar§l

layacak derecede gen~letilmesi i~ln 

buradaki binalardan on b~infn istim
IA.kine karar verilmi~ti. istimlak mua
melesine ba§lanmak i.Izere buradaki 
em.lflke klymet takdir ediliyor. Bu i§ 
bittikten soma istimlakin belediyeye 
ka~a mal olacag1 anla§tlacaktlr. 

istimlak muamelesi kanunen iki ay 
ii;inde ikmal edilecektir. Bundan son
ra istimlfilc edilecek binalarm y1k1l
mas1 gelecektir. Bu sebeple ancak te§
rinlevvelden sonra in§aata devam et
mek milmkiln olacakt1r. 

Tahmin edildigine gore yeni Halk
evi binasllllll a~1Ima toreni gelecek 23 
nisan bayrammda yap1labilecektir. 

Kahvehanelerin temizligi 
Hahvehanelerin bir kat daha te

miz tutulmas1 i<;in belediyece yeni 
tedbirler allllmasma karar verilmi~ 
tir. Bu karar cilmlesinden olarak kah
vehaneler s1k s1k ve gayet ciddi su
rette kontrol edilecekler, her kontrol 
yap1ld1g1 zaman gorillen noksanlar 
belediye held.mi veya belediye zab1ta 
memurlan marifetile tesbit edilecek
tir. ikinci defa yap1lacak tefti~ netl
cesinde evvelki kontrolda yapllan i~
ler mukayese edilmek suretile hangi 
~ yap1hp yapllmad1gl tesbit edile
cektlr. 

Yasaktan sonra 
E,ek piyasas1 birdenbire 

~ok dii§tii 
1stanbulda e~ekle nakliyatm ya.sale 

edilmesi e~ek fiatlerini birdenbire dii
i;iilnn~tiir. Sucular, sebzeciler hemen 
umumiyetle ei.;ekle nakliyat yaparlar
dl. Bunlar ei.;eklerini elden ~1kararak 
birer beygir satm alnu~lardir. 

Diger taraftan bir kls1m pazarc1lar, 
araba ile meyva satanlar da e~ek kul
lamrlardl. Bunlar da ~eklerlni sati
llga ~lkarm~Iard1r. Bu yilzden ei.;ek fi
atierl ~ok d~miii.;ttir. Bugi.in 6-7 lira.
ya blr ~ek satm almak kabildir. 

tstanbulda nakliyatta kullamlan 
~eklerden bir k1sm1 b~ka yerlere 
gonderilmii;tir. Fakat bir klsrrumn ne 
oldugu belli degildir. 

Bir ~ocuk pencereden dii1tii, 
ag1r yaraland1 

:seyoglunda Kil~ilkhendekte 6 nu
marau Arifbey hamn1n dordilncii 
1tatmda oturan 16 y~lannda Yasef 
pencereden sokagi seyrederken bir
denbire mtivazenesini kaybetmt, ve 
hanm dordi.incil katmdan ~g. yu
varianrrui;tir. 

9ocuk, vilcudilniin muhteli! yerle
rinden .~r surette yaralanarak Bey
oglu Ziik:O.r hastanesine kaldlnlrru~
tir. Polis hadise hakkmda tahkikata 
b~larrui;tir. 

Herkeste bir faaliyet. Bo~ ~arctagin 
altma cazband tak1m1 yerlC§irken ar
kaya da ralu, bira §i~t"leri, meze ta
baklar1, tencereler dizildi. Uzun killih· 
lanmn tepesinden ~mgardakh piiskUt
ler sarkan palya~olar, hokkabazlar da 
paravanamn etrafma siraland1lar. 
ASlk surath, pala b1y1kh bir adam or
tada dola§an entarili ~ocuklar1 hirer 
hirer siizerek elindeki valizle parava· 
narun ardma g~ti. Etrafa bir sessiz
lik ~oktii. Gomleginin kollan savah bir 
adam yavq yavq ~cuklara sokuldu: 

- ~iikrii, gel oglum. Bay doktor 
seni bir defa muayene edecek ... 

Yavrucugun rengi sapsan oldu. Tit
reyen bacaklan biribirine do .. dola
§a, elinden tutan adarrun ardmdan 
adeta siiriiklenerek paravananm ar
kasma girdi. Birka~ dakika sonra ¥id
detli ~ir giirilltil koptu. Paravanlrun 
ardmda yiikselen ince, act bir f eryad, 
cazbandm giimbiirtiisii, palya!:olann 
bagrl§malar1 arasmda boguldu. Palya
~olardan biri kucagmdaki kii~ilk ~iik
riiye !:C§id ~C§id §aklabanbklar yapa
rak karyolaya gotiirdil. Diger ii!: ~ocuk 
da hirer hirer paravanamn ardma gi
rip hirer palya~onun kucaitnda, ayni 
giirilltiller -arasmda karyolalara dizil
diler. Siinnet ameliyesi tamamlan
ml§, ~ocuklann hizmetleri bitirilmi§ti. 

~imdi s1ra biiyiiklere geldi. Palya!:Ola· 
nn §aklabanh.klan arasmda hirer iki
§Cr kadm, erkek da vetliler akm etme
ge b&§ladllar. Iler gelen evvela karyo
lalara ugruyor, ellerindeki irili, ufaklt 
hediye paketlerini ~ocuklann yanlan· 
na barakarak etraftaki iskemlelere Sl

ralaruyorlar. Cazband alabildigine gii· 
rilltil yap1yor. Blife !:ardaguun oniin
de kalabahk arbyor, ortada ~iftler do
niiyorlar. Saatler g~tik~e karyolala
nn etraf1 tenhal8§1yor, herkes biif e
nin \'e cazbandm onilne ko~uyor. 

Gece ge~ vakte kadar eglenti de\·am 
etti. Palya~olar, hokkabazlar bile caz
bandm onilne toplandtlar. Biiyilkler 
ne§e i~inde ~lap oymyarak eglenirler
ken otedc diirt yavrucak karyolalann
da yapayalmz, inliye inliye uykuya 
daldtlar. Siinnct diigunii gtiya ~ocuk
lar i~in, onlar eglensinler de acllar1n1 
unutsunlar diye yap1ld1. Fakat bilyiik· 
lerin keyifleri yerine gelinceye kadar 
miniminiler ko§elerinde unutulup git· 
tiler. - C. R. 

•HHHlllllHIHllllHHUllHUlllH""lllHllUlllllllllHtltlttfthHllllllflll,_ 

Belediye zabata11 talimatna
meaine muhalif hareket 

Bab1tai belediye talimatnamesfnin 

~iddetle tatbikine devam olunuyor. 

Son 24 saat zarfmda Beyoglunda 

tramvaydan athyan 14, e~kle nakll

yat yapan 6, smkla yuk t~1yan 4, 

dilencilik eden 8 ~i cezalandinlmUJ
tir. 60 kedi, 18 kopek yakalanrru~. bo

zuk oldugu .;in.I~1Ian 7 kilo yag im· 
ha edilmi~tir. 

Izmir Enternasyonal Fuar Komitesinden: 
20 agustosta a~1lacak izmir Enternasyonal Fuar1 i~in n~e veren bir tango 

giiftesi ve !Jestesi hazirllyanlara ellifer lira ikramiye verilecektir. «2668t> 
<4948~ 

' ... Nihayet ekmeklerin klgula san-
Iarak satJ.lmasma karar verilmi§I .• 
Saghk balammdan yerinde bir karar 
deill mi? •• 

B. A. - Evet amma k!fl degtll .. Ek· 
mekleri kAg1da sararak yemenln care
slni aramal.11 .• 
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lktisadi ve mali hafta 
Amerika tekrar alf 1n mlkyas1na dtinecek mi? 

f ransanm man vaziyeti- Istanbul borsasmda vaziyet 
Amerika Birl~ik hillctimetleri lyan 

meclisinde demokratlann sol cenali 
bizbinin ate~li bir reisi vardir: B. 
Thomas. Bu zat i;m;ilerln ve bori;lu 
zilrram sachk bir hlmisi olarak ta
rurum~ ve nakid klymetinln altm 
tsasma degil, ancak memleketin 
mahsulAt ve masnuab hacmine gore 
takdiri lfizumuna. kani oldu~u it;.in. 
her tfirlil enflasyon ve tenezzill kly
met siyasetlerlne eskiden odugu gibl 
fimdi de itaraftar bulunmu~tur. Do
lar !iatitin emtia klymetlerlne gore 
blr an evvel tesbiti ve bir (emtla -
dolar) vahidi kiyastsl ihdas1 hakkm
da Relslcumhur nezdinde yaptigi son 
te~bbiise cevaben B. Roosevelt, ma
Jiye aleminde bilyiik bir ehemmiyet 
atfedilen bir mektup gondenni~tir. 
Bu mektubunda B. Roosevelt, A.yan 
Azasmm isteklerine ne evet ne de 
hayir diyor. B. Thomasin telA.kkile
rini medh ve sena etmekle beraber 
bunlari kendi noktai nazan ile ma
hirane bir surette kar~la~tirarak 
onu yine kendi fikirlerine imaleye t;al1-
flYOr: 

iatihsal azalm1~, millet fakirle~i~

tir. c4> inttzamslZhk, cebru ~ddet, 
kanunsuzluk, taraf girlik ve suiisti
mal herkesi blktinmst1r. c.5> Umuml 
hofnudsuzluk demok~atik rejimi de 
tehllk.eye koymu~tur. 

Bu inhizanun mesul ~fle1·i hi~ bir 
vaklt kendi aclz ve hatalanm itiraf 
etmlyeceklerdir. Fakat Halk natika.
perdazlarm s0zlerine art1k kulak as
nuyor, aldatildiguu anhyar ve al'Zl 
mevuda degil, u~urumun kenanna 
siirilklendigini gorilyor. 

• •o 
Piyasalar: .Amerikada patron ve 

amele ihtilaflari had bir ~ekilde de
vam ve baz1 yerlerde · miihim hadise
lere sebebJyet vermektedir. Buna 
ragmen elektrik sarfiyatt ve madeni 
mamuiat ve in~aat gi.inden gilne ~o
lalarak memleketfn refahma hizmet 
etmektedir. 

Floryada yagmur 
lki kifi toprak ~okiintiisii 
alhnda kalarak yaraland1 

Di.in ogleye dogru hava kaparum~ 
ve yagmur ihtimali b~ gostenni~tir. 
Fakat bir milddet sonra hava a~m1~
tir. Yalmz Florya; ve Y~ilkoy cihetle
rine ~iddetli yagmur yagm1~t1r. 

Floryaya yagan ¢ddetli yagmur i
Jd ki¢nin yaralanmasma scbep olmu~
tur: Ortakoyde oturan Nazmi ile ar
kad~1 Mehmed ba:nyo i~n gittikleri 
Floryada yagmura tutulunca s1giDa
cak bir yer arrum~ ve gozlerine ili~en 
bir toprak oyuntusuna girml~erdir. 

Biraz sonra yagmur ~iddetini art
tmnca topraklar ~ukura dogru y1ktl
m1~ ve delikanlllar topraklarm altm
da kalm~lardir. Yarahlar tedavi al
tma almm1~lard1r. 

Samsunun Floryas1 
Gen~ bir k1z boguldu 

tahlisiye tertibab 
yapdmas1na liizum var 

Samsun (Ak§am) - Derbend mev
kii istanbulun Floryas1 gibi Sernsu
nun sayfiye ve banyo yeridir. Pazar 
giinlc1i halk bususi trenlerle buraya 
gider, eglenir. B~rasJ. Samsunun pla
J1d1r. 
Ge~en pazar gilnil tamnm1~ bir 

musevi ailesinin Samsunda gilzelligi
le ~ohret almi~ 16 ya~lanndaki k1z1 
Linasidi banyo yaparken kum kuyu
suna tesadfif ederek kendini kurta-

cDolann liizumsuz temevvil~lerine 
n!hayet verilmesi hususunda ben de 
sizlnle beraberlm. Amerika Birle~ik 
devletlerl hfilrOmeti bfr batm sonra 
ayni tediye kuvvetinl haiz olacak olan 
dolar tipini elA.n aramakla. me~gul
dilr. Fakat beynelmllel haclisatm daf
ml illtilU ve tahavviilleri kar~smda 

Londrada altm madeni ve kam;uk 
endiistri k~gidlan hafta zarfmda 
ra~bete mazhar olmu~. umumi su
rette eshamm yiikselmesine sebep ol
mu~tur. Bruksel piyasas1 da faaldir, 
blr iki haftadanberi Paris borsasm
da bazi frans1z bankalannm esham1-
m topluyor. Amsterdam i~izdir. 
Berlinde mevaddl Iptidaiye &kmtls1 
var; fakat i~ler za'rars1z, fiatler de sag
lamdlr. Paris borsa.smda para pa
hal.I, 1~er de durgundur. r ramam1§, bogulmu~tur. 

ffmdllik sabit blr doia.r tiplne kendimizl 
baglamaft tehlikeli goriiyorum. Sizin 
teklif ettitiniz usul kabul edilecek 
olursa beynelmJlel vaziyetin lstikran 
halinde, o usulden bekledigimlz fay
dalan elde edebllecegimiz ~iiphelldir. 
Bu sebepten dolayi ~ sirada nlhat 
n katt bir Biyasete baglanmam1z na
bemahal TS belki de !aydadan ziyade 
saran mucip olacaktlr. Eminim kl 
dolann latikran yalmz nakdt usuller
le deAiJ, belld bfltiin dilnyada he
aaplarum~ ve miivazenell bir ekono
mtntn elde edilmeslle milmkiln ola
bilece~ine slz de benim gibi kanisiniz. 
Yakti gelince ittihazi lA.zimgelen ted
btrlere ~rmak l~in, nakid saha-
11ndaki buUin hadisatl yakmdan ta
ltip ettlgimlze emln olabilirsiniz. Ge
~en eyUH zarf1nda evvelA. fngiltere ve 
Fransa ile, bunu milteakip diger ba
ZI memleketlerle akdettigimiz itila!
Jar pek yerinde olarak hem benyel
mllel te¢ki mesaiye hem de dolann 
harict :fstikranna dogru atilm1~ mii
hJm blr arum diye telakki edildb 

Bu mektubu tahlil eden Fransada 
miinte~r bir maliye gazetesi, Reisi
cumhurun cba~langicta emtia loy
metine gore bir fiat tesbitine taraftar 
gOriindilgii halde, nihayette bu tes
bJtin beynelmilel kambiyolar1 nazan 
itibara almak suretile yap1lmasi IA.-
21mgeldigt flkrinde bulacagim> soy
ltiyor ve bundan B. Rooseveltin al
tm esasma riicu edecegi llkrini is
tih~ ederek kendisine kar~ hay
ranltflm sakl1yanuyor. 

Bel~ika B~vekili Van Zeeland ta
rafmdan Avrupa ve Amerikada ya
p1lan tedkik seyahatlerlni miitealdp 
'.Amerika Reisicumhurunun bu saz
lerlnin, umumt stabilizasyon lehinde 
sarfolunan gayretler uzel'lne miisbet 
bir tesir icra edecegi ~ilphesizdir. An
cak bu gayretler hfilen bir tezahii
rattan ibaret kalmakta ve dilnyamn 
kan~k s1yasi vaziyeti kar~1smda fii
liyat sahasma ge~mek imkam da pek 
go1i.inmemektedir. 

Paris iiniversitesi profestirl "inden 
Te Fransanm benam maliyecilerin
den B. Gaston Jeze, Pariste milnte
~ Journal des Finances gazetesinde 
Fran~a ahvalini ~oylc tasvir ediyor: 

Sosyalist hiikumetinin acmacak 
haldeki iflSsi pek velveleli olmus ve 
memlekette elim bir tesir b1rakm1~
br. Sosyalist ve komiinist liderleri is
tedikleri kadar s0ylenslnler; vekayi 
ve hadisata kar~ miida!aalan suya 
d~iiyor. En harlslerl bile inkar ede
mezler kl d> bir sene zarfmda ii~ 
defa sukut eden frank, k1ymetinin 
yansm1 kaybetmi~tir. c2> Hayat pa
hal1hg1, licretlerin tezyidinden bek
lenen ncticeyi s1fira indirmi~tir. c3> 

Istanbul borsas1nda vaziyet 
tstanbul menkul k1ymetler ve kam

blyo borsasmdaki muamela.ti bu hafta 
'(urnuml zaaf) ile tavsif edecegiz. A11~ 
veri~er ne~esiz ge~ml~, fiatler de ge
ne gev~mi~tir. Bunun sebebi Palis 
borsasmm vaziyetidir. YU.zde yedi bu
~uk faizli Ttirk borcu tahville1i ora
da 269 franga kadar sukut etti. Ger
~i Parisle arbk arbitraj yap1lam1-
yor, fakat ne de olsa piyasruruz Parl
aln psychologlque tesirinden Azada 
kalanuyor. Curnartesi ~am1 kapa
m~ fiatleri ~unlard1r: 

Blrlnci seri 14,75 lira (40 kuru~ su-
kut) 

ikinci serf 14,15 lira 
tt~Gncti seri 14,15 lira. 
Dahili istikraz kagttlanm1zdan Er

gani 95 te ve S1vas - Erzurum 97 ,50 de 
ge~en hafta.ki fiatlerde kalm1~lardir. 

Merkez ba'nk~1 90,75 lirada 125 ku
ru~ gerilemi$tir. 

Anadolu grupunda ehemmiyetsiz 
muameleler olmu~ ve ~u fiatler tesbit 
edilmi~tir: 

Hisse senedi: 24,30 lira, 
Tahviller: 40,65 lira. 
Milmessfl senedler: 38,50 lira, 
Haydarp~a tahvili: 44 lira, 
Haydarp~a miimessili: 42,25 lira. 
.Aslan Qimento ge~en ha!ta glbi 13 

llrada. kaldI. Diger endilstriyel kagtt
laruruzm nominal !iatleri ~nlarcllr: 
Tram\o·ay 13 lira, Umum sigorta 11 li
ra, 1ttihad1 milli 22 lira, Terkos 7.25 
lira, Bomonti 9,30 lira, ittihad Degir
mencilik 10,50 lira, ~ark Degirmenci
Uk 0,75 lira, Telefon 7,25 lira, ~irketi
hayriye 15 lira, ~ark Ecza 2,50 lira. 

Borsa harici muamelat 
Turk altm1 10,53 lirada 4 kuru{i ka

dar yiikseldi. M1s1r kredi Fonsiyeleri
nin fiati: 

1903 tertibi: 90,50 lira, 
1911 tertibi: 83,50 lirad1r. 

Vefat 
i§ Bankasi memurlarmdan Miifid 

Pepe Mehmed ile Ticaret mektebi ta
lebelerinden Velid Pepe Mehmdein 
babalari "Oskiidar Ce2a riyasetinden 
miltekaid Pepe Mehmet pa§n torunu 
Mazhar Pepe Mehmcd vefat etmi§tir. 

Cenazesi bugtin Ayaspa~ada Zcki 
bey apart1mamndan saat 11 de kal
dmlarak ogle namazi Ma(;ka Te§vi
kiye camiinde k1lmd1ktan sonra Feri
koyiindeki aile kabrine dcfncdilecek
tir. 
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Bu ak§rull 
Be~iktn11 Suad Parkda 

~iRiN TEYZE 

10 Agustos Salt ak.§am1 
~ylerbeyl iskele 

Tiyatrosunda 
fiRiN TEYZE 

Memleketin olduk<;a kuvvetli bir 
tahlisiye kolu varsa da piaj mahallin
de bir tek tahlisiye nef erile bir kac; 
can kurtaran simidi bulundurulma
mas1 yilziinden imdada ko~lar ma
atteessiif k1zm hayatm1 kurtannak 
imkamm bulmam1§lard1r. Bu feci ka
za Samsunda bilyiik bir teessi.ir uyan
dird1. 

Her sene bir kat; kurban veren balk 
ac1 ac1 ~ayet ediyor. Kilt;iik mik
yasta bir tahlisiye te~kil edilmesi i~in 
aJakr.darla1111 nazan dikkatini celbe-
deriz. 

Eski,ehirde 1J1klar1 aondi.ir
me tecri.ibesi yapild1 

Eski~ehir (Ak~am) - Sall giinii 
ak~am1 saat onda ll?tklan sondiirme 
i~reti veren davul otmegc baslad1. 
Biltun ~ehir halkl evlerinin, di.ikkan
lannm i~klanm sondilrdti, ~ehir ka
ranllkhu·a bilriindil. 5 dakika son1·a 
~ehri aramaga ~ah~ bir tayyaremiz 
dola~maga b~ad1. 

Tam saat on bU1;ukta diidilkler tek
rar otmcge ba~lad1. Ve biltiln l?Chrin 
karanllk perdesi yirhldt ve tekrar 
1~klara kavu9tu. Tecrilbe muvaffa
loyetle ikmal edllmilltir. 

Bir motoaiklet devrildi iki 
ki~i yaraland1 ' 

Singer kumpanyas1 memurlarm
dan Flok adh zat motosikletine ald1-
gi Lira ismindeki kadmJa evvelki ge
ce Biiyilkdereye gitmi~tir. Motoslklet 
gece saat ildde Bliyi.ikdere fidanhgi 
oniinden ge<_;erken tekerlekler pati
naj yapm1~ ve makine devrilm~tir. 

Motosikletln altmda kalan kad1~ 
Ia erkek yaralanm19lru·, tedavi ir;in 
Alman hastanesine kaldinlm1~lard1r. 

SENELiK 
I AYLIK 
I AYLIK 
1 AYLIK 

Tiirldye Ecneb1 - -
1400 tur~ 2'700 kuru, 

750 • H50 • 
400 • 800 • 
150 • • 

Post.a Sttihadma dahll olmiyan 
ecnebl memleketler: Senellii 

ssoo. altJ aylIRJ 1900, ttc 
ayl1~1 1000 turu§tur. 

Adres tebdllJ 1i;1n ylrml beo 
tunJ41ut pul gondermek lbund1r. 

Ceniazi)el:\bir 2 - Ruz1b1ZJr 96 

I. !&Mk Cbet 0tM lkbtdl .u,_ T at.1 

E. 'i',50 9,47 6,2 8,55 12,00 1,45 
3,7 5,4 12,19 16,12 Hl,17 21,::: 
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T oprak kanunu Meclisin 
bu devresinde c;1kacak 

Projede ilk haz1rland1gi zamanki ~ekline 
gore miihim degi~iklikler yaptld1 

Ankara 8 (Ak~am) - Ntifusumu
zun biiytik bir ekseriyeti koyHi ve 
t;if <;i olan yurdumuzda toprakla ug
r~acak vatanda~larm ~Jiyebilecekle

ri kadar yere sahlp olmalan aziz bir 
gayedir. 

Hiikumet bu bilyi.ik koylii ekseri
yetini topraklandmnak gayesile ha
zirlad1g1 toprak kanununun, kamu
taym bu devresinde <;ikanlmas1 i~in 
hazirllklar yapmaktadir. 

Projede ilk hazirlancllg1 zamanda
ki ~kline nazaran, mi.ihim bazi degi
~iklikler yap1lm1!?tlr. Bu degi~likler
den sonra projenin esas maddeleri ~u 
~kli alm1~1r: 

Madde 1 - Ttirkiye Cumhuriyeti 
dahilinde ~ehir, kasaba ve koy hu
dutlan dahil ve haricinde hakild ve 
hiikmi ~ah1slara aidiyeti muteber ta
pu kay1d ve senetlerile tevsik edil
miyen topraklar devlete aittir. 

~ehir, kasaba ve koylerin ftmme ih
tiyai;lan i<;in evvelce tahsis edilmi.!i 
olan topraklann vilayet ve kaza ida
re heyetlerince ihtiya~tan fazla oldu
gu tesbit edilen kiSimlan devlete in
tikal eder. idare heyetlerinin kara
n aleyhine hie bir kanun yoluna mU
rcaat olunamaz. 

Birinci maddede yazilI toprklar 
iizerinde tapu kaydi olmaks1zm mill
kiyet hakk1 iddia eden1er, bu kanu
nun ne~Ii ta1ihinden itibaren iki se
ne i9inde bu haklanm usulen isbat 
ederek tapuya kay1d ve tescil ettirir
ler. Bu miiddet bittikten sonra ta
pusuz iddialar dinlenmiyecektir. 

Mesaha farklar1 
·Madde 5 - A) Alakadar devlet da

ireleri tarafmdan yap1lm1~ munta
zam rnesaha planlanna gore toprak 
tizerine konulm~ sabit i~aretlerle hu
dutlan tayin edilmi~ olan toprakla
rm sathi mesaha1a11 arasmda fark 
gori.llilrse as1l olan plandaki mesal1a
d1r. 

Madde 6 - Tapu sicillinde mesaha 
kaydi olmay1p yalmz hudud yaz11t 
olan topraklarda mesahanm tayjnl 
ve tapu sicilline kaydi jc;in bu top
raklara tarh edilmi~ vergi matruhu
nun civardaki emsal erazide teka
biil ettigi mikdar kabul edilir. Fakat 
bu mikdar yaz1h hududun c;erc;evele
digi mesahadan fazla oJamaz. Fazla
s1 devletindir. 

Fuzuli i§gal 
Bn kanunun ne9ri tarihinde tapu

da mukayyet o1mamakla beraber ~
ka tilrlii tasarruf vesikasma da isti
nad etmedigi halde yalmz vergi ve-
1ilmek sureti ile i~gal edilmi~ toprak
lan on senedenberi muntazaman ver
gi vererek bilafaSila i~letmi~ olanlara 
adi iskan haddi dahilindeki mikdar 
meccanen temlik olunur. 

On senedenbeli muntazaman i~le
tilen topraklardan bakiyesi, ~gili ar
zu ettigi takdil'de verilen vergi mik
darmm sekiz misli iizerinden kendi
sine bor~lanma sureti ile verilir. 

T oprakland1rma 
Madde 8 - Miibadil rumlarla li

rari vc rniitegayyip ~h1slara ait iken 
devlete intikal eden veya muhtelit 
hususi ~anunlara gore devlete ait 
olan topraklari, alakadar devlet dai
releri tarafmdan kendilerine tahsis 
edilmeden evvel i~gal etmi~ olanlann 
ellerinden bu toprklar geri ahmr. 
Eger bu i~gal edenler bu kanuna gO
re devletc;c topraklandmlacak kim
selerden ise bulunduklan yerlerde 

veya miinasip goriilecek mahallerde 
topraklandmhrlar. 

Kurutulan yerler 
Madde 9 - 839 sayil1 s1tma muca.· 

delesi kanununun 6 ncr maddesine 
gore kurutulan batakllklardan me;-
dana <;1kacak erazi, bu batakhgt kU
rutmaga i~irak et~ olan toprakSIZ 
halka iskfm haddi dahilinde mec
canen dagitIId1ktan sonra bakiyesi 
bu yerlere devle~e nakil ve iskan edi
lecek muhacirlerle topraks1z yerll 
ha1ka verilir. Bu batakl1klan kurut· 
mak ii;in yapllacak kiit;iik mesainin 
ilanmdan itibaren alti ay gectikten 
sonra batakl1k yerlerindeki miilkiyet 
iddialan dinlenrnez. 

latimlik 
ToprakJanndan bir klsm1 e~has 

mi.ilkiyetinde bulundugu tapu kayid
lan ile sabit olan batakhklar devlet 
tarafmdan kurutuldugu takclirde ku· 
rutulan yerlerdeki e~asa. ait olan 
toprak mikdarlan da ayni esaslar 
dahilinde istimlak olunur. Bu takdir
de miilkiyet iddialan, kurutma ame
Uyesinin ilam tnrihinden itibaren bir 
sene sonra mesmu olmaz. 

Madde 1 O __, Kurutulmak uzere 
vaktincle tapu veya imtiyaz1 ahmm~ 
batakhklar bu kanunun ne~ri ta.ri
hinden itibaren ii~ yil i~inde tama
men ve fenni usul dairesinde kun1-
tulmam1~ olursa S1hhat ve i~tirnat 
Muavenet Vekaletinin 4an O.zerine 
bu tapular, tapu dairelerince iptal 
olunur ve imtiyaz da kendiliginden 
hiiki.imsi.iz kahr. Sihhat ve if;timal 
Muavenet Vekaleti tarafmdan vaki 
i~a1· i.izerine tapulan iptal olunma
smdan do1ay1 hit; bir kanun yoluna 
miiracaat edilemez. 

VOL 
(Ba~ taraf1 1 inci sahifede) 

Maamafih, Anadolunun mevcud yoI
lannda da yaylllar, otomobiller ve 
kamyonlar, gidip gelmektedir . .Anado
luda oyle ~fOrler var ki, gece yal'lSl, 

kagm izini, gozleriyle degil burunla
riyle tesbit ederek, insaru gidecegi ye
re gotilrUyorla.r. Bunlann elinde, oto
mobil, bir alet olmaktan ~lkarak, at 
ve e~ek gibi bir hayvan oluyor. Ta~la
rm ve hendeklerin iizerinden seki
yor, derelelin i~inde yUrilyor, koprtile
rin i.izerinden ge~emedi mi altmdan 
ge~iyor. Bunlar tabii, yazm oluyor. 
Ki§ geldi mi, bir noktadan bir digerine 
gitmek, tabiatin miisaadesine kal1yor. 

Demir yollarmuzm agi o kadar iler
Iemi~tir ki, eger giizel yollannuz olsa, 
Ti.irkiyenin her hangi bir noktasmdan 
dcmiryolunu nihayet bir bir buguk 
saatte tutabilecegiz. Demir aglarla or· 
dligiimilz yurdumuzu, i§te bunun h;in 
dayamkll yol ilmikleri ile dokumam1z 
zamam gelmi§tir. 

Burban EEL-GE 

Hortlak taklidi yapan adam 
Bulgar gazetelerlnin bildirdigine 

gore Yanbolu kasabasmda beyazlara 
bihi.inmil§ bir adam geceleri kenar 
mahaJJelerde dola§arak erkegi olm1yan 
geng kadm ve k1zlann oturduklart 
ev1ere girmege kalkl~1yormu~. BU 
adam bir iki eve girmi~, fakat kadin
la1rn bagm~malan iizerine kM· 
mi stir. 

Hortlak taklidi yapan bu adam1n 
yakalanmas1 i~in tedbir almm1~ttr. 

Istanbul Beledlyesinden : 
10 Agustos 937 sah gilniinclen itibaren Karakoy kopriisii iize.rinde sey

rilsefer icab1 ve BeJediye zab1tas1 talimatnamesi ile Belediye tenbihi hii

kiimlerine gore ~gida yaz1h hususat tatbik edilceektir. 
Saym HaJkm ve biitiin \'esaiti nakliye sahipleri ile ~ofOrlerin arabaCl 

ve siiriiciilerin a~ai:"ldaki maddelere riayet etmeleri ilan olunur. 
1 - Halk kop~il iizerinde yaya kaldmmlardan bir taraftan diger ta

rata ancak ~ivi ile i~aret edilen saha dahilinden ge~ecektir. 
2 - Biitiin nakil \:as1talar1, bu sahaya geJdigi vakit buradan yaya ge

~n varsa derhal duracak n yaya giden1er ge~tikten sonra yoluna devarn 
ede~ilecektir. Bu sebeple nakil \'as1talan bu sahaya pyet ag!r gehnelidir. 

(B.) (4880) 
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SlY ASI 1CMAL: 

lngiliz - ltalyan anlasmas1 ve Akdeniz devletleri 
Akdeniz ii.zerinde lngiltere ile ital.-

1/anin tekrar anla~al.an bu denizde 
rahili bulunan devletlere gen4 bir ne
fes aldzrdz. <;unkil bunlar, iki devlet 
~arpz~tzklan zaman $U veya bu tarafi 
tutarak harbe surilkleneceklerinden, 
1/ahut iki aradaTci yerleri ile adalannm 
Zapt ve i~gal edileceginden endi$e 
ediyorlardz. 

MeselQ. Balkanm. kara devleti ol
dugu kadar ve ihtimal daha bilyuk 
Ve mil.him nisbette Akdeniz ve bahri 
devleti bulunan Yunanistan iki tara
fin sikz dostluk ve tep-iki mesai tek
liflerine ve nihayet tazyik ve tehdid
lerine maruz kalacagmi bekliyordu. 
lf akikaten Jtalya, Ymianistan ile 81.

kz te$Tiki mesaide bulunmaga ve bir 
harp vukuunda adalanndan istifadeyi 
temine azmetm4 gorii.nii.yordu. 

lngiltere ise, ananevi donu bulun· 
dugu Yunanistandan Akdenizin mu
kacideratmz tayin edecek bir mi.ibare-
2ede iyice istifade etmekten geri dur
:tnzyacaktz. 

A.kdenizin kii.~k devletlerinden 1111-
srr daha mil$ki.il ve tehlikdi bir vazi-
1/ette bulunuyordu. Bir def a Miszr hat
tasi, ve mildaf aa ve idaresini ingllte
re ile payla$m~ oldugu Sudan, i{aZ-

Kolab yaka 
Birka.c; sene evvel Amerika, kolall 

Yakay1 icad eden kadmm ellinci y1ll
n1 kutlam1~t1. 

Elli sene evvele gelinciye kadar min
tan giyiliyordu. Bir Amerikah kadm 
em sene evvel, kocasmm yikanmak 
tizere verdigi gomleklere bakt1; ancalt 
Yaka1an kirliydi. Bunun iizerine ya
kay1 kesti, aynca y1kad1. Bu suretle 
kolah yaka dogm~ oldu. 

Sun'i gol 
Almanyada Thuring'de suni bir gol 

Yap11Iyor. Bu golden elektrik istihsal 
edilecek vc o civar aydm.latllacak. 

Golde 1,800,000 ton su buluna
cak Bu go! Orta Almnnyanm en bil· 
Yilk gblii olacakb.r. Gollin sat1h mesa
hns1 22 hektard1r. 

O~iizler 
Kalifomiya studyolanndan birin

de rejisor Jak Konuay bir film ~evirl
yor. Filimde sekiz ayhk bir ~ocugun 
da rolii var. Bu rol de bir saat sil.rilyor. 
Ralbuld Kalif orniya kanunlan, b1r ya,. 
~ma kacla:r cocuklarm sinema projek
torleri oniinde yinni dakikadan. fazla 
durmas1ru yasak ediyor. Bwiun iiza
rine rcjisor sekiz ay evvel uciiz doiU
ran bir anaya bq vuruyor, iiciizlerl 
a11yor ve her blrinl yirm.l.fer da.kfka 

Kamcranm oniinde tutup blr saatJtJr 
i§i bu suretle yap1yor. tt~ilZler biriblr
lerine aynen benzediklert 1~ tllDl 
muvaffak oluyor. 

yanm Akdenizden Sah.rayikebirin or
tasmdaki Tibesti daglanna kadar uza
nan Trablusgarp ve BingaZi miistem
lekesi ile Kzzzldeniz ve Hind Okyanu
su sevahilindekt miistemlekelerinin 
Habe§istan ile birle$tirilmesile tesis 
olunan yeni italyan imparatorlugu 
arasmda 'bulunuyor. Silvey$ te esasen 
Miszra aicl bulundu§undan, Mmr. 
adeta aszl ttalya ve yine italyanin 
~imali .Afrika miistemlekesile yent 
tmparatorlu§u arasznda karada., de· 
nizde ve havada bir sed te~kil eyledi
ginden, ingiltere ile bir harp vukuun· 
da italya Mmn ve Sudanz istildya ve 
Siivey$ kanalzna hakim olmaga <;al&
§acagi mukhakkaktz.. 

Hatta bu endi$edir ki Miszn ingiltere 
ile ittifak muahedesi akdederken, 
harp zamamnda ingiliz ordusunun 
biltiln Miszrda serbes~e hareket eyl.e
mesine miisaade etmi§ ve bunun ~n 
sevkulcey~ yollan yaptzrmagz da. ta
ahh ud eylemi§ti. Ahiren Misrr, mev- ' 
cud ordusunu iki mfsli arttirmaga 
ve Harbiye bilt,esini 2,700,000 MISfT li
rasma ~karmaga mecbur olmu~tu. 
italya ile tngilterenin anlafmt~ oi. 
masz MZ81.n <;ok sevindirmi§tir. 

Feyzullah Kazan 

? 
Kopegin mukavemeti 

Hayvanlar yola dayaruklldlr. Bilhaa
sa kediler ~ok uzun yol yiirti.yebilir· 
lermi~. Amma bir kopek biitiin rekor
lan k1rd1. 
G~en hafta U~'de, Leman gl)lit Ja. 

yilannda ate~ oyunlan va'rd1... Seylr
cilerin birl kopegtni de beraber getir
mi~ti. ilk fi~ek patlar patlamaz kl)pek 
deliye dondil. Kendini gole atti ve yO.z
megc b~lad1. Ertesl giinO. kBpe~ 6te
kl layida buldular. 10 saa.tte 15 ldlo
metre yiizmil~tu. 

T elevizyon ilerliyor 
Televizyon 1ngilterede ~ok tekamill 

ettl. Boyle devam ederse, pek yakmda 
sinemaytt rekabet edebilecegtni iddia 
ediyorlar. 
Ge~n hafta Londrada 60 X 30 

ebadmda bir perde i.istiinde miikem
mel, net bir tiyatro seyredlldl. BugU
ne kadar televizyon plAg1 anca 30X25 
ebadmda ldi. 

Stradivaryila 1erefine •• 
1644 te Kremor'da dogup 1737 de 

o ~ehlrde olen Stmdiva.ryilSful 1k1 yii
zfincO. yJ.l1 kutlanacak. Bu merasimle 
blzzat Mussollnl me~gul oluyor. Usta 
keman yapamn hatrrasma bfr arut 
dtkflmfyecek, Kremor'da btr mektep, 
btr de mua1ld Aletlerl mttzesi a¢a.
caktlr. Fqllt htlkftmett FloranaadS
ld cMuseo d1 Ltutiltica modern&.> yi 

Kremo~a naldedecekttr. 

I 

tmdr (.Ak§am) - 1zm1r Enternasyonal fuan hazrrllklan devam ediyor. 
Tilrkiye Ttcaret odalan pavyonu in§aati ya.kmda sona erecck ve dekorasyon 
1.§ine bqlanacakt1r. ~en sene bir toz deryaSI halinde olan ve birc;;ok noksan
lan bulunan fuar, bu sene ~ok miitekfunil bir cser olncaktlr. Son zamanda 
1500 IKi, fuar hazirhklan ic;;in geceli gilndilzlil c;;nh§maktad1r. Fuarda bllhas-
88. cglence bolluguna ehemmiyet verilecek, bunun ii;in birc;;ok vaSitalar temin 
edilecektir. 

Belediye ve fuar komit.esl reisi B. Dr. Behcet Uz, bir enerji kaynng1 ha
linde, huarhklann biran evvel ikmall i~in durmadan ~,ah~maktadir. 

Yukandaki nsim, tuar sahasmm. in~ edilmekte olan })31'8§iit kulesl iize
dadell _.,mi§ gUzel bir manzaray1 tesbit e&mektedir. 

r 

Istanbulda Pazar muhacereti 
Sarda.lya balzklarz ·bizden r-ahattzlar. 

Onlar hie: olmazsa uzanmz§lardz I 
Ufuklara bakt1m. Al8kay1 calib bir sey oHrUnmUyordu. Mutebar 

tacirlerin peynir yUklU oemilerinden eser yoktu 
---------

Yazin en Slcak gi.lnlerlndeyis. Tam 
blr haita ~hrin i~inde, kapall yerler
de s1cakta'n baygmllklar g~irerek ~ 
llfan ve ge~ bir ne[es almak tizere 
pazan iple ceken istanbullular, pa
zar oldu mu, daha sabahtan itibaren 
ailece, yahut iki~er, iicer k4ilik grup
lar halinde ~ehrin serin bir ko~esine 
akm ediyorlar. 

Pazar miihaceretinin hareket nok
talar1 olan Slrkeci istasyonu, Uskil
dar, Bogazict, Kad1koy. Adalar iskel&o 
Iert pazarllk elbiselerlni giymif, sepet;.. 
li,~anta11, coluklu COCuklu binlerce in· 
sanla dolup ~1yor. Bunlardan kim1sl 
Floryada denize girecek, kimis1 Bogaz. 
1~1nln serin bir k~esinde b&.flUl din· 
lend!recek, blr kISllll Heybeli veya Bu
yilkadanm ca.mlan altmda yorgunluk 
~ak, diger bir klsmi da. Moda, 
Kala.m~ sahillerl.nden Caddebootam. 
Suadiyeye kadar uzanacakti:r. 

Bu pazar ben de il~ senedenberi gor
medlgtm Suadiyeye kadar uummak 
kararile yola c1ktun. y~ kopriiden 
- eski Karakoy koprilsii. KadlkOy l.s
kelesine indim. Hareket etmek :Oz&o 
re olan vapur dopdolu idi. Benimle 
beraber daba biWok ~y1 de aldik
tan sonra ha'reket ettl. Oilcliikle va
purun gilgertesine ~1kabildim. 

Kutu icindeki sardalya bahklan Wz
den ~k rahatttlar. Onlar hi~ olmazsa 
uzarum~larch. Zlz ise bu vapurda ayak
ta duruyor, miitemadiyen itillp kakl· 
llyorduk. 

Onden davrarup yer tutanlar saadet 
icfnde i<iiler. ~ ¢~ bir peeler iri-
11 utakh doku.z on kadar tebaasmI 
malara boydan boya yerl~. ara
Ianndaki blr ~llk yerlere hari8 na
aarlarla bakan ayaktakilerin muhte
mel 1'gal arzuianru linlemek 1~ ga
zup bir taY.lr UJkmmL§b. BOyle aile 
gruplan a.rasma SJluimlf yabancllar 
sea c1karmatian oturuyorlard.J.. Benim 
gibl ayakta seyahat etmelerl tekar
rtlr etmi~ olanlar ise tevekkill icinde 
idller. 

Herkes neteli 
Bulundugum yerden gorebildigim 

kadar vapur halkuu seyrediyorum. Se
yahatin bfttiin rahat&zl1kl8lll1S rag
men, herkes ne~ iclnde idl. 0en'1erin 
ekaerisi ciftti. Kimisi omuzunda sey. 
gllisini dinlendiriyor, baz1lan mute
madiyen bir §eyler anlat1yorlar. ~
.lar dw·gun baln~larmdan belll oluyor
lardl. Gene klzlar cenl.f kena:rb. ~ 
~ ezillp b<nulmamalan ~ 
ellerinde tutuyorlardt. 
~i~ anneler, kerli, ferli aile ba· 

balan kilc;;tik ~ocuklarm iapmtama
.dan yerlertnde oturmalarm1 ~e 
c~yorlar, yaramazllk ve terbiyesiz
llk etmelerlne mahal vermemek ~ 
clddi blr gayret sarfediyorlar, fakat 
)dictik cocuklar yine yanlarmdald ya
ba:ncllann iizcrlerlne simit klnntJ.lan 
dok:mek, elbiselerine ayaklar1m siir
mck surcWe annelerinl mahcup et
mekten gerl kalnuyorlard1. Yaramaa 
c;;ocuklan teskin i~ln bol mik~da ~ 
kcr, ~ikolata istihlak edilmekte icij,. 

Vapurumuz Sarayburnuna dogru 
yakl~1yor, poflir, p0filr esen .ruqu. 
insanai f erahhk veriyordu. 

Tam tm Strada ymub~rzdan ~
ketihayliyenin 'll numarab vapuru 

~ 

Plljaan aig. bir gijrilnOf 

kom~u mWetlertn lfitebllecel't kadar zan itibare almua l.lzlm dell1 m1Jd17. 
yiiksek sesle blr fokstrot ~arak geo- inad olsun diye kendlml baabtttua 
ti. Fokstrotun akislert istanbulun y&- birinci mevlde verd1m. oturanlar ,a. 
di tepeslnden gert geldi. Oturdugu sek sesle kon~tultlan l~ l.fltiJOnun. 
yerde kestirmek iizere iken bu davudt SOzlertnden YBZl g~ek iimn 
muslki Ile yerlnden s1cnyan blr ihti- Ankaradan geldJiini anladJiun ball 
yar heyeea'nla etrafa baklp bu sesin klnmzl mendilli b1r bayan yamndald
bir vapurdan clktiguu anladlktan son- ne soruyordu: I 
ra kend.i kendine: - Kuzum, Allah a.,Jona fU Jnrnma 

- Bu ne kat;lk vapurl diye soylendi. rnendil modasm1 da 1dm clkardl?llflllot 
Deccal nuchr, nedir? keste bunla:rdan bir tane var. Ne t.. 

Vapurda herkes durmadan konu~- dar da ya~I 
yor, hattA bazi nekre kimseler soh- Arkad~ hem onun, hem de beniDI 
betlerinden etrafla'nndakileri de is- merakum izale etti: 
tlfade ettirlyorlard1. Bfitiln vapur hal-. - Bu modayi KadlkOyliller ~ 
kuu giildilrmek azmile konu~anlar ~;bu senenin Kac:hk()y modall 
da eksik d~ildi. Birinci mevkide seyahat ettllim 
:rramvaylara, otomobillere tramvaymuz Suadiyeye dolru bD1a 

hiicum! sanki ipten kopmUf g1bl gldiyor. 118 
an topumuzu birden blr eviD ~ 

Boylece Kac.:hkoy lskelesine ya.n~- ne flrlatacak diye JmrJwyor, m4Y&»o 
We. S1ra lle indik. Vapur halla Kadl-
koy 1skele meydaruna aagtlch. Herkcs ney1 temln etmek ~ kapJa lllaca 

tutlllluyordum. 
tel~la otomobillere, arabalara, tram-
vaylara k~aga b~lad1. Yalmz Kadlkoy tramva11crm1n _. 

Ben de etra!uns bakmarak ileri- zaketine hayran Dldum. Bunlar f--. 
lerken btr fer nazan dikka.timi celbet.- bul tramvaylan gibi cadde ortum· 
ti. Vapurdan ~1kan geni; k1zlar topra- dan degtl, a'Sfalt yolun lld tarafmdatl 
ga ayak basar basmaz c;;a:ntalanru toprak ve otlu arazlden gldlJorlar. 
~ip i~den larmlZl bir ~eyler ~lkanp Asfaltl otomobillere ve yayalara bll'&JD. 
b~Ia:rma bagllyorlardt. Dikkat ettim. mi~larch. 

Plijda Bunlar eskiden mahalle bek~ilerinin 
bayram gQnleri davullarm kenarlan
na ast1klan beyaz benekll klrnuz1 
mendlller, daha dogrusu ~evrelerdi. 

Mendill b~ma baghyan tramvaya 
k~yordU. Ben de gil~ halle Suadiye 
tramvayma b\ndim. Orta yerdeld. sa:
hanllgm bir ko~esine silo~. Tabit 
yine ayakta... Biraz sonra bile~ gel
di ve 12,5 lrnru~ mukabilinde b\r bllet 
:testi. Vakit ge~sin diye bilettn uzeri
nt okurken birinct mevki bflett oldu
tunu anladun. Yarumda'n heniiz uzak-
1~8.Dllf olan bil~iye: 

- Yahn, dedim, benim ~u ayakta 
durdugum kap1 agzi birinct mevki ml
dir? 

~oyle bir yiiziime bakti: 
- Viicudiinuziin yansmdan fazla

smm birtncl mevkide oldugunu gor-
muyor musunuz? 

Viicudiime baktun. Hakikaten sag 
tarafun biraz fazlaca birinci mevkie 
tecaviiz e~ti. Bu yerlerin yabanc1s1 
oldugum i~in ga'flet etmi~, kendiml 
toparllyamanu~un. 

Blle~t ile munak~a faydasizd1. Artlk 
btleti kesml~. Fakat B. blle~inin 
sol ltolumla 801 a.yafmun ve bDhassa 
't1lcudftm0n en miihha kaS2 olan kal
bimin lldnci mevkicll oldugunu na-

Nihayet Suadiyeye geleblldi.k. Pl&J 
hayli ka1abal1kt1. Fakat plljm tam 
tistilndeld gazinoaun dab& JrelebeJ11r 

oldugu g&mmden ~ch. Tartfe,9 
bakt1m . .Plaja alehunum 25 .1mruf9 
girillyor. Pllja nU1r pr.tnoda Lie eUt 
kuru~ oturuluyordu. Tqhatame f.WL 
ikttsad yapmak 1'in m•lhakJralr plAaa 
girip soyunmak nu IAmn? ..• tkUa4 
olsun diye degll, fatat denm 81rece
gim i~in 25 kUI'UI verlp plA.Ja &frcUm. 

Yi.izlerce kaclm. met le1'8 aeipe 
kumlara nzanIDJflar gOnftflenlyorlut
d1. Renk renk son mod& mayolar n.. 
zan dikkati celbediyordu. BaZl ceno 
klzlar detlka.QJJ.lann, bCl de11bn11Jg 
da arkad~lan olan gen~ laztarm en. 
lerinde yatiyorlanh. BamJan da km:D
lara gfuntilrn~lsr, Ja1ms baflan &1-
rillilyordu. 

B~lan klrmm mendml ~ Jmlu 
ellerinde birer krem lmtu.su yOzlerindal 

ba.,ltyarak vlicudlerlnln I& DBm b> 
s1rnlanm durmadan yqllJOdudL 
Alaturka giir* hallrllk ma? l'aJrat 
Mil!Rylm pehlivarun bile JBi1m ~ 
ugl bugiinlerde ~ kJ.slanaml ,.... 

lanmalan ne tullaf? 

(Pwnm II- s "i•t 
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PAZARTESl KONU~MALARI: 

Edebiyabm1z1n edebiyab 
Sanatkdr, kendinl anlatmaktan 

daha: ~Ok kendi soyliyendir 0, soyler. 
Anllyacak bizlz. Biz onun sirrm k~
fetmek, ondaki yaratma kudretine 
hayat veren ruh duygusuna ermek 
mevkiindeyiz. Her sanat eseri, bir bll
mecedir. Bizi oyallyan, bize bir!;Ok ~ey
Ier ogreten, biz! beraberlnle al1p yilk
selten bir bilmece. Onu bulacak biziz. 
SanatkArla bizim aranuzdaki bu mU
nasebet, biitiin sanat ~ubelerinde ol
dugu gibi edebiyatta da vardlr. 

Bundan dolayid1r ki her llerl mem
lekette edebi eserlerin daha iyi anla
~lmasma yard.Im edecek blr nevi ~0-
zUcil ve anlatic1 fikir adamlan yetili- · 
militir. Bunlann yaptlklan ~e tenkid 
ve kendilerine milnekkid derler. He
nUz vaslflan tam ve kemalde mi.inek
kidirniz yeti~mecliginden edebi tenkid 
kellmesini - yanh§ ve ab§IlmI§ bir an
layi~a kaptirmamak i~in - burada kul
lanmak istemedim. Buna (edebiyatm 
edeblyab) diyerek yeni blr me!hu
mun zevkine varmay1 daha uygun 
buldum. 

Roman, kil!;ilk ve bilyi.ik hikflye, pi
yes, §iir, deneme, kronJk gibi edebi ne
vilerdeki eserlerin tahlillerini yapmak, 
sa:nat klymetlerini belirtmek, yeni ta
raflanm kopye cihetlerlnden ayirmak, 
onlann edebiyabm1zm seyri ve diin
ya edebiyatmm umumi gidi~i i~eri
sindeki yerlerini bulup tayin etmek, 
her okuyucunun vakit ve lmkan bula
mad!klan derin, ince blr i~tir. Velev 
bizim gibi ne~riyab mahdud olan 
memleketlerde bile olsa, ~lkan mec
mua ve kitaplar1 toptan alabilmek ve 
onlan gozden ge~irerek i~lerinde oku
maya degeri bulunanlar1 ayirmak, zan
nolundugundan ~ok mii~ktildiir. 

Edebi eserlerin se~minde bize on
cill iik edip yol g0sterecek fikir adam
lanna - bllhassa blzde - ~iddetle ihti
ya~ vard1r. Bu tiirlii insanlarm sozle
rine ve kanaatlerine itimad edebilmek 
i~in onlarm bizden daha yilksek ki.il
tiirde olmalarl, bizden daha ~ok va
~1 ve anlayi~1 bulunrnaJan laz1md1r. 
Yalmz tek tek eserler hakkmda degil, 
onlann dahil olduklar1 edebt neviler , 
g~mi~ as1rlarm ve i~inde bulundugu
muz devrin ttirlil sahalardakl ana fi
kirlerine dair geni~ bilgi ve goril{ileri 
olmal1d!r. 

Bizde bu muhim vazi!e, edebiyat 
mensuplanm1z tara!mdan onemine 
uygun bir ~cldlde benimscnmemi~tir. 
Bizzat yarat1c1 olmak i~n her ~eye 
ragmen ~ab~ayi? ~urmak veya ~ogu
muzun yapt1gi gib1 gen~ligm clile getl
rici inslyaklan zay1flamaga b~laym
ca: te~ebellige vurmak, kotii bir adet 
halini ~br. Yaratmak, bai;;kalan 
tarafmdan yaratllan eserlerl gorme
ge engel olmad!ktan b~ka. yarat1c1 
olmak istiyen icln verimll bir gidadlr 
da ... Tenkid i~i meslek edinmek i~ 
mutlaka eser vermemek zarurl bir ~art 
olmasa gerek. Kuvvetli bir tenkid ese-

(AK~AM) in edebi romani 

ri vUcude getirebilmek, b~1 b~ma 
bir yaraticillk degil miclir? 
Gen~ veya yai;;ll ecliplerimizin bu 

yola heves etmcmelerinin sebebi, ug
nyacaklan gii~lilk kadar bizde tenkid-

cinin sevimsiz, lft.ilbaU, tezyif edici, emek 
ve degere hilrmet duygusundan mah
rum, menfi bir adam goriinil~ii ve ten
klclin kahvehane dedikodusu haline 
dii~{iildiir. Bu yola girmek istemi
yenleri mazur gormemek elden gel
mez. Sevilen ve saytlan bir ~ahsiyet 
olarak rnemlekctin fikir hayatmda 
yer tutmak gibi bilyi.ik bir ~eref durur
ken, biitiin bunlardan mahrum edicl 
bir i~e girl~mek elbette alulhca bir ha
reket sayilamaz. 

Fakat sevilen ve klymet verllen bir 
milnekkid olmak ta mtimkiindiir. Yal
mz bu kadar degil, bir devrin !ikri ha
yati ve edebiyat1 uzerine mucssir ol
mak bile kabildir. Nitekim boyle bil
yuk ve tesirli insanlan tamyoruz. Me
sela. Frans1z edebiyatmda Sainte -
Beuve, Boileau, E. Faguet, Jules Le
maitre, Brunctiere, Taine bunlardan
d1r. Hi~blri, mUellife c;atmak, muhar
riri terzil etmek yolile degil; bir klsmi 
kendi telakkilerine sanat ve zevk ka
ideleri koyarak, eserleri bu Olc;illere 
gore incelerni§, kimi tek eserlerin tcn
kiclile iktifa etrniyerek bir edebi mUes
sesenin dogu~ ve yilrUy~iinii tedkik 
etmi~, blr k1sm1 da her iki i~i beraber
ce yapmaya: muvaffak olmu~tur. 

Onlann bu yolda muvaffak olmala
nnm en btiyilk amili, mesele vc <:W.
valan miimldin oldugu kadar gayri 
~ahsile~tirmeleridir. Talebesine ken
dini sevdinnek i~in donecek halde 
bulunanlan bile terfi ettirerek vazi
fesinl en kotii ~ekilde yapan bir hoca 
derekesine d~mekslzin kusurlu gor
dtigti noktalan insanca ve kibarca 
soylemek, sevimli tenkid yapacagun 
diye onilne geleni opmek zannedilme
melidir. Bu, basit bir nezaket kaide
sini, irade zaaf1 sanmak gibi zeki in
sanlara yar~m1yan bir gaflet olur. 

Edebiyatm edebiyab, 'imdiye kadar 
bizde yap1ld!g1 v~hile mazide ad1 
unutulmu~ ve bize kadar ad!m duyu
racak kudrette eser vermemi~ bir ta
klm eski edebiyat rnensuplarmm ki
nk dokiik iki eserini biiyilk bir k~if
mi~ gibi ortaya koymak, !alan tarih
te dogdu, !ilftn tarihte oldu diyebll
mek i~in kirk dereden su getirmek 
degilclir. Bunlar lilzumsuzdur demi
yorum. Bunlara ihtiya~ vard!r. Fakat 
edebiyatm edebiyab, bunlardan son
ra b~Iar: 0, bir edebi eserdeki duygu 
ve dil~ilnce unsurlanm 11! llf didikli
yebilmek, hangi tezgahta dokundu
gunu, ipliginin yerli ml, yoksa: ithalftt 
mal1 rm oldugunu, mekiklerin dUzgiin 
i~Ietilip i~letilmecligmi, 6mru k~ za
manl1k blr kum~ oldugunu bulup 
meydana koymaktlr. 

(Devanu 9 uncu sahifede) 
Hasan - Ali YUCEL 

Tefrika No. 10 

Mektep arkadaflar1 
Fakat annelerin arzusu hemen bi~ 

bir izdiv~ta tahakkuk etmt, olmadl~ 
icln Gilzin de bu iddia lle kenclini bagll 
tutamazd1. Nitekim hemen ild hafta 
f~inde vaziyet aydlnland!. Gen~ klZln 
annesi de bUtiin anneler gibi kader 
ve kismet kelimelerini dillne all§t1ra
rak saadetin ne parada ne pulda oldu
gunu soylemege ba§lad1. 
Nl~an havadislerinin ye.ytldlgi bfr 

ak§alll gene Cevvalede toplandlklan 
zaman Siiheyl! istihza :rm klskancbk 
nu, hangl hisle oldu~u bellrsiz bir hay-
retle sord.u: • · 

- Ni§anlllm yakl§lkll, nazik taVll'll 
blr gene;. Fakat onun kazanci da sen
dan f azla de~ll gallba! 

Oiizin zaptedemecligi sevincini an
latmak tcin hattd en ters suallerden 
bile zevk ahyordu. Qapkm blr dudak 
bilkil§lle: 

- Ne ~kar, dedi. Beraber cal~nz, 
beraber yer1z. - • - - . • ~ 

Silheylft. kafasmdaki biitiin menfl 
Cii1~finceleri, ddeta arkada~ tmti
han eder gibi sayip dok1lyordu: 

Biirhan C ahid 

- Peki ya seni ~~tirmak iste
mez, klskarursal 

- Ke§ke oyle yapsa ... Zaten ii~ ay 
sonra kltaya tayin edllince istanbul
dan gidecek. Ben de beraber gtde
rim. 

- S1kmti ~ekmez misiniz? 
- Ni~in cekeyim. D1~anSl istanbul 

gibl degildir ki!. .. Hem bu hayattan 
o kadar usandlm kl nereye gitSem, 
yammda bana bagll blr erkegim ol
duktan sonra rabat ederim. Ca.b.f
mak, ,una buna ho~ gorilnmege ~ 
llfmak, yoktan bin tiirlil dedikodular 
ra u~mak artlk usan~ getirdi. Ko
camm bana verecegi hayat her halde 
bugilnki.inden cok rahat olacaktlr. 
Artlk sabahlan yat$nun sabibi ola
cagim, saat dokuzda jurnal fmzala
mak i~in amele tramvaylannda .u
riinmiyecegim. Odac1smdan §efine 
kadar erkek arkad~ann mAnall bar 
lo~lanndan, kadlnlann da mkanc
llk dccli~odulanndan kurtulac~. 
Am.ma kocam bana ipeklf empr1me 
alamiyacak. Ne clkar. Ben A.ell bas .. 
madan elblse de giye~ y,ter kl i>ar 
~ 4111~ olsun. - • 
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[ Mahkeme salonlarmnda ] KADIN KOsEs1 
-~~~~~~~~~~~ Zarif birtuvalet 

Sand1g1 a~m•§lar, 600 
liray1 abp gitmi§ler 

Su~lu iki_ Ko~o, M1Q1r ve Ha~im 
bunu kat1 surette reddediyorlar 

Kilc;i.ik Ko~o, bilyUk K~o. Mlgir ve 
H~im el birligile h1rs1zl1k yapm19lar 
v~ h1rs1zhkta birle~en elleri kelep~enin 
i!;mde de birle~~. Dordti. de ellerin
den kelepc;eli olarak mahkernenin 
oniine gelcliler. Qok ge~meden miiba-
~ir seslendi: ~ , 

- Koc;o, diger Koc;o, H~im, M1- ' 
gumur ... 

iki jandarma: ~aklr ~ukur kelepc;e
leri a~tilar, dort suc;Iu ~elik bilezikler 
i~lnde uy~an bileklerini ugu~turaruk 
clizildiler. 

Davac1 bayan Vasso da geni~ ~apka
smm tilliinu geriye atarak yerine gec;
ti. Evrak okundu. iki Ko~olarla Ha~im 
•;e M1gir bir gun bayan Vasso evde 
bulunmad1gi bir s1rada odasma gire
rek sand!g1 klrm1~lar ve paralann1 
c;alnu~lar. Reis, davac1ya sordu: 

- Ba:yan, bu vaka nasll oldu? An
lat bakal1m davanI. .. 

Bayan Vasso heyecanla yerinden 
f1rlad1, katiplerln masasma dogru blr· 
kac; ad1m ileriledi. Su~lulan birer bi
rer stizdilkten sonra anlatmaga ba~
lad!: 

- Bay hakim, kocam birka.c; sene 
evvel oldii. ~imdi oglum yirmi y~la
nnda Tan~la beraber Hamalb~mda 
bir apa'rtunamn alt katmda oturuyo
ruz. Su~ulardan biiyilk K~o oglu
mun ahbab1dlr. S1k s1k bize gelir ve 
bazan geceleri de kalirdl. Ytlb~mdan 
bir gece evvel yine oglwnla beraber 
bize misa!irllge gelcli. Geceleyin iklsi 
beraberce hamama gittller. Ytlb~1 ge
celeri hamama giderek sabaha kadar 
kalmak ve sabahleyin kiliseye gitmek 
bizim Adetimizclir. Onlar hamamda 
kald!lar, ben de gece yansmdan soma 
killseye gittim. 

Ertesi g\inii ogleye dogru eve geldi
itm zaman bir de ne goreyim? Oda 
kaplSI ac;lhnl~, sand1gun k.lrllmi~. ic;in
deki altl yi.iz llram ~alm~. Bay rels, 
bu para bana babamdan miras kal
m~tl. Fakir bir kadm1m. Pa:ralanm c;a
Immca akhm b~1mdan gltti. TelA~la 
bagmp c;agirmaga b~ladun. Polisler 
geldiler ve nihayet i~in ic;yiizii anl~ll
dl. Meger oglwnla beraber hamamda 
yikanip keyif yaparlarken K~o bir 
firsat bularak cglumun cebinden evin 
anahtarm1 ~1~ ve oglum gidince o 
aynlarak arkada~lanru bulrnu~. Tabii 
benlm de klliseye gidecegimi blliyor 
ya! ... Apartimana gelf p anahtarla da
ire kap~~m1 ~mi~lar. Arka:da.p kiiciik 
Koc;o ~ihngir oldugu i~in oda kaplSinl 
da o ~~ ve sand!g? lonp paralarmu 
almi~ar. Pollster kend.llerini yakala-

G~zin ° kadar ic;ten anlatiyordu 
ki Suheylfl ne s0ylese ona tesir ettl
remiyecegine a.klI yatti. 

Bu kon~ayi dikkatle dinliyen 
~~':.ale gozleri Giizine saplanm1~ dii-
~unuyordu. ' 

Siiheyla ona dondU! 
- Ya sen ne diyorsun Cevvale. 

Mesud olmak lcin bunlar kdfi mi? 
Onun icin bu bahis tam miinaka~a 

edilecek blr mevzudu. Boyle f1rsat 
her zaman ele gecmezdi. Fakat Gii
zin, kendisl icln saadet gordUg bu 
evlenmenin teterrUat1 Usti.inde 0 ka
dar durmu~ Ve 1srar1a mudafaa et
mi~l kl artik hakll da olsa soyJene
cek her filcir onu incitmekten b~a. 
bir ~ey yapmiyacakt1. Buna da ne 
JUzum vardl. , 

Bu narin ve ayva cicegl kadar 
pembc mahlftkun katas1 renk renk 
hayallerle o kadar dolm~tu kl oraya 
hakikati sokmaga 1mkan yoktu. 

Bunu hissed.en Cevvale arkad~
mn suallne omuzlanm silkerek cevap 
•erdi: 

- Saadet telft.kkiye gore degi~r 
karde~im. insarun mesud oldu~a 
kanaat etmesl kAfidir. 

Bu milphem cevab1 tahlil etmege 
lttzum gt>rmtyen Otizin tath bir te
bessilmle: 

- De~ mi ya, ben mesud olduk.o 
W1 ~! (iedf, 

d!klar1 zaman ~alman paradan Uzer· 
lerinde 35~ Ura bulundu. Bu para f!m· 
di emanet dalresindedir. Paramm 1e
risini ne yapt1klann1 bllmiyorum. .• 

Reis, su~Iulara sordu: 
- Baklmz, siz boyle hirs1zhk yap. 

m1~m1z. Ne cliyorsunuz bu iddiaya? .• 
KO!;O kalkti, tel~~ll te1~1 soluyarak 

cevab vercli: ' 
- Yalandir bay hakim, ben boyle 

bir f?ey yapmadrm. Bu bayanm oRlu 
benim arkad~1mchr. Her zaman ev
lerine giderim. tnsan arkad~1nm evi· 
ni soyar m1 hi~? 

Kil~ilk Ko~o ile H~im ve M1gir da 
su~u katiyen inkAr ettiler. f?ahldlertn 
clinlenmesine b~land1. ilk ~d ba
yan v_assonun oglu TanWitl. Tanq, 
Ko~o ile arkad~ oldugunu ve yllb~ 
gecesi kendileline misafir gelerek he.
mama gittiklerini anlattlktan sonra: 

- Bay hakim, decli, hamamda ben 
uykuya dalm1~bm. Sabahleyln elbise
lerimizi giyinip klllseye gittigtmiz za 
man cebimden evin anahtarmm kay
boldugunu farkettim. K~oya soyle
dim. O; merak etme, hamamda kal
nu~tir. Sen kiliseden clkmca dilltkAna 
gidersin, ben de hamama ugrarun, 
anahtar1 a11p sana getirlrim, decll. 

Kiliseden ~lkmca K~o benden ay
nld!. Dilkamma gittim. Ben anahtan 
beklerken agliyarak annem geldi, evi 

• soym~Iar, dedi. Meger ben hamamda 
yllb~1 keyfl yaparken K~o a:nahtan 
~~ ve annemin sandlguu soym~
lar. Sonra yakaJanmca karakolda suc
lanm ltiraf ettiler, 
Ko~o ile arkad~lan bu fahidin soz

lerini de reddederek: 
- Yalan .soyltiyor. Biz boyle feY 

yapmachk. Uzerimizde bulunan para
lar kendimlze alddir. Karakoldaki ifa
deyi polisler zor1a yazd!lar, biz 1mza. 
ettik. Bunun asll yoktur. 

Ded.ller. Oelmiyen ~ahidlerin ~agi.' 
nlmas1 i~in muhakeme ba~ka gttne b1-
raklld!. tki KO!;O ile ild arkad~lan da 
koridorda yine blleklerinden ~elik bi
leziklerle biribirlerine baglanarak Tev
kifhaneyi boyladllar. 

Kaba1aka 
Be~ikt~ta Aki! lle ibrahlm admda 

iki ki§i §akala§irken ibrahim Akifi it
~ ve yere yuvarlam~1br. 

Sukut dnide oldugu i~in Aki!in ka
f as1 ta~lara gelerek yaralannu~tir. Ya
ralI hastaneye kaldlnlnu~tir. Suc;lu 
yakalanarak hakkmda takibata ge
~ilmi~tir. 

Cevvalenin konu~lacak ba~ka de
dikodular bulmasi iii; gen~ k1z ara
smda birbirine z1d zaviyelerden mii
naka~a edilen bu bahsi kapath. 

• •• 
nGilzin» in diigiin hazirllklari, Cev-

valenin ders bai;;langicma tesadUf et
tigi i!;in ii~ arkada§ her zamanki gi
bi birblrlerini s1k goremez oldular. 

Cevvale artik yeni bir fileme gir
mJ~ti. 

Yeni arkada~lan varcb. Mtik iini
versltenin serbes film havas1 f~in
deydi. 

Art1k meslek hayatmm Uk basa.
maklanru bulmu~tu. Burada arka
d~lanndan hocalarma kadar taru~
t1~ her tnsan ona daha b~a gort1-
ni1yordu. Sa~lanru flim ugrunda 
agart:rm~ profesorler, Avrupadan ye
ni gelmf~ muavinler vardl. Sim! ar
kad~an da yeti~tlkleri llselerde ken
dllerini gostermi~, zeki, bllglli ~ocuk
Iard1. 

Ilk smlfa hazirllk olarak devam et
tlkleri P. C. N. kursundaki dersler 
liselerde okuduklan nebatat tizik 

' ' hayvanat derslerile umumi kimyanm 
daha gen~i, daha derini idi. Burada 
dcrsler mmflardan ziyade lAboratu
a.rlarda veriliyordu. 

Cevvale defterleri, kitaplan koltu
gunda, btittin ciddiycti ile notlar all· 
yor, tatbikat masalan etrafmda ya-

Bah!;ede yapllan blr eglenceye ya
hut dilgune giyilecek tuvalet. A~k 
ma.vi till Uzerine ayni renk ipekliden 
aplikasyon yapilm1§t1r~ 

Belindeld kemer lal rengi ti.ildill' 
ve oni.inde 1~1 rengi ~i~ek vardlr. 

$apkasi mavidir, lal rengi ~i~ekle 
siislenmi~tir. 

Sehir pli.nlar1n1n tanziminde 
~ikacak ihtili.flar 

~ehir plaruanm tanzim edecek mii
tehassISlar ile belediyeler arasmda gi

kan ihtilaflann hflkem usulile halle
d.llmesi kar::i.rl~tmlm1~t1. Bu suretle 
bu ihtilaflar idari mahiyette bulun
dugu takdirde bu gibl ihtilaflarda ha· 
kem blzzat Dahlliye Veklll olacak, 
fenn' ihtilaflarda da hakemligi Da· 
hlliye, Nafia ve S1hhiye Vekilleri ya
pacaklard!r. 

Bu suretle planlarm hazirlanmas1-
na mani te~klJ edecek bu gibi lhtilaf
.\ar bu surete neticelenclirflmi~ ola
cakbr. 

ptlan tecrilbelere dikkat ecliyor, pro
f esorlerin takrirlerlni can kulagt ne 
dinliyordu. 
Tarulih~ ycni arkada~an iyi ~o

cuklard1. Ilk zamanlar bir ka!;1 onun
Ia mektep arkada~llgindan dnha ge
ni~ manada alakadar olmak istedi
ler. O zaten boyle hadisclerle kar~Ja
liacagmi tahmin etmi~ti. Bir meslel< 
blr ihti.sas i<;in c;ah~1rken boyle ma.
ceralarla me~gul olinanm manaslzll· 
gim takdir ediyordu. UnivcrsiteYe 
hayat ve yahut gonill arkada~ bul
mak i~n gelmecliginl anlatmakta. 
mil~kiilat i;ekmedi. Fakat have.sl 
daima bir kl~la gibl crkek kokan b\J 
~ab altmda gene; ve giizel bir 10zin 
goze ~arpmas1, durdugu, gezdlgi ycr
de kendine gore belli veya belirsil 
gonill cereyanlan yaratmas1 pek ta
bil idi. 

Cevvale hatta ders anlatan ak sM'" 
h profesoriln bile gozlerlle kenc:liil

1 

arad1gm1 hissetmiyor degildl. gcJe 
yeni gelen muavini Pertev celAl 
onunla bilhassa me~gul olmak 15ti
yor, derslerine yard1m etmek Icin not
lanna baklyor, tatbikat derslerinde 
tecrilbeleri ona yaptmyordu. 

Pertev Celal, kimya 18.boratuarin
da ~alI~1rken kencline yard11nc1 oJa
rak iki ii~ talebe almak isttyordu. J3U 
ii~ talebeden biri Cevvale oldu. ) 

(Arkas1 ,rar 
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Birfbfrlne Ip)[ Olup 

Sey1s Halll tbrahtm, biltiln bu taY.
lan evlldl g1b1aevdilin116yU1yor. 

- Ha.pal de tyi ahlA.kll. Qilnktt ona 
1&e terblye edlyoruz. 

- Terbiye uat1llerin13 nedir? 
- Dabna iyi muamele etmek. !A-

kin immak, tepmek gibi bir huyauz.. 
lulu 1lk yaptlklan gttn, bir kereye 
mahau.s olmak Uzere, iyice dtlveriz. 
Bayvanlar o r.aman bUnUD manbt
Dl anlaylp k6ttll11kten vaz~yorlar. 
Iar. 

m\1§8.k olabllir. 
Bir ~den aynllp lStekinin yamna 

gidiyoruz. Burada da losraklar... De
minki taylann annelerl ... Bir garib 
manmra da, leyleklerln at sfuiileri 
arasmda, hi~ yadlrgamadan keza 
siliii hallnde dol8.§malandlr. 

Derken, pek min1min1, bu 1eneki 
taylarm yanma gittik. Bunlar daha 
J?yade sevilmeye, o~amruya havesliy
di. Boyunlanm uzat1yorlar. 

Fakat, i~lerlnden u~u be~ b~ka 

bir tara!ta, grup halinde duruyordu. 
Bunun sebebini sorduk: 

- :ingiliz cinsi taylann garlb blr 
huyudurl - dediler. Onlar !erlyet~
dir. ()tekllerden ayn gezerler. 

Bu sozleri IAtif e cliye yazmadl~a 
liz1 temin ederim. 

- Arap atla.nnda ayni buy yok 
mudur? 

- iYoktur. 
:Yalruz, e§eklerl gO.stercliler: S1pa

lar da, yanyana b~b~a idiler. Biri
birlerin!n ~nl b1rakm1yorlar. On
lar da ayn gezerler, tozarlarmi~! 

Efsanevt olduklan i~, Arap atla:
n '(lzerlnde fazla duruyorduk. Diger 
~vsaf1 arasmda ~unu soylediler: 

- Beller! diger hayvanlannkinden 
klsa ve blnaenaleyh daha: mukavemet
U olur. Bunlnnn bel kemlkleri 52 hal
kal1dlr, halbukl diger atlarm 53 hal
kalldlr. 

- Hayvanlar arasmda ~k var mi
dll'?. 

JDevann onuncu sahifcde) 

7iirli.lc CeleW 

Cemal pafa, Seyfi beyi Enver 
pa1aya gonderdi 

Talat Jla§a, muayyen olan saati bu 
suretle beklerken, Cemal pR§a da giln
dftzldi misafirleri dagu1p gittikten son
ra yol hazirllklanm yaprm§ ve evin
den aynllp ailesine veda edecegi si

rada ~ocuklanmn evde bulunmama
lann1 arzu etmi§ti. ~ocuklann baba
Ianna ~ok dii§kiin olmalar1 veda sah
nesini !tOk heyecanh bir §ekle koyabi
llrdl. Halbuki bu veda, tabil ve mutad 
aynll§lardan ~ok farkh idi: HI!; kim
seye blr§ey hissettirmeksizin, sessiz, sa
dasIZ (;Iklp gitmek Iaznndl. !§te Cemal 
p8.§a bu dii§ilnce ile o giln ak§am ilze
ri i;ocuklanm Necmeddin Molla bcyin 
Buyiikadadaki ko§kiine misafir gon
derdi. Sabik Bahrlye nazin, -evvclce 
Enver pa§a lie mutablk kald1klarma 
gore- saat ka~ta hareket edeceklerini 
ogrenmek ve ka!;mak plaru hususun
da talimat almak tizere kendi §ifre 
mildilrii Seyfi beyi (§imdi inhisarlarda 
tmalat §Ubesi mildurii) Enver pa~
mn yallsma gonderdi. 

Seyfi bey, Cemal pa§amn itimad1ru 
:tazanmt§ olmakla beraber, Enver pa
§8 igin de hi~ yabanc1 ve emniyet edil
mez bir zat degildi. Vaktile Manastir
da me§rutiyetin istihsaU i!;in henilz 
~ocuk denecek Ya.§ta cemiyete intisap 
ederek At1f beyin ~emsi pa§ay1 oldilr
mesi hadisesinde, bilahare me§rutiye
tin istihsalinde miihim rolleri olan bu 
Manastirll inkI1ftp~1, uittihat ve Te
ra.kki» liderlerinin s1rlanru sakhyacak 
ve kendisine her balomdan emniyet 
edilecek derecede cemlyet ideallerine 
merbuttu. Bu itibarle Cerna! pa§a, bil
tftn mahrem i§lerinde Seyfi beyi en ya
km bir s1rda§1 olarak inithap ettigl gi
bl, Enver pfi§a da bu en hayati mesele
de Seyfi b_eye a~1lmakta fereddi.id et
miyecekti. Esasen Cemal pa§a, Sey!i 
beyi de beraber goti.irmege karar ver
~ti. Buna mukabll Enver p8.§a da 
yaveri Ve ayni zamanda Sllllf arkada.§1 
olan Saffet beyi (§imdi miltekaid) re
fakatine almag1 muvaflk gormil§tii. 

(1) Talft.t, Envcr ve Cemal pa§alar, istlfa. 
ettlkten .sonra, bilhassa kacma~o. karar 
verdlklerl andan itlbaren milhlm mUkale
melerlnl ctlefonla yapma~ doITT'u bulma
~lnrd1. Bu gibi i§lerde yn cok itimnd 
ettlklerl yakmlarmdan blrtnl, blrblrlerine 
aonderlyorlar, yahut - miizakcreyl Jcnp 
ettJrcn blr vnziyet vnrsa - bizzat birblrlc
rinl zlynret edlyorlnrd1. Bu, kendilcrlnln 
tarassud cdilmcstne ka1'§1 almnn 1ht1Ynt11 
l>lr tedblrdl. 

Snhife T 

l 
.) 

Seyfi bey, biraz mahrem olarak gO
rii§mck istecllgini s6yledikten sonra 
salona biti.§ik odalardan birlne Seyfi 
beyle beraber g~ti. Sabik Bahriye Na
zmrun §ifrc miidiirii dedi ki: 

- Cemal pa.§a biraderimz, beni gon
derdi: Bu geceki hatt1 hareketi hak
kmda talimat1ruz1 almaga geldim. 

Enver pa§a tereadlid etmeksizin ce
vap verdi: 

- Gece tam saat 12 de Balta limam 
a~1klarmda bulunacaksm1z. Bu saatte 
1stanbul istikametinden gelecek bir 
mot.Ore parola olarak bir fener kaldl
racaksm1z. Mot-Or, hemen sandala ya
n8.§acak ve sizi alacaktir. Fenerden 
ba.§ka, sesle ve saire i.§arct vermcyi
niz; yerinizden klmlldamaym1z!. 

Seyfi bey, Enver pR§adan bu tali
mat1 aldlktan sonra derhal Boyac1kO
yilne dondil ve Enver pa.§adan ald1g1 
izahati Cemal pa§aya bildirdi. 

Enver pa§a, Talat pa.§a ile birlikte 
motore binmek ilzere sablk sadrazam
la Arnavutkoyilnde birle§mege karar 
verdigi halde Cerna! pa§amn bu suret
le Balta llmaru a~1klarmda motOre bin· 
mcsini muvaf1k gormii§tii. Bunun iki 
sebebi vardl: Evvela, Arnavutkoyiinde 
her ii!;iiniin birle§mesi ve nhtimda ol
duk~a bir kalabal1k olmas1, nazan dik· 
kati celbedebilirdi. Saniyen, Talat pa
§8. ile Cemal pa§anm aralar1 -son giin
lerde- fena halde a~Ilmi§b . Hatta, bun
lar, kabinenin istifasmdanberl hi~ gO
rii§memi§lerdi. Nitekim, hep birlikte 
ka~maga karar verctiklerl halde, firar 
planmm tertibinde bile birle§memi§-
lcrdi. Bu hususta Enver pa§a, her ikis:l 
arasmda irtibati temin ctmi§ti. Enver 
p8.§a, Talat ve Cemal pa§alar arasm-
daki bu derin ihtilaf1 blldigi i~in -Ce
mal p3.§a da Arnavutkoyune geldigt 
takdirde- tam motore bineceklerl SI

rada; scbepli, sebepsiz olarak aralarm
da bir munak8.§a ~Ikmak ihitmalini 
dil§ilndii ve belki de boyle bir milna
ka§anm ka~malarm1 bilsbiitiln ml.i§
kiilata ugratacagim, hatta hazirlad1'k
lan planm, etrafa verecekleri §ilphe 
i.izerine, suya dii§cceginden korktu. 
Esasen Enver p~a. kendisinin ayri bir 

, yerden, Talat pa§anm da ayr1 bir sa
hilden motore binrnseini ~ok istiyor
du; boyle bir hareket, §ilphe yok ki, 
daha emniyetli olacakti. Ancak o Ta-, 
lat p3.§aya da tamamile itimad ede
miyordu: Sabik sadrazam, belki son 
dakikada fikrinden cayar, istanbul
da saklanmagi tercih eder ve -yukan
da izah ettigim gibi- kendisile Cemal 
p9.§ayi istanbuldan ka~akta yalmz 
ba.§ma birakmak suretile, biltun me
suliyetlerl onlann omuzuna yilklete
bilh·di. Binaenaleyh, i§l emnlyet altl-
na almak i~in Talat pa§a ile beheme
hal motore birlikte binmege mecbur· 
du. 

,(Arkasi var) 

.. 
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t\liiliiylm su gotiinnez bir tu, yap1yor ... 

MUl8yim Campbel'i.n s1rtm1 yere getirdil 
Tekirdagli Huseyinle Vandervelt 
bir saat gure~tiler, yeni$emediler 

Taksim stadmda hi~ bir gi.ir~ mii
sabakasmda goriilmem~ bir kalaba
hk. AltI binden fazla seyirci tribiin
leri doldurarak kenarlara ve sahaya 
ta§m1~, kar§I tam"! da dolu ... Saat bc
§e gelmeden stadyomun kaptlan ka
panmi~ i~eriye ad.am ahmyorlar. 

Bu kadar kalaballkta intizam1 tc
min pek kolay degil. Ustelik bilet de 
Wtmi§. Tribilne girmek istiyenlere da
I· a a§ag1 fiatli iki§er bilet kesiyorlar. 
Bu da ka~lkllgt arttmyor. Fakat 
orada vazife a1anlardan bazilanrun 
aa karaku§i hareketlerle bu kan§1k
l1gt arttird1g1 oluyor. Mesela ldm ol
dugunu sonradan bgrendigimiz birisi 
gazeteci arkad~larmuza ters ters 
muamele ediyor. 

- Gazeteciyiz, diyorlar.. 
- Gazctcci iseniz bana ne! ceva.-

b m \ eriyor ve arknda§larimm elle
nndeki da v etiyeye ragmen degil sa
haya, stad kap1smdnn i~eri b1rakma
maga hevesleniyor. 

yamannu~. Cim Londosla tam bir bu
~Uk saat gilr~mi~. 

- Kulak asma... Tekirdagll, kar
. puza benzetlr onu ... 

Daha neler de neler ... Bereket Mii
layimle ingiliz Campbelin gi.ire§i ba§
lad1 da dikkatimizl oraya verdik. 

Hiiseyin - Miilayim iddia11 
Miilayimle ingtlizin kal'§Ila§mBSl 

ba§laymcaya lmdar pehlivanlarla hn.
kem heyctl arasmda iyi muna~alar 
oldu. Tekirdagh ingilizlerle yaptlacak: 11 

mi.isabakalardan sonra hemen orada 
Miilayimle gfir~ tutmak ve bu suret- ~ 
le aralarmdaki lddiayi hal ve faslet- ( 
mek istiyordu. Mfilayim ise buna ya
n~mlYordu ve csbab1 muclbe olarak 
da: (\Olabilir Id Hiiseyin ha.smlni ~a
buk, ben hasmimi g~ yenerlm. Ya
hud da bunun aksi olur. Her ild tak
dirde de ~a Hiiseyin benim lta.$ma, 
yahud da ben onun kaI'§lSlSllla yip-

11Ulnu§ ve yorgun ~1.ltanz, ikimlr.dcn 
b1rt haks1zllga ugrar.» 

Bir haylf miinakn9adan sonra ha
kcm heyeti Mill!yimiri dti§iincesinl 
dogru buldu ve Hliseyin - Millf\yim 
kaI'§lla§masmm aynca ba§ka bir gful 
yap1lmas1m muvaflk g0rdii. 

Tenkitlerde 
Hiisniiniyet var m1, 

yok mu? 
Bazi gazeteler !utbol !ederas-

yonu b~kan1 Sedad ruzamn Bel
grada giderken soylediklertle, gel-

cllkten sonrald sazleri arasmda 
tezad bulundugunu tebariiz etU
rerek maglO.biyetleri tenkid edl-

yorlar. Bun1an o~t~.yan Sedad 
Riza blze ~Wllan so~·Iedi: 

- Belgrada giderk.en cyenile
cegiz, yenilecegimirJ. bile bile gi
diyoruz> diyemezdim yal Her 
hangi bir federasyon reisl, fut
bolculanrun manevi kuvvetini 
sarsabilecek sozler sarfetmez. Son
ra yenmek bir ihtimal ve bir 
Wnlddir. Bu ihtimal ve bu timidin 
mutlaka tahakkuku hi~ bir su
retle garanti edilemez. 

Hareketten evvel Hilsnilniln se
~esinl durmadan tenkit eden
Ierln HiisnfulWl orada: en iyi oyru-
yan futbolcii oldugunu ogrendik
den sonra bunu tebariiz ettirme
leri Ye Milli takuna ~agrilm~ken 

mazeretsiz gelmiyen futbolcfilerl 
tenkit etmeleri Iaznngellrken bu 
hususta bir tek satrr yazmiyarak 
~Uruk noktalar ustunde muaha
zelerine devam etmeleri hilsnll
niyetle hareket etmdiklerine en 
lruvvctll bir delildir. 

Bu zat Dariilnceze memurlanndan 
B. Baha imi§. Bizim bildigimiz Darlila
ceze memuru bu gibl yerlerde biletle
nn tamam olub olmad1gm1, biletle.r 
uze1inde dalavere yap1hp yap1lmadJ.
gm1 kontrol ile milkelleftir. Yoksa, 
billlassa oraya bir vazif e ile gelm~ 
o an gazetecllere femt muamele et;.. 
L"lekle degill 

NeUcede de Miiliyimin dil§ilnce
sinden Tekirdagll istifade ett.i Qiln
kii. MiilAyim hasmini on iki dakikada 
yendigi halde Hilscyin daha cetin 
olan hasmile tam bir saat ug~mak 
mecbwiyetind.c kald.l. Eger MillAyi
min tckllfi kabul edilmt, olsaydl 
yorgun Tekirdagll daha az yorulmU§ 
MiilAyimle gilre§lllli olaca.ktl. Bunun
la beraber bunun liizwnsuz bir mu
nak&§a oidugu da a§lkardL. Qfinldl 
Hilseyin ve M,il!Ayimin asll ~lar
dan sonra kal'§~ma& ~ 
elektrik ve projektOr tertibat1 yapll
rnazru§ olmasmdan an~1yordu. Bl
naenaleyh oradaki munakD.§8. vesaire 
llerideki bir Hiiseyin - Milliyim gfrre· 
§in1 halka reklAm etmekten b~ka 
bir §ey degtldi. 

,, £ !£?£3£ -=-~ 
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Yer yer konu§malar 
Tribilnleri doldw·an halk ara.smda 

dola§mak ve konll§ulanlara kulak 
rnisafiri olmak ~k entcresan. 

- Ciln Londos Parlste giir~yor
rnu§. Halbuki bize hakem.lik edecek 
diye yutturdular. 

- Ne ~r camm. O olmazsa bWm. 
Cim Londos hakemllk yapar 

-Odakim? 
- Cemal pehli\'an ..• 
Etraftakiler gillii§ilyorlar. 
Biraz He.ride ~ka muhavere: 

- Millayim 90k iyimif bu hatt&
istanbulda ne kadar mahallebid n.r
sa her gtin tavukla, tavukgogstle bes
le~ler onu. .. 

- Eger Tekirdagltlar da HilseJ1nl 
karpuzla besledilerse Jandl bizim a. 
zan_. 

Daha otede: 

Hii.c;eyinin &Ureteceil inlfh 

Miili.yimin galibiyeti 
MillAyimle Campbelin gfire~ ilk ik1 

daldka iBtisna edlllrse MillAyimln hA
k1miyet.l altmda g~tt. Umumun tak
&rlert arasmda MfilAytm hasmma Us
tilnlQfilnil e~termege ve blr ~ da-

------ -~-.., 

Gayrifedereler araainda 
Karagfunrfik saha.Slllda Karagiim

rlik - Kadikoy birincl takunlan oy
nadtlar. Karagiimrtlk 4 - 3 kazandl. 
Balorkoy Barutgiicil sahasmda Zey
rekspor - Barutgilcil gen~ taklmlar 
m~1ru 3 - O Barutgticil kazandt. tkln
cl oyun Silmerspor - Barutgilctl B ta
lamlan ~ 4 - 1 Barutgilcti ka
zand1. 

........ lllllllllllllllUUHllllllHHIHlllDIUWllHUftllntl .. IHlllilltnt1•-

ldka sonra rahat ve emniyetle gfu'~ 
mege b~ladl. Nlhayet :ingillzl yere a
Iarak on 1klnct daJdkada gi1zel bir o
yun.Ia sirtm1 yere getirdl. Mfil!ylm 
uzun uzun ~land!. 

T ekirdaihrun giire1i 
Tekirdagll Hilseyinin hasIDl MfilA

yimin gtire~tigt inguizden ~ok daha 
~eUndi. BunWlla beraber ilk on daki
kallk deneme gec;tikten sonra Hilse
yln sonuna. kadar tamamile hAkim gtl
reffi ve bir saa.t ic;inde belld on defa
dan fazla VanderveIU yere vurdu. Fa
kat tecriibesi sayesinde 1nglllZ kendi
nl daima iplere ata.rak sutmm yere 
geimesine mani oldu. Hiiseytn hasnu
run s1rtiru il~ saniyeden ek!lk olarak 
y.:e geUrt,iDde ve yahud tng1llzln 
her ipe ~1~da halk arumda: 

_ Ah canun ala.turk&! ~imdl ~
tan yenik d~U.StO.. 

:!'ahud da: 
_ Dii~ gil~erincle meydam bol 

yerde bef dakika sUrmezdl bU gilref ... 
Diyenler 82 de~dl. 
mr sat u~adan sonra 1ld peh· 

llvan yenttpmediler. 
B1raz c1ddl mtlcadele sporlarmin 

ne ragbet gorece~ diln bir kere dah& 
anJ•pldl Beledlyemis, iat:anmla b8f 
altl bin seylrcl al.acak kapal.1 blr 1pa1: 
8'110DD ,.a·n lglla k"eb& ne bek-

liI~ 

I Diinkii kiirek ve at yanslarile tenis 
KUrek 
festival 

mUsabakalar1nda Galatasaray 
komlteslnln kupas1n1 kazand1 

At yar11lan 
U~iincii at ya1'1§lan diln Vcliefendi

de hayli kalabahk 0nilnde yaplldl. 
Blrinci ko§u: fie; ya§mdaki yerli 

yarunkan Arab, hallskan Arab erkek 
ve di§i taylar arasmda idl. Mesafe: 
1400 

Mehmed <;eliktabamn Dumaru 
(Ganyan 450, pl&.se 125) birinci; Ah
med Yenllmezin Mesudu (plAsc 105); 
Tevfik Devrimin CeylA.ru (plAse 500) 
ti~ilncii oldular. 

ikinci ko§u: Dort ve daha yukan 
Yn.§ta ve §imdiye kadar kazandlgt ik
ramiyeler 1500 lirayi g~mlyen halis
kien ingiliz at ve kisraklanna mah· 
sustu. Mesafe: 2000 

Nihal Atlmm ~m (ganyan 185, 
plAse 100) birincl, Aslm Sorgunun 
Nansuku (plft.se 170) lldncl, M~er
rem Hititin Rostoaca II si ii~ilncil 
gefdi. 

tlcfulcii kO§u: tl~ ve daha yukan 
ya§ta yerli yanmkan Ingiliz at ve 
klsraklararasmdaidi. 

B1rinclligi prens Hallmin Sahap1 
(ganyan 230, pllse 100), ikinciligi 
E. S. Temelin Mahmuresi (plA.se 370), 
uciinciiliigii Fahri Atlmm Andrebu
dinl (pIA.se 125) ald.l. 

Dordi.incil ko~u: Dort ve daha yu
kan y~taki haliskan Arab at ve kts
raklan arasmda idi. 

Birinclllgl Emin UrO.~ Unliisu 
(ganyan 440, pldse 165), ikinclligl Re
ceb ()z~ellgin CeyIAn vn si (pllse 550), 
ti~ilncfiliit\i Ah:qied Bozun Benlibozu 
ald.l. 

Be~tncl k~u: 4 ve daha yukar1 ya§
taki yerli yarunkan Arab ve haliskan 
Arab at ve ktsraklan arasmda 1d1. 

TalAt Qevigin Sank~u (ganyan 
120, pllse 105) birinci, Settar Uzge
nin Llllesl (pllse 145) lldnc1, Siiley
man Y~anm Bulutu ii~iincft 
oldu. 

Qifte bahis: U~ilnc{l ve ~cl ko
"1da Sahap ile ~a oymyorlar 
blr liyaraya 620 kurw} kazandllar. 

Kiirek yar11lari 
Mevsimln ilk deniz yan~lan diin 

Yenika'p1da yap1ldl. Sabahleyin blr 
kilrek y~ seyretmek i~ bir ~ok 
zahmetlere katlanarak mak yerler
den gelen merakhl&r maaleaef intt.
sara ugradllar, ~ilnkil y&nflar ~ok 
bUyiik blr lntizam111hk ~ ldeta 
gtiriinma b1r hate p1mJ.fU. IY&l'Jf 
sahasma dolln tekneler ortaJlll kar
ma kanflk ediyor, naltalsltk de m 
kanflJW.11 arttmJOfdu. 

Saat 10 da. b~llyaca~ evvelce ilan 
edilmi~ olan milsaba'kalara. 11 de 
~land1 ve ~ neUceler almd.l: 

Mliptediler: Blr c;lfte, Galatasaray 
birincl, Beykoz ikinci, Fenerbah~e 

ii~iincil. • 
:lki cUte: Galatasaray birlnci, Al

tmordu ikinci, Gilne~ i.i~ilncii. 
ikilik klaslk: Giine~ birincl, Gala

tasa:ray iklnci, Beykoz fic;ilncfi. 
Bayanlar blr <;lfte: GUne~ birinci, 

Fenerbahce ikinci. 
Kl.demsf zler arasmda: Bir cifte Gfi

Del? birinci, Galatasaray ikinci, Fe
nerbah~e ucfincft. 

1ki ~ifte: Galatasaray birinci, Al
tmordu ikinci, Giin~ U~ilncU. 

Dortliik klasik: Gune!} bhincf, Gu
latasaray ikincl, Beykoz uclincli. 

Dortltik bayanlar: Gilne!} blrincl, 
Fcnerbah~e ikinci. 

K1demliler arasmda: Bir cme Ga
latasaray blrinci, Altmordu ikinci, 
Deykoz ii~ilncii. 

ild clfte: Galatasaray birinci, Bey
koz ikinc.i, Gilnc~ uciincil. 

Dortliik klftsik: Beykoz birinci, Gil
n~ ikinci, Galatasaray ii~iincii.. 

Kldemlller arasmda yaptlan milsa· 
bakayi Galatasarayh kiirekciler 11 
puanla kazanarak festival komitesi
nin bu i~ i~in koydugu kupayx kazan
dllar. 

T enia ma~lar1 
Dagcihk kliibilnlin kortlannda cpl 

blr milddettenberl oynanmakta olan 
tents ma~anrun nihai mfisabakalan 
dtin yap1ldt. Alman neticeler §Unlar
dlr: 

Tck erkek: 
Suad - Baldini arasmda oyiuman 

ma~t Suad kolay blr oyunla 6/2, 6/2, 
. 6/1 kazandl. 

Tek kadln: 
Bayan Orodetskl - bayan Levi ara· 

sinda oynandl. Grodetsld haklm bir 
oyunla 6/2, ft/1 galib geldl. 

Qift erkek: 
Suad- Bambino Cifti Baldini- Jaffft 

~lftinl 6/2, 6/4, 8/4 yendi. 
Kadm - Erkek: 
Kris - Bayan Orodetski ~ifti. BayaB 

Levi - Me11h cifti rahat b1r oyundafl 
aonra 6/2, 6/0 Jnailllp ettt. 

Oyunlardan sonra gallplere fesityll 
komltell tarat:mdan kupal&r verDe
rek tumuaya nihayet vll'lldl:. 

Bu &J ~inde tmllcUer1mfs fthrld" 
• daft& olunan ll&car Te yupew. 
tenllcllertle karplafacaklard. 

T-eki.,Jafh Vandf'rvel~I f'fl'rltf'T\ ... 
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Ban uslu aklll1, kendi halinde, 
lbahcup bekirlan k6tii arkad&§lar 
battan ~tkanrlar, azdmrlar. 

Ben de i§te bu ~e§id bekA.rlardan bi
rt ldim. <(Aman kendimi maceraya kap
tlnnayaynn, aman kotii arkad9.§lara 
11?nllyayun, aman uslu ak1ll1, sakin bir 
bayat YB§lyayrm ... » diye hergiin kendl 
bndime kararlar veriyordum. 

lfitekim benlm l~in tehlikeli olan 
btltUn arkadqlarla rab1tam1 kesmi§
tbn. lftmt bltirir bttirmez hemen ~a
lltbinn bankadan evime donfiyordum. 
2vinide kitaplanm, radyom ve kedim 
tltomur»le me§g\ll oluyordum. KO
lllUr kapkara tfiylii, yemye§il gazlii bir 
kecu idi. o da benim gibi milnzevi bir 
bekir hayati yq1yordu. Hatta ben 
lkhnize bir de isim koymu§tum. «iki 
l>eUr1ar .. » 

Komilriin hayatt da benimkl gibi 
llluntazam ve maceraSizd1. Onu kap1-
ilan dI§an ~1karrmyordum. 

Nihayet mart geldi. Fakat oyle bir 
lbart ki, havalar mayIS gibi gidiyor. 
Lt.kin bugi.inlerde bizim Komiire bir 
haI oldu. Bir ak§am eve gelince KO
lbi.irij bulamad1m. Nerden 'iflkml§sa 
Clkm1§, gitmi§ti. 

Pencereyi ~bm... Vay, vay, vay ... 
ltar§1kl damda bizim Komiir, yamnda 
altin gibl san, tfiyleri pml pml yanan 
ba§ka bir kecli ile beraber ... Ne kadar: 

- Komilr .. Komf.irl. diye ~ag1rd1msa 
fayda vermedi. Komfir sari§m sevgili
&tnin yamndan katiyen aynlrmyordu. 
Cami kapamaga mecbur oldum. 

Komiir evde olmadlgi i~in o gece 
ldeta kendimi yalmz hissettim. KO
llliir benim can yold8.§1md1. iki sene
denberi hi~ degilse evin i~inde bir tek 
can K&ntirdu. 0 da bu ak§am hovar
dahga gidince pek yalmz kalrm§tun. 

DO§Undilrn. ~u esnada Korniir bile 
kendisine bir sevgili bulmu§tu... Ha
Yatta herkes kendisine bir can yolda-
11 bulmU§, bu korkun~ yalmzllktan 
kurtulmu§tu. Halbukl ben §U Komilr 
kadar bile olamam1§tI. 0 gece ilk 
de!a hayat1m1 dogru bulmadlm. 
Komfirfin bu hareketi bana §un
lan dil§ilndiirdil: Ben tabiatm kanun
lanna aykm hareket ediyorum. Onla
ra kar§l durmaga ~al~yorum. Bak 
Komiir bile hayvanhgma ragmen bu 
tnunzevi bekar hayatma daha :fazla da
Yanamadi. BR§•m aldl. Her tiirlil im
klnSizhklan yenerek ~1kt1, gitti. Ken
di kendime: 

- Sen daha ne zamana kadar bu 
lllfinzevi hayat i~inde kalacakSin? .. di
)'ordum .. 

Komiir ancak sabaha kar§I bardan 
donen c;apkm bir bekA.r gene; gibi eve 
aeldi. §iltesinin tizerine klvrand1, yat
ti, uyudu. 

0 giinil daireye geldigim zaman ade
ta kendimde bir degi~klik hissediyor
dum. Zevklne dii§kfin, ~apkm arka
'2qlara daha ziyade iltifat ediyor
dum. Onlar da bende gormedikleri bu 
fevkalldeUge §R§tilar. 

Ertesl giinii cumartesi idi. Ogleyin 
lfimden ~1ktim. Eve geldim. Gayet ihk, 
ldeta yaz havasi gibi btr hava ... Gene 
Kmnur evde yok .. 

Pencereyi a~bm. ~oyle bfr baktim. 
Komi.ir pml pml san tilylii sevgilisile 
k8lllki damda yanyana yatrm§, uyu
yor .. biribirlerine oyle sokulmU§lar lti ... 
Kala kafaya verml§ler, giine§in altm
da ~kerleme yap1yorlar ... 

Kendi kendime: 

- A§k. tablosu, dedim. •tan 
IOnra lstirahat ... 

Maamaflh kam1 acikmca Komur 
&ene eve geldi. Gece k&J'§lhkb oturu
Joruz, ben gazete okuyonun, o da ya
Janarak tuvaletini yapiJOr ... ~den· 
kendi kendime: 

-Gene galiba hazirllk var ... Bu tu-
valet bo§ yere olmasa gerektir ... Mut-
laka bu gece de niyeti bozuk ... Onun 
bu hazlrlanmasml baloya, yahud ba
ra gitlecek, velhasll bir gece eglence
llne k~cak bfr delikanlmm hazirlan
mamna, trq olmasma benZetiyor
ilum. 

Biraz sonra kaqllti damda kedi ses
leri, Jlllyavlamalar yilkselmege ~la
Jmca Komilr yerinden fulad1. Kulak
lanm kabarttl. Heyecandan gt>zleri 
~mt§, cb§anyi dlnlemege ba§Ia.dl. 
Dipnda, damdaki m1yavlamalar mart 
1ecesi i~inde ayyuka ~1klyordu. Bu m1-
Javlamalan duyduk~a kendi tendi
me: 

-Afkln sesl! .. diyordum. 
Bizim Komtir de &§km sesini can 

:tuJalile dinliyordu. Birdenbire flrla
dl. Evvela cama atildi. Fakat cam ka
pah, ~lkamadi. 
t~tmden: 
- A§km sesi tesirini gosterdi ... de

dtm ... 
Komilr biran evvel dl§andan kendi

mu ~giran 8.§kln sesine ko§mak isti
yordu. Evde kendisini oradan oraya · 
atlyor, d1§anya ~lkmak i~in cabahyor
du. 

Kendime bir ~ay pi§irmek i~in mut
fata gittim, dondiim ki, Komilr nere
den ~1km1~ ~1km1§, gitmi§ ... Bu es
nada a~1k olan radyomda bir §ark1 ~a
hyordu: 

•A4lun sesinl duydutun zaman k()f .. • 
Oilldiim. :t,te bizim Komur qkm se-

aini duyar duymaz ko§up gitmi§ti. 
Kendi kendime: 

- 1nsam fenahga fena arkada§Iar 
ah§tmrmt§ ... Bu Komiir de benim ah
lAklm1 bozacak. Malfim ya iizilm iizli
me baka baka karanrmi§. Ben de kO-
mUre baka baka kararacag1m ... Bu 
hayvan bana :fena misal oluyor .. . 

Komiir art1k ~apkln1Igim her gece
ye bindirmi§ti. Nihayet olan oldu. Ben 
de Komiire baka baka karardlm .. be
ni i§imdekl ~apkm arkad8§Ianm az
dlramadl amma Komii1iin hareketle-
~ bqtan ~Ikard1. 

~lmdf her ak§am ben tra§ olur, ha
mrlan1rken o da yalanarak tuvaletini 
yap1yor. ikimiz birden evden ~1k1yo
ruz. Sabaha kar§l ikimiz eve gelince 
kap1da bulU§uyoruz ve i~eri giriyo-
ruz ... 

(Bir ylldiz) 

Ba alrpun 

Nobet~i eczaneler 
eifU: Osmanbeyde ~rk Merlr:ez. 

Takstm: Istlklll caddeslnde Kemal 
Rebul, Beyotlu: Tiinelde Matkovic;, 
Yiitsetkaldmmda Venlkopulo, Gala
lata: To~ular caddeslnde Merkez, 
Kasunp~: Mueyyed, Haskoy: Nisim 
Aseo, Emlnonii: Hiisnii Onar, Heybe
llada: Halk, Btlyiikada: Halk, Fatlh: 
ismau Hakk1, Karagiimriik: Mehmed 
Fuad, BakU"koy: Istepan. Sanyer: 
Asaf, Tarabya, Yenlkoy, Emlrgan ve 
Rumelihisanndakl eczaneler, Ak.:58-
ray: Yenlkap1da Sanm, Be§ikta§: Vl
din, Kadllr:oy: Iakele caddeslnde So
tiryadis, Yeldelirmeninde U~ler, Us
kiidar: Ahmedlye, Fener: Balatta 
Merlcez, Beyazid: Cemll, Kiic;iikpazar: 
Yorgt, Samatya: Yedikulede Teofilos, 
Alemdar: Cemberll~ta S1rr1 Raaim, 
eehremlnl: Hamdi. 

~ocugunuza iyi bir dadJ 
anyorsamz 

AK$AM'a bir KOCOK ILAN 

vermelrle hnu ltemen temin 
edebilir.iniz. 

3 defasi 100 kuru~ 

Muhtellf pllk ne§rlyat1, H: SON. 
Ak§am neJriyat1: 18,30: Plikla dans 

muslkisl, 19,30: Afrlka av hatlra.lan: S. 
SalAhaddin Cihanotlu tarafmdan, 20: 
R1fat ve arkad~lan tarafmdan Tiirk mu
alklsl ve balk p.rlolan, 20,30: Omer RlZa 
tarafmdan arabca aeylev, 20,45: Saflye ve 
arkadaflan tarafmdan Tiirk musislki ve 
balk tarlulan <Baat ayan), 21,15: OR
KESTRA, 22,15 Ajans ve borsa haberlerl 
ve ertesi lilniin programi, 22,30: Plltla 
aololar, opera ve operet par~an. 23: SON. 

Ecne'bl t.tasyenlann ea 
mintebap procranu 

Lendra Csaat 20,00) Vagnerln eserle
rlnden, Lyon (saat 20,30) - 4e3 - Ban
del - Schumann - Gretry - Vagner, Lon
dra Csaat 21,45) Sebellus - Edgar - Gar
diner, Va"°va Csaat 22,00) Debussy -
Berlioz - Falla, Frankfurt <saat 24,00) 
Caykovskinln eserlerlnden, Londra <saat 
21,00) - 342 - Salon musikisl, Pra~ (saat 
20,55) - 470 - Romantik musiki. 

Dans musikiai 
Briiksel (saat 22,10) - 484 -, Poste - Pa

risien (saat 22,05) - 313 -, Toulouse (saat 
23,05) - 386 -. Londra <saat 23,15) - 1500 -
Roma Csaat 22,45J - 421 -, Budap~te (mat 
20,20> - 550 -, V&J'fOTa (saat 23,00) - 1339 -. 
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tstanbul - ~e nefrlyat1: 12,30: Pllkla 

Tilrk muslklal, 12,50: Havadls, 13,05: Muh
tellf plAk ne§riyat1, H: SON. 

AJt41om ne1rlyat1: 18,30: Plakla clans 
musiklsl. 19,30: Konferan.s: Emelnonu 
SosYal Yanhm fubesl namma Gallb Bln-
101 (C,(ocuklarm erken hayata atllmas1-
nm ehemmlyetD, 20: Nuri Halllln lttlrA
ktle Tiirk muslki heyeti, 20,30: Omer R1za 
tarafmdan arabca aeylev, 20,45: Vedia 
R1za ve arkada§lar1 tarafmdan Tiirlc mu
alkisl ve balk §9.rlnlan <Sat ayan), 21,15: 
Radyo fonlk dram <Pellas ve Mollsande), 
22,15: Ajans ve borsa haberlerl ve ertesl 
giiniin program1, 22,30: PlAkla .sololar, 
opera ve operet par~an, 23: SON. 

Pazartesi 
konu,malar1 
(Ba' taraf1 8 nc1 sahifede) 

Gen~ ¢1' Y~ Nabi'nin (Edebiya
tumzm bugilnkii meseleleri) acme 
ne~rettigi kitab1 siizdiltfun zaman 
yukar1danberi soyledigim yolda: ~all~ 
marun ne kadar faydall olabllecegtni 
gordilm. Birer klsa deneme olmakla 
beraber, kitab1 te~kil eden klsa par~a:
larda gen~ ~air,_ edebiyatmuzi alaka
land1ran meseleler i.izerinde durm~, 
d~i.inmi.i~i.ir. Bunlar hakklnc:i., me
seleleri ayn ayn alarak fikirlerimi 
s0ylemek f1rsat1m anyac&glm. ~imdi
lik bu eseri okuyucularrma tamtmak
la f ktifa ediyorum. 

Bazi :f ikir ve edebiyat mensubu ar
kad~lanm, bu yoldaki eksiklerimizi 
sayip dokiiyorlar. Bu eksikler ilze1ine 
dikkati ~ekmek itibarile ihtarlanrun 
elbette faydas1 vardJr. Fakat as1I ve
rimli olabilrnek, hem bu eksikleri mey
dana koymak, hem de onlan tamam
lama i~ine i~tirak etmektir. Bunlan 
yapmak ic;in de ilk vazife, iyi kotil bu 
vadide daha evvel yap~ olan emek
leri meydana koymaktir. Bizde edebi
yatm edebiyatim yapmaya: ne bilyiik 
bir ihtiy~ oldugunda hi~ kimsenln 
~phesi olmamas1 bile bir kazan~ sa
YJ.lma11d1r. Tamir ve tedavi, her hal
de te~histen sonra gelir. Yeter ki ha
yat ve meslek dilstururnuz bu olsun: 
Az soz, ~ok l~. 

Hasan - Ali YUCEL 

Optamini tercih ediniz 
CUnkU 

Kisa zamanda sa~lann1z1n dokiilmesini 
onler ve gen~ligini iade eder .. ________ __ ______ ... 

~ 
l~ 

OPTAMil 
Sa~ Eksiri 

Sa~ pddelerinde ba!il1yan akameti 
teda\i ve dikiilmeyi tevkif ederek 
sa~lann k1sa zamanda kuvvetlenip 
uzamas1JU temip mer. Ber giin Opta
minle yikanan ve taranan sa~lar 

kuclretini, taravetini ve giizelli(ini 
muhafazaya namzettir. 

Optamin SaGlarm Hayat Eksiridir 

Sahlfe I 

KVBiL.ll T BAN 
Y azan: lskender F. Sertelli No. 136 

GUl<;ln, babas1n1n s1k s1k rUyas1na 
gf riyordu. Kubll4y: ''Bu aksam gUnes 
batarken, Terlan1n y1ld1z1 sondUrUle-

cek I,, dlye soylendi ... 

Hastmlanruz, denizci Jrumandan
lanruza vereceginiz ufak b1r i~

retle denizin co~ dalgalan ara-
8lllda bogulabilir. Kanton gailesin
den kurtulmak her zaman siztn eli
ntzdedir! Mabud insanlara goz, ku
lak, ~ur ve kuvvet verm~... trade 
ve muhakeme lrudretile insan dagla
n devirmege, dereleri a~maga, nice 
sarp kaleleri ele ge~irmege muva:ff ak 
olur. 1nsanlann kendi elile gorebile
cegi bir i§i, mabuddan beklemek 
dogru mudur? 

KubilAyi derin dii~iincelere sevk 
eden bu sazlerden sonra, hakan, uzun 
zamandanberi uyudugu bir uyku
dan uyamr gibi, b~1m kald1rarak sil
ldndi. Esnedi, gerindi. 

-: Semga! Sen ~ok bilytik, ~k 
alolh bir adamSin ! 

Diye gi.ildu. 
Semga ufak tefek, ve kii~ilk ba~h 

bir <;inli idi. Hakana ~a olarak: 
- ~inde benden daha kii~iik boy

lu bir erkek yoktur. hakamml 
Dedi. Kubilfly: 

- Boyundan bahsetmiyorum, Sem
gal dedi. Pehlivanlanmm ne hey
betli, iri adamlar oldugunu gorilyor
aun! Fakat onlann hi~ birisine per
de bek~iligi bile yaptmlamaz. Otuz 
yildanberi seni yammdan ayiramayi
flllUil sebebini anllyamadm nu hft.
JA? ••• 

Semga bahadlr yere egildi. 
KubilAy: 
Hakanm sag dizini ii<; kere optii. 
- Birer ~rap ic;elim ... Ve taze ye-

nllf yiyelim, Semga! ~mda bir 
UYU§ukluk ve l~imde bir Sikmb var. 

Diyerek ellerlnl birbhine vurdu. 
Tara~anm kap1smda duran blr 

haremagas1 derhal i~eri girdi. 
KubilAy, blr kelime ile: 
- ~arap ... 
Diye bagmh. 
Qok silrmedi ... 1ki cariyenin bil

yfik bir tepsi i'ifinde getirdikleri ~rap 
ve yem~ler Kubllaym oniinde duru
yordu. KubflAya otedenberi §arab1 
kadlnlar getirirdi. KubiJay: 

c- f?arap ve kadm ... iltisi bir gtin
de yaratJ1m1§lar!» 

Dercii. 
Bunu hakana - daha i;ok genc;ken -

KarakUrumda babasi Tuli seylemi§U. 
Kubilly kadm1 da §arap kadar i;ok 

severdi. Fakat, ne kadma, ne de ~
raba kar~ fazla d~ilnlilk g~ter
mezdi. Ziyafetlerde: 

- Babam i~kiden oldii ... 
Diyerek, hi(( bir zaman kendini kay

bedlnceye kadar ii;mez ve sersemlik 
hlsSedince derhal istirahate ~eki
llrdi. 

t;;arab1 getiren cariyelerden biri ha
kanlll tasm1 doldurdu. iklnci tas1 da 
Semgaya uzattt. 

Semga, hakan tas1 dudagma gO
tiirlinceye kadar elini ~raba uzat
madt. 

IQlbilly ~p i~erken Semgaya 
oondil 

- Bugfinlerde kizim Gill~in sik s1k 
riiyama giriyor. Onun izinl hill bu
Iamadllar JnI? 

- Bulamad1lar, hakamm! Pekin
de ve etraftaki koylerde aratmad1-
1tm bir k~ kalmach. Hie; kimse Oill
~lne benzer bir klza ras1Iyamam1~. 

- ~i • Yamayi onun oldilrmedigi
ne ben de yava§ yav~ inanmaga ba~
Iadim, Semga! Eger Giilgin canma 
loydlysa, yazlk oldu. 

- Bunu ben size bir ka~ kere say
lemi~tim, hakamm! Prenses Gill~n 
elimizde dogdu ... Onun bir karmca 
bile oldtirdilgilnii duymad1k. 0 da 
anas1 gibi ~ok merhametli idi. BOyle 
melekler gibi ince ve hassas bir kwn 
~i - Yamayi oldiirmesine imkAn var 
m1dlr? 

- Peki amma, mahkemenin hilk
miine ne dersin? 

- Tekinbogamn ~anbgmdald 
mahkemeye benim itimadim yoktur, 
hakamm! 

muzda ondan daha Adil bir hakim 
yoktur, diyen sen degil miydin? ~im
di neden ooyle s0yliiyorsun? 

- Mevsimlerin, tabiatin bile za
man zaman degi~tigini gormiiyor mu
sunuz, hakamm? Sara yin yeml~ bah
cesindeki elma agac1 iki yil meyva ve
rirse, u~iincii yil vermiyor. Her yil 
mart ayinclA yagmur yagdlgm1 ~o
cuklugumdanberi bilirim... Halbuki 
iki yild1r mart ayi lrurak ge~iyor. Tem· 
muzda Pekin halk1 uzun y1llardan
berl yagmur yiizii gormezken, bu 
yil temmuzqa lld kere yagmur yag
d1. Demek ki, aga~lar. mevsimler, 
gokler, has1h btitiin tabiat degil;iyor. 
insanlann 4e~esine neden ~~· 
hm? 

- Tekinboganm hfikilmle1inde 
isabet yok mu demek istiyorsun, Sem
ga? 

- Tamamile bu fikirde degilim. 
Fakat, ona eskisi kadar itimad1m 
kalmad1. Giil~in gibi bir klz1, ~i -
Yamamn katili olarak tesbit etmek, 
haks1zhgm en biiyiigudtir. Bundan 
daha gilliin~ bir isabetsizlik tasav
vur edilemez. Tekinboga tesir altm
da kalarak verm~ir bu hilkmu ... 

Kubilay ka~lanm kald1rarak ba
g1rd1: 

- Ne diyorsun, Semga! Tekinboga 
verecegi hiikfunlerde beni bile dinle
mez. Onun yamnda, elini ustiine 
koyarak ant i~tigi cyasa> dan ve ada
letten daha mukaddes bir ~y yok
tur. 0 bu kuvvete dayamr ... Bu 
kuvvetten cesaret ahr ve bu kuvvet
ten b~ka bir kuvvet tanrmaz. Sen 
Tekinbogay1 hie; tan1marm~sm, Sem
gal 0, <;ok merd, ~ok cesur ve <;ok 
dii~tinceli bir adamd1r. Pekinde ben 
onun kadar mantild ve muhakemesl 
kuvvetli bir hakim goremedim. Gor
seydim, saray mahkemesine ba~kan 

yapard1m. Tekinboga hie; kimsenin 
s0zile hareket etmez ... 0, anayasayt 
vicdanmm bile iistiinde tutar. 

Semga bahadlr, Tekinooganm ki
min tesiri altmda kaldlgtm s0ylemek 
Jstedi. Fakat, hakamn birdenbire 
hiddetlendigini gori.ince: 

«- Tekinbogayi imparatori~e Ti
yen - Fo tehdit etmi~tir! :t 

Diyernedi. Semga bunu s0ylemek 
f11"satm1 bulmu~ olsayd1, Kubllay bel
ki de ikaz edilmi~ ve uyanm1~ ola
cakt1. 

Semgamn siikiitu, bir hakikatfn 
iistiine ~ekilen esrar perdeslnfn a~1l
masma mani olmu~tu. 

Semga, Gillc;inin ka~mJd1gmdan 

emindi. 
Onu belki de Gok~in hatun ka

~1rtm1~h. 
Semga ooyle dil§ilniiyor, ve k1zm1 

kac;1rd1gi i~in imparatori~eyi mazur 
goriiyordu. Bir ana elbette her !i(!Y

den ve herkesten once lnz1m oliim
den kurtarmaga c;al1~cakt1. 

Semga ~hpdi s0zii Terlana getir
mek ve bu su~suz genci idam ceza
smdan kurtarmak istiyordu. 

Kubilay ~rab1m i~erken, Sem
gaya: 

- Ni~in benim gibi n~li i~iyor
sun? dedi. Sen benden ~k y~n ! 
Senin y~nda olan ihtiyarlar giln
de ilc; tas ~rap ic;melidir. ~rap in
sanm ne~sini, cesaretinl. muk.ave
met kudretini arttmr. Her giln ~ap 
t~en insanm gozlerl ~ka tilrlil i~1l
dar. Bugiinlerde senin gOzlerini <;ok 
saniil~ goriiyorum, Semgal Bir kP<: 
gi.indenberi ~rap ic;miyorsun san1-
yorum! 

- Evet hakan1m, i~emiyorum ... 
- Neden? 0 halde n~en yok? 
- Ne~esizim... Ruhan muztarl-

bim, hakamm! 
- Gene; olsaydln bir kadlna gO. 

nill verdin derdim! 1ztirabm nedir? ..• 
Paraya m1 ihtiyacm var yoksa? .. 

- Hay1r. Hie; bir ~eye ihtiyac1m 
yok. Terlanm korkunc; 8.kibctini dil
~iinilyorum, hakarum! 

Kubiiay ~rap tasuu elinden bl· 
raktl: , 

- Nl~?... Diine kadar yurdu- • (ArbSI var) 



Sahife 10 

$ehir ieinde hos· 
tan bulunm1yacak 

(Ba~ taraf1 1 inci sahifede) 
Bundan ba-tika -tiirndiye kadar sula

ma i<;in hi<; blr para sarfetmedikleli 
halde ¢mdi Terkos suyuna para ve
recelerinden sebze istihsal masrafmm 
artacagm1, bu suretle halkm -tiimdi
kinden daha bahal1 sebze yemege 
rnecbur olacagm1 iddia ediyorlar. Bn 
iddia ve istekler Sular idaresi, idare 
meclisinde gorii~illecektir. ~ehir bos
tanlanrun temiz su Ue sulanmasm1 
ternin etmek iizere tarifede blraz da
ha tenzilat yap1lmasma ~ah~1lacak
t1r. 

istanbuldaki bostan sahiplerile Su
lar idaresindc bu goril~meler olurken 
S1hhiye Vekaleti ~ehir i~indeki bos
tanlann vaziyetini ehemmiyetle tet
kik etmege ba~Iruru~tir. Bostanlarm 
temiz su ile sulanmasm1n da sebzele
rin mikropsuz, temiz bir ~ekilde ye
ti~mesini temin edemiyecegi anl~ll
maktad1r. <;ilnkii ~ehir i<;lndeki bos
tanlan civar lag1mlardan, sokaklar
dan s1zan pis ve kirli sularla yagmur 
se1le1j kirletmektedir. 

Bu ~erait altmda ~ehir i~indeki 

bostanlarda tamamile terniz ve hal
km emniyetle yiyebilecegi sebze veya 
meyva ycti~tirmek miimkiin goriil
milyor. 

Digcr taraftan istanbuldan ba~ka 
bir ~ok ~ehir ve kasabalar1rmzda Ter
kos suyu gibi tasfiye edilm~. mikrop
suz ve mebziil su bulmak ve bu sular
la bostanlarm sulamak kabil degildir. 
Bilti.in bu vaziyet, ~ehir i~inde bostan 
b1rak1lmamasm1 zaruri bir hale ge
tirmi~tir. 

Haber ald1g1rmza gore, S1hhiye Ve
kaleti, ~ehir if;inde bostan bulundu
rulmas1ru yasak etmege prensip itl
batile karar vermi~tir. Ancak, bu ka
rarm derhal tatbiki, memleketin seb
ze ve k1smen meyva istihsalini f elce 
ugratagmdan bu karar, tedrici bir 
surette tatbik edilecektir. Gelecek se
neden itibaren tatblke konulacak bu 
kararm tatbik ~eklini tayln etmek 
ilzere H1fz1ss1hha kanunu tedkik edil
megc ba~lanm1~tir. ~ayed, Hlfz1ss1hha 
kanunu bu gayeyl ternin edemczse, 
Vckalet, yeni bir kanun ldyihas1 ha.
z1rhyarak Meclise verecektir. 

f;inde harb ba~hyor 
(Ba~ taraf1 l inci snhilede) 

karar vcrmesi, Qin mahafilinde silr
priz ve bir dereceye kadar da §8.§km
hk uyand1rm1§t1r. <;in mahafilinin 
fikrince, Japonlar, ciddi muhasamat 
takdirinde, burasmm mildafaa edile
bilmesinin imkans1zhgm1 anla1m§lar
d1r. 

Buradaki asrcki mahafil, Japonla
nn §imali 1?ahar eyaletinde Suiyuan
Peping demiryolu boyunca hlicuma 
kalkmalarmm pek yakm oldugu ka
naatindedir. 

Samld1gma gore, diin burada b8.§
hyan Qin askerleri liderlerinin gizli 
konferansmda Sansasyonel hi<; bir 
karar almmaml§t1r. 

Amerikah goniilliiler 
\'a~ngtou 8 (A.A.) - Hariciye Na

zm B. Hull, <;in i~in Amerikan goniil
luleri toplanmasm1 Japonlann pro
testo ettigini bildiren haberleri ya
Ianlam1~tir. 

Romanya-lsvi~1re ve ltalya .. 
telef on ser v1s1 

Bclgrnd 8 (A.A.) - Rumen, ital
yan ve Yugoslav telefon servisleri 
miirnessillerinin konferansmda Ro
manya ile isvi~re ve italya arasmda
ki telef on servisinin bundan soIUa 
Romanya ile Yunanistan arasmdaki 
servls gibi Yugoslavya vas1tasile ya
p1lmasma karar verihni~tir. 

Bu maksadla Belgrad ile Bilkre, 
arasmda dogru 3 yeni telef on hattt 
tesis edilecektir. 

lstanbulda pazar 
muhacereti 

(Ba.41 tarafa 5 inci sahifede) 
Birdenbire odalardan birinden goz 

alacak derecede parlak, ay ~i<;egi san-
SI jarseden mayo1u, mf.itenasib en
damh bir kadm kumlara ~1k1verdi. Bii
tiin gozler ona ~evrildi. Yan bellerine 
kadar kuma gomiilmiil? delikanlllar 
dogruldular. San mayolu kadm: 

- Hu, hu diye bagirarak denize 
dogru gidiyor. Gen~ k1zlar dizlerinde 
her ~eydan bihaber uyuyan delikanh
Ian bu yeni hadiseden haberdar et
memek i~in ~efkatle sa~lanm ok~u
yorlar. 

San mayolu kadm, pe~inde kesif 
bir kalabahk oldugu halde denize in
di. Ben de goreyim diye o tarafa ilerl
ledim. San mayolu, yi.izii hayli buru~
mu~ y~h bir kadmcag1zd1. Mi.lbalaga 
yapmamak i<;in gayret ederek soylii
yorum: Altm1~hk vard1. 

Bu yiizden biraz sonra etrafmdaki 
kalabal1k ta dag-Ild1. Delikanlllar yine 
kumlara gomiilmek uzere yerlerine 
dondiiler. 

Ben boyle plajdakiler~ .sey:et~ekte 1 
iken bir arahk b~1m1 pla}m ustundeki 
gazinoya ~evirdim. Kenarda oturan- 1 

lar, ya t;e>k zay1f, yahut ~ok ~il?man 
ve bilhassa ekserisi ihtiyatlard1. Onlar 
da plajdakileri, gune~lenenleri sey
rediyorlard1. Baz1larmm da ellerinde 
dilrbilnler vardt. Bu dilrbilnlerin se
bebi viicudilnil anhyamad1m. Yoksa 
bunlar peynir yilklii gemilerini uzak 
lima:nlara gondermi~ ve buradan ge
<;ip ge<;miyeceklerini teft4J i~in gel~ 
muteber tiiccarlar m1 idi? ... 

Ufuklara bakt1m. Alakay1 calib, ~a
yan1 dikkat hie bir ~ey yoktu. Bit tek 
vapur bile ge<;miyordu. 

Biraz me~gul olunca bu diirbilnlerin, 
dart be~ metre ileride kumlara yatan 
piaj m~teriledni daha ya.kmdan gor
mek iQin kullamld1gm1 anlad1m. Qlin
ku dilrbiinler ufuklara degil, pllija mil
tcveccihti. O zaman gazinoda otur
mamn ni<;in plflja girmekten daha 
pahah oldugu da meydana ~1kt1. 

Bu kenarlardaki sandalyal1, ma
sa11 yerler dilnya nimetlerine nazir 
birer loca idi. !htiyarlarla milsaade
slzler pazan buralarda ho~ca geclri
yorlardl. 

Buna cvvela klzd1m. Fakat biraz 
sonra hiddetim zail oldu. Ne zara.'n 

varl dedim, varsm seyretsinler! Ben 
de ihtiyarlad1g1m zaman bu gazino
nun diirbilnlii bir mil~terisi olacak de-
gil mi idim?I.. · 

$. H. R. 

Ye,il Bursada 
bir dola,ma 
(Bn~tnraft '7 ncl sahifede) 

- Hakiki ~k vardlr. Bir aygirla 
bir klsragm birbirlerini tercih ettik
leri, sevi~tikleri olur. Bunlan resim
lerle tesbit ettik. 

Resimlerden iki tanesini dercedi
yorum. 

Bu harada kilheyl{m cinsi Arap att 
da varchr. Onu da gordtl.m. Pek mu
kemmel ~ey. Bir de dlger Bagdadll at
var. Bunu bizim miitchassislar, Irak
taki bir su arabasmc:ta:n 55 liraya al
m1~lar. Evvelce bu at Bombay y&1191-
na girmi~. Sahlbi ondan birincllik 
ummll{I. LA.kin hayvancagl.ZlD. bacak 
adelesinde bir anza olmll{I. Arap da 
iirnidi kml!p sucuya satffi1t>. Bizimki· 
ler sucudan kelepir dii~iirm~ler. 
Bunun gibl bir danuzllk d iinyada en· 
dermi~. 

Diger malfunat: 
Bir at 45 sene y~1ya bllirmi.f. 35 

y~mdald bir kl.sragm 32 lnci yavru
sunu dogurdugu goriilmtl.f. Blr aygir 
bir y1l i~inde 55 kere cizdiv~· edebl-
11~. Y ilrilk (;elebi 

TURK HAYA KURUMU 
BUYUK PIYANGOSU 

4 cQ Ke§lde 11 Agustos 937 dedlr 

Buyuk ikramiye 50.000 llrad1r. 
Bundan ba§ka : 15,000, 12, 000, 10,000 llrahk 

lkramlyelerle ( 20.000 ve 10.000) llrahk 
lki adet mOklfat vard1r. 

DiKKAT: Bilet alan herkes 7/ .Agustoa~987 gO.nU aqarruna k.adar bile
tini degi~tmni!J bulunmalldlr. 

Bu oorihtcn sonra bllet uzerindeki ha.kla sa.kit olur ... 

Yenifarzda 

Fevkalade 
Bir Pudra 
BULDUM. 

I 

~ayam hayret yeni blr usul sayesin
de istihzar edilen bu pudra, o kadar 
hafiftir ki havada ucar. 0 derece in
cedir ki yilzde gayrimcr'i durur ve yii
zil ince bir gilzelllk tabakasile kaplar. 
Hi~bir kimse sehhar gilzelliginizin ta
bli olmad1gm1 iddia edemez. Hemen 
bugiln yeni chavalandmlnu~> Tokalon 
pudrasm1 tecriibe ediniz. Evde :veya 
yaz1hanenizde biltiln giin ~al1~m1z. 
Yiizilnilzde hi~bir parlakllk eseri go
zilkmiyecektir. Biltiin gece dans edi
nlz, teniniz daima taze ve sevirnli ka
lacakllr. Teninize caz b ve devamll bir 
giizellik vermek istiyorsamz yeni 
chavalandmlnu~• Tokalon pudrasm1 
kullammz. 

~ 12 a~stos per~embe giinii --

PANORAMA 
bah~esinde 

BOyUk SUNNET oonono 

MUnir Nureddin 
.__. Telefon : 41065 --•• 

lstan bul Levaz1m 
amirligi ilanlar1. 

Askeri baytar okulunda kohneye ay
nlan 363 f;ift kundura 10/8/ 937 sail 
gilnil saat 15 de Tophanede satmalma 
komsiyonunda pazarlikla satilacaktir. 
Tahmin bedeU 25 lirad1r. TeminatI 3 
lira 75 kuru§tur. isteklilerin belli saat
te komisyona gelmeleri. Kunduralar 
baytar okulunda gorillebllir. (65) ( 4910) 

* Tophanc fmnmda mevcut bin kilo 
kadar fmn klrmt1 ve kazmtun 10/ 8/ 
1937 salI gi.inu saat 15,30 da Tophane
de satmalma komisyonunda pazarllk
la sat1lacaktir. Tahmin bedeli 17 bu
<;uk lirad1r. Teminat1 3 liradlr. 1stek
lilerin belli saatte komisyona ge1mele-
1i (67) (4911) 

Bayan daktilografi aran1yor 
Osmanh Bankasmdan: 

osmanll bankas1nda daktilograf olaralt 
tstlhda.m edilmek ftzere iyl tii.rk i;;e ve tran
sizca bllcn tUrk miisUiman blr baya.na 
ihtlYM vardll'. 

Bu vazifeye namzedliklerint koymak Ls
tlyen bayanlar hiivlyetlerlnl miisbit ev
rak Ue sertiflkla.rim hamllen ve milstace
Ien snbah saat 9 ile 10 arasmda banka
nm Voyvoda caddeslnde kAin Oalata mer
kezinde Kl§i i~Ierl Servlsine miiracaat 
etmelldlrler. 

Dr. A. Aa1m Onur --

Qrtak Oy 
$iFA YlJRDU 
lstanbulun en gilsel yerlnde, pD1f 

blr park totnde, kontoru m1lkenu311t 
baklml iyi, kadul ve erkelc her ttlrUl 
haltalllclara aolk bu tane. 
D~~um ve kadln amellyatlarile f1-

t1k, apandlsU, bUU!! ve dller ameU,e
let toln qok UCU2 hu.sust ttatler. Orta
tOy, tramvay yola, M1n1Hm NaCl Cad. 

111 - 115. TelefOA: 42221. 

9 Agustos 193"f 

I inhisarlar U. Miidiirliiiiinden: 
I - Numunesi gibi (i:S500) adet tuz kil.fesi pazarllkla satin ahnacaktlr• 
II - Pazarhk, 16/ 8/ 937 tarihine rastllyan Pazartesi gilnil saat 15 de 

Kabata~ta levaz1m ve milbayaat §Ubesindeki alun komisyonunda yapllacaktU'· 
III - :;>artnnmcler paras1z olarak her gun sozil ge~en §Ubeden ahnabilir. 
IV. - isteklilerin pazarhk i<;in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 gilvenm• 

paralariyl~ birliktt! ad1 ge<;E:n komisyona gelmeleri ilan olunur. (4728) 

* 1 - ~artname ve re.imi mucibince bir adet jelatin kazam pazarhkla satlll 
almacaktll". 

2 - Pazarhk, 25 'VIII 937 tarihine rasthyan c;ar§amba gtinil saat 15 de 
K11bata§tn Levaz1m ve Milbayaat :;>ubesindeki Aluu Komisyonunda yapllacak· 
tir 

3 - .;iartnameler paras1z olarak her giln SOZil ge~en §Ubeden almabllir. 
4 - isteklilerin pazarll.k i~in tayin edilen gtin ve saatte ""o 7 ,5 gi.ivenme 

paralarile birlikte ad1 ge<;en komisyona gelmeleri ilan olunur. (5041) 

* I - $nrtnamesi mucibince 1 adet kabartma etiket basma makinesl a<;lk 
eksiltme suretiyle satm almacaktir. 

II - Muhammen bedel 2500 lira, muvakkat teminat 188 liradu. 
III. - Pazarhk, 23 IX /1937 tarihine rastl!yan Per§embe gtinu saat 14 de 

Kabata§ta Ievaz1m ve milbayaat §Ubesindeki ahm komisyonunda yapllacakt1r. 
IV. - $rtnameler paras1z olarak her glin sozi.i ge~en §Ubeden almabilir. 
V - Fiats1z tcklif ve kataloglann ihalc gilni.inden en az bir hafta evvel in

hisarlar TUtiin fabrikalar §Ubesine vermele1i laz1md1r. 
VI - isteklilerin tayin edilen gi.in ve saatte % 7,5 glivenme paralariyle bir· 

likte ad1 ge~en komisyona gelmeleri ilan olunur. (5042) 

Devlet Bas1mevi Direktorliigiinden : 
7o 7,5 pey ak~as1 Tahmini fiat Cinsi ve miktan 

Lira Lira 
27C 3600 50/ 65 boyunda beyaz karton 80,000 tane 
Yukanda miktar, cinsi ve tahmini bedeli yaz1ll 50 65 eb'admda beyaz kar-

tonun 16 8 937 pazartesi giini.i saat 15 de Devlet Basunevi idare komisyonun
da a<;1k eksiltmesi yapllacaktrr. 

Isteklilerin ihale cagmdan evvcl % 7 ,5 pey ak~asnu Bas1mevi veznesine ve.· 
tirmalan gerektir. 

~artname muhasebeden almabilir. (-1731) 

Kiitahya Vilayelinden: 
Vilayet matbaas1 i<;in 840 lira muhammen bedelli 16 kalem muhtelif cins 

kftg1t ve milcellit malzemesi 17 / 8/ 937 sah gtinil saat 15 de ihale edilmek iizere 
a<;1k a<;1k eksiltmeye konulmu§tur. 

$artname ve kag1t listeleri her giin Vilayet Encilmen kaleminde goriile
bildigi gibi Vilayet Matbaas1 Mildiirlilgiinden de istenebilir. Talip olanlann 
mezkur giin ve saatte % 7,5 muvakkat teminatlarile Vilayet Muhasebei Husu
siye binasmda toplanacak Dairni Encilmene milracaatlan ilan olunur. ( 4817) 

Istanbul Bolge Sanat Okulundan : 
Bolge san'at okullan He Ankara in§aat Usta okulu i~in tnlebe kaydma 

9/8/ 937 a~am1 saat 16 da son verilecektir. 
~artlar: 

1 - Tilrk olmak 
2 - 13 y~mdan a§agl 17 den yukan olmamak . 
3 - En az bC§ sm1fh bir ilk okuldan diploma almI§ olmnk 
4 - S1hhatl san'at tahsiline elveri§li olmak 
5 - Paras1z yatihhk i~in Tiirk~e. Hesap, Hendese, e§ya ve resim derslerin· 

den yap1lacak milsabaka imtihanmda kazanmaktir. . 
Parall veya nehari girmek if;in yukardaki §artlan t9.§1mak yeter. Imtihan 

yoktur. 
Bblge sanat okullarmdan birine veya in§aat usta okuluna girmek i~in bun• 

Iardan hangisine ve paras1z yat1lt m1, parah nu yoksa yat1s1z olarak mt giril
mek istegi tastih edilerek istanbul san'at okulu Direktorliigilne bir dilek<;e ve
dlir. Dilek<;e ile birlikte: Niifus kagtdl, a§l kag-Idt, .be§ y1lllk ilk okul diplomas• 
veya orta okul tasdiknamesi 4 vesika fotog-I·af1 getirilmelidir. Orta okulda iist
tiste iki yll kallp belge alm1§ olanlar hi<; bir suretle kabul edileme~ 

Parall yatlll yilhk ilcret: 150 lirad1r. (4906) 

Istanbul Gumrukleri Ba~mudurlugunden : 
Agustosun 9 uncu giinilnden itibaren satilacagi ilan cdilmi~ olan Gazian· 

tep ve Urfa giimrilklerinin ka~k pamuk ve ipekli mensucatmm satl§lan 16/ 
Agustos/ 937 den itibaren her giin saat 14 den 17 ye kadar yaptlacaktir. tstek
lilerin belli giln ve saatte Re§adiye caddesinde Gilmriik sat!§ idaresine gelmele· 
ii ilft.n olunur. (5018) 

Istanbul Defterdarhg1ndan : 
Cins ve mevkii Senelik muhammen Kira 

kiras1 Lira Miiddetl 
Be~ikta§ta Sinan p~a mahallesinin <;1ragan caddesinde 84 No. lu 

Yanm1q f"'1ragan saray1 binasile onilndeki nhtun ve arkasmdaki 
bah~e? ~ 960 u~ yd 
Azapkap1da Hac1 ama mahallesinde eski Meyit yok~u yeni Yenikap1 
caddesinde 10 No. lu dilkkan: 66 iki yd 
Ayni yerde 12 No. lu dilkkiin: 66 ~k~ ytl 

» )) 22 )) )) : 80 !kl ytl 
Yukanda cins ve mevkileri gosterilen emlak hizalarmdaki kira vc mild· 

detler tizerinden a~1k arttmna usulile ayn ayn kiraya verilecektir. lsteklilertn 
ve tediye §eraitlni ogrenmek isteyenlerin 16/ 8/ 937 pazartesi gi.inii saat on dort
te yiizde 7,5 pey ak<;alarile Milli Emlak Mildilrlilgunde toplanan komisyona 
gelmeleri. M. (4803) _ 

Darphane ve Damga Matbaas1 Miidiirliigiinden: 
Kapall zarf usulile satm almacagi ilan edilmi§ olan Sikke ~elikleri ue 

katod balunmn kleringe JAbi memleketler mall olmas1 ve bunun vesaik He 
tspat edilmesi m~ruttur. 

Keyfiyet ilft.veten iliin olunur. c15050u 

Maltepe Belediyesinden : 
Maltepede Deniz ilzerinde yeniden yap1lan: Adalar ve istanbula nezarett 

fevkaladeyi haiz Maltepe Belediye gazinosu 16 Agustos 937 Pazartesi gilnii 
3.91k artt1rma ile kiraya verileceginden taliplerin seraiti anlamak iizere 9 
Atustos 937 den itibaren Belediyeye miiracaatlan ilan olunur. «5017)) --

Siyasal Bilgiler Okul u Direktorliigiinden: 
Siyasal Bilgiler okuluna lise mezunlan arasmda yap1lacak se<;me smavtn· 

da kazananlardan 65 i meccani leyll ve 35 i nihari olmak iizere bu yil 100 tal&
be almacakt1r. 

Ucretli leyli talebe almm1yacaktir. Namzet kayd1 15/ Agustos/937 der:t 18 

Ey!Ule kadar muayyen gilnlerde Ankarada Siyasal Bilgiler okulunda, Istan· 
bulda Yuksek Ogretmen okulunda yap1lacaktir. Fazla izahat iCin bu okullara 
milracaat olwunas1. t 2::!40°1 ((4642» 
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Scandinavian Near 
East Agceny 

6aiatacJa Tahir han 3 iincii kat 
Tel: 44991 - 2 - 3 

Snnska Orient Linicn Gothenburi 
,. Gothenburg, Stokholm, Oslo, Dantzlg, 
iv<il1n1a, Copenhag Abo Reval ve btltiin 
balt1k llmanlan oark ve Karadenlz bath· 
ea llmantan arasmda 15 gilnde blr azlmet 
1• avdet ltln muntazam postnlar. 

1 11.~dYnla - Da.ntzlg - Gothenburg ve Oslo-
~ beklenen vapurlar. 

Vingaland vapuru 5 A~osa dogru 
Saimaa vapuru 7 A~tosa dogru 
Viklngland vapuru 9 ~sa do~ 
l'aklnda istanbuldan Hamburg Roter-

dam - Kopcnhag, Odynta Gothenbe~. 
l>antz1g - Stokholm, ve OSlog ll.manlan 
1~ln hareket edccck vapurlar. 

Vingatand vapuru 5 A~ dof;ru 
Satmna vapuru 7 A~stosa dof;ru 
Vikingland vapuru 9 A~tosa dogru 

• 
Fazia tafsllflt 11:tn Galata'da Tahir ban 
iincu katta kA.in accnta1$na. murncaat. 

Tel: 44991 - 2 - 3 

Istanbul Harici Askeri I 
kitaah ilanlar1 

l3ir metrcsine tahmin cdilen fiati 
'15 kuru~ olan 300 bin iia 350 bin met
re ve bit metresine tahmin edilen fi
au 75 kuru~ olan 100 bin ila 150 bin 
Intre portatif ~ad1rhk bezlcr ayn ay
l'I kapah zarfla almacakt1r. Birincinin 
~namcsini 1313 ve ikincinin ~art
na.mesini 593 kuru~a almak ve ornek
leJini gormek istlyenlrin her glin ko
lltisyona gelmeleri. Birincinin ilk te
lllinati 14250 ve ikincinin ilk temi
nati 6875 liradir. 300 bin ila 350 bin 
Tnetrenin ihalesi 27 91937 Pazartesi 
g\ini.i saat 11 de ve 100 bin ila 150 bin 
llletresinln ihalesi 24, 9, 937 Cuma gii
nu saat 15 tedir. Mfulakasalara gire
ceklertn 2490 say1h kanunun 2 ve 
3 uncu maddelerinde yazI11 vesikalan 
ilk teminatlan ile birlikte teklif mek
tup1arm1 ihale saatinden en az bir sa
at evvcl Ankarada M. M. Vekaleti 
Satmalma komisyonuna verrneleri. 

(239) (5023) 

BAKER LTD; l\IOBiLYALAR I 
daircsini geni Jetmek \'e zengin
le~tim1ek maksadile bu daireyi 
eski «II A YD E N» magazasma 
naklcttigini muhterem mib~teri

lerine bildirir. Mezkiir mai,"3utda 
cski ,.e yeni butt.in stil l\IOBiL
YALARJN en zengin \•e miintc
hab ~~idlerini her keseye elve
ri~U fiatlarla bu1acak1archr. Si
pari lei- kemali itina ile ,.e her 
yerden ucuz fiat ve miisaid ~rt
lnrJa ifa olunacaktll'. 

KA ~UK 
MEYVA TUZU 

.. 

EN HO~ \7E TAZE 1\IEYVAJ~ARIN USARELERi~'DEN iSTiBSAL 
EDiLMi~ TABii BiR MEYVA TOZUDUR 

Emsalsiz bir fen harikas1 oldugundan tamamen taklid edilebllmesl 
miimkiln degildir. Hazim51zl1g-I, mide yanmalanru ek§Uiklerini ve muannit 
inkibazlan giderir. Agiz kokusunu tzale eder. Umumi hayatm intizamsiz
llklanru en emin .surette islah vc insana hayat vc canllllk bah§eder. 

iNGiLiZ KANZUK ECZA~"ESi 
BEYOGLU - iSTANBUL 

Ciftlik, SOthane ve butun 
. koylulerin dikkat 

nazarlar1na: 

Mi ELE 
uKrema makinalan,, geldi 
Bu makina1ar dilnyanm her yerinde 
siit~iiliik alemindc biiyiik ~et ka
sanml~ ve en verimli maldna olarak 

tanmn~tir. 

Son sistem yeni modellerimiz gelmi~ir. 

TOrklye umum sat1~ deposo: 
Tahtakalede POKER Tra~ b1~aklar1 deposudur. 
Ta~a sah~ yerleri. Erzurum: Tiirbe cirnn No. 29 ~iikrii Hasan Giiral 
Konyada: l\lthmed K~k~1 ve biraderleri. Eski~ehir: Hasan Alanya. 

GUmrUk muhafaza genel ~omutanhk 
satanalma kom1syonundan: 

160 tane diirbilniln kapab zarfla eksiltmesinde istekli ~Ikmadlgmdan 20/8/ 
1937 cuma giini.i saat 15 de pazarllf;l yap1lacakbr. 

2 - Tasmlanan tutan (8000) liradir. 
3 - ~artname ve evsaf komisyondadir. Gorillebilir. 
4 _ isteklilerin ilk teminat oJarak 600 lirabk vczi1e makbuzu veya banka 

mektuplan ve kanuni vesikala1iylc birlikte o giln Galatadaki esk.i ithalat giim
riigu binasmda bulunan komutanhk satmalma komisyonuna gelmeleri. (4857) 

EN GOZEL 

Sahife 11 

:;~1 Harbiye B E L v 0 Bahcesinde -
YAVRU'nun GECESi 

MUALLA DiNQ SES, M1s1r film y1lchzi TAHiYYE MUHAMMED sc
vimli rakkase MELiKE CE?vIAL ve Yavru'yu seven diger arkada§lari i§ti
rakile bilyi.ik program. 

............................ ~----------' 
Ekzema ve en muannit did yaralanndan kurtulmak i~in 

EKZAMiN 
kullamn1z. Binlerce hastayi kurtarml§tlr. Eczanelerden isteyiniz. -

MUzeler artt1rma ve Eksiltme 
Komisyonu Riyasetlnden: 

Yapllacak i~· cinsi Ke~if bedeli Muvakkat · Eksiltmenin nerede ve 
ve mahiyeti Lira K. teminat ' hangi tarih ve saatte 

miktan yap1Iacag1 
Lira .K. 

~iv istasyonu ittihaz 11786 68 884 00 Asar1 atika: milzeleri genel 
edilecek olan Sultanah- direktOrliigilnde 16/ 8/ 937 
med medresesinin esasli tarihinde Pazartesi gilnii 
tamiratl saat 15 te. 

.Ar§iv istasyonu ittihaz edilecek olan Sultanahnlet medresesindc bcrmu
cibl ke§i! yaptmlacak esasll tamirat yukanda yaz1l1 giin ve saatte kapal1 zarf 
usullle ihale edilecektir. Ke§if ve §al'tname lle yapilacak tamirati mahallen 
gormek isteyenlerin Muzeler min1nrllgma tallp olanlarm da teklif mektuplar1 
ve en az «11000» lirahk bu i§e benzer i~ yaptlklaona datr Nafia vekaletinden 
almI§ olduklan miiteahhitlik ve Ticaret odas1 vesikalan ve muvakkat tcminat 
makbuzlanru bavi millliirlil zarflanru 16/ 8/ 937 tarih Paza11esi gilnu saat 
18,SO a kadar komlsyon riyasetine tevdi eylemeleri. «4793» 

Miisabaka imtihan1 tehir edilmi~tir. 
Tiirkiye ciimhuriyeti ziraat bankas1ndan: 

(istanbul Yilksek iktisad ve Ticaret mcktebi mezuniarmm nskerlik kamp· 
lanrun Agustos 1937 sonundan evvel bitmiyecegi vuku bulan muracaatlardan, 
anla§Ildlgmdan milsabaka imtihanmm ba§langic1 8 Eyltile tehir edilmi~tir.) 

1 - Bankanuza mUsabaka ile ve milsabakada gosterilecek muYaffak1yet 
derecesine gore mecmuu (12) den az olrnamak Uzere 1ilzumu kadar milfeW§ 
namzedi ve §el namzedi almacaktir. 

2 - Bu milsabakaya girebilmek i~n Siyasal Bilgiler veya Yiiksek iktisad 
ve ticaret okulundan ve yahut Hukuk Faki.iltesinden veya bunlann yabanCl 
memleketlerdeki benzerlerinden diplomal1 olmak gerektir. 

3 - Miisabaka 8,9 ve 10 Eyltil 1937 de Ankara ve istanbul Ziraat Banka
lannda yazi ile yap1lacak ve kazananlar, yol paralan verilerek Ankaraya geti
rilip, Eyliil zarfmda sezlii bir imithana tabi tutulacaktir. 

4 - Yenl kanunumuz mucibince tekalitli.ik haklanm da haiz olmak §Rrtiy
le miifetti§ nlimzetlerine (140) ve §ef namzetlerine (130) ar lira ayllk verilecek
tir. 

Miifetti§ namzetleri 11ti senelik bir stajtan sonra miifetti§lik imtihanma 
girecekler ve kazamrlarsa (175) lira ayllkla miifettl§llge terfi edece'lderd1r. 

Ankarada Umum Miidiirl\lk servislerinde c;ah§tmlacak olan §ef namzetlcri 
Jse bir senelik stajtan sonra yapllacak ehliyet imtihamnda muvaffak olurlar 
1se §efllge terfi edileceklerdir. . 

5 - imtihan program1 ile sair §artlan gosteren rnatbualar Ankara, Istan
bul, ve izmir Ziraat Bankalanndan elde edilebilir. 

6 - tstekliler, aramlan belgeleri bir mektupla Ankara Tiirkiyc Ciimhuri
yett Ziraat BankaSl tef~ heyett reisligtne vermek veya gondermek suretiyle 
mUracaat etmi§ bulunmal1dirlar. 

Bu milracaat mektubunun en gei; 25/ Agustos/ 1937 tarihinde ele degmi~ 
lllm8Sl §artt1r. (2593) (5011) 

I Deniz Levaz1m Sat1nalma Komisyonu ilanlan I 
l - Beher kilosuna tahmin edilen bedeli 61 kuru~ ol,an 40000 kilo zcytin

yagt, 10/Agustos/937 tarihine rastlayan sall gi.inii saat 11,5 da kapah zarf 
usullyle ahnmak iizere mi.inakasaya konulmu§tur. 

2 - Muvak.kat teminati 1830 lirad1r. ~artnamesi komisyondan hergtin pa-
rasiz olarak ahnabllir. i · 

3 - tsteklilerin 2490 sayill kanunun tarifatl dahihnde tanzim cdecekle
ri kapall teklif mektuplanru en ge~ belli giln ve saatten bir saat cvveline ka
dar l{asrmpR§ada bulunan Komisyon ba§kanhgma makbuz mukabilinde ' er-
meleri. (4444) 

* 1 - Beher kilosuna tahrnfn edilen bedeli «35ll kuru§ ve muvakkat temi-
natl u13121> lira <<50» k~ olan u50000» kilo sabun 10 Agustos1 937 tarihine 
rasthyan Sall giinu saat 14 de kapall zarf usulile almmak ilzere mi.inakasaya 
konulmU§tur. 

2 - ~artnamesi komisyondan her giin parasiz almabilir. 
3 - 1steklilerin 2490 sayih kanunun tarifatI dahilinde tanzim cdeceklerl 

kapah teklif mektuplar1ru 10/ Agustos/ 937 saat 13 e kadar Kas1mpR§ada bu-
lunan komisyon bR§kanhg-Ina makbuz mukabilinde vermeleri. (4445) 

Istanbul liman 1$1etme idafiesinden: 
Galata nhtun iizerinden eski mumhane antreposunun bulundugu mal1al

de yeniden ~ mukarrer antrepo binas1 a~1k paza1'hga konulmu§tur. 
1 - Pazarllk 25/8/937 ~ar§amba glinii saat 10 da §e!ler enciimenindc icra 

edllecektir. 
2 - Pazarbga girmek lc;in (17.000) lirahk teminatm encilmcnc tevdii me§-

ruttur. 
3 _ Taliplerin (150,000) lirallk bir i§e aid in~at yaptlklanm tevsik etmc-

leri lA.zimdir. 
4 _Her tiirlii izahatla berabcr §artname ve projeler (10) lira mukabilin-

de Fen servisi §efliginden almacaktir. (5000) 

Motorlii T ayyare Mektebi Mefru~at1 
Turk Hava Kurumu Genel Merkezinden: 

1 _ Ankarada yap1lmakta olan Motorlil Tayyare Mektebi mefni~att 

eksiltmesine i§tirak edenlerin vesikalanndaki eksikliklcr yi.izilnden eksiltme 
d5» giin uza tilllll§tn'. .. 

2 _ Eksiltme 17 agustos 937 sah gilmi ~a.at on be~te Ankarada Turk Ha-
va Kurumu Merk~~ binasmda yap1lacaktir. 

3 _ Me!ru§atfu tahmin bedeli «32.643 111 a , muvakkat teminat <t2.44f > 

lirad1r. . 
4 _ ~artname1er Ankarada Tiirk Hava Kurumu Merkezinden Istan ..._. 

da I:Iava Kurumu istanbul §ubesinden < 10» liraya almacakbr. «4942» 
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BUtUn lst1raplar1n Panz.ehiri 

=GRiPiN= 
Ea kii~ bir kmkhk 

anmda, blr ~ GRIPlN 
aJmalda kendlnisi sokug 
algmhi't. nezle, grip, bron
fit ve emsali hastahklardan 

korudugunuz gibi ti.if, bq, 
romat.lzma, sinlr ve adale 
ainlaruu da siir'atle tes1dn 
etnru, olursunuz. icabinda 
Gilnde ii~ ~e almabilir. 

Gripini tercih diniz 

~kerli ve meyvalI olup en Ieziz bir gazoz ve en nefis bir §8Jllpanya hulAsast gibi insana zevk ve hayat veren bil· ~-
hassa ingiltere ve italyada §erbet ve i~ yerine kullarulan en slhhi bir mayidir. Hasan Gazozu midevl ve hazundlr. # SEFALiN Yemeklerden sonra 1 veya 2 r,;orb:i k~ig1 ir,;ilebilir. Yaztn Sicakta dondunna ve §erbet yerine Hasan Gazoz <hil aluuz. 

HASAN Meyva •• •• .ozu 
Qok ucuzdur. 

Ek§ilik, §i§kinlik, agn, haz1ms1zhk, i§tahSizhk gibi hallcrde dolgun ve gazlt midelere yemekten sonra kiir,;Uklere 
1, bilyi.lklere 2 tath k~itl midevi ve haz1md1r. inkibaz ve barsaklarda atalet halinde sabah ai;; karruna 1 - 2 tatll ka
§1~'1 milleyyin ve r,;orba ka§1gile miishildir. Meyvalann ozilnden yap1lm1~tir. ~ekersizdir. 

Oksiirenlere: KA TRAN HAKKI EKRENI 

Bas ve dis aQnlan 
Grip, yaz nezlesi, 

romatizma 
ve kad1nlar1n sanc1la

r1n1 derhal gecirir. 

Sil OE TECRUBE 
Bai agr1smdon ~olc I E 0 • N • Z 1zt1rap cel<iyordum. · I I 

"Sefalin. ali11k. fan - 1 

-- ~0!!!0 nt_:_a~a!'"! !) 1 lik ve 12 lik ambalaj· 

Ianni her eczaneden 
arayin1z. 

PATI 

Basur memelerini ANTIVIROS ile tedavisi 
l~ ve d11 baaur memelerinde, basur memelerinin her 

tiirlii iltihaplar1nda, cerahatlenmit fistiillerde, kana· 
yan basur memelerinin tedavisinde daima muvaffalo· 
ye tle tifayi temin eder. 

~ARK iSPEN<;iYARi LABORATUV ARI, istanbul. 
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