
PAZARTESi 

19 
ILKTEŞRIN 

193 6 

T A N E V 1 
İstanbul Ankara caddesi 

TELEFON: 243ı8, 24319, 243~0 
TELGRAF: TAN, ISTANBUL 

lKINCI YIL - No. 541 

5 KURUŞ BAŞ MU HAR R 1 R l: AHMET EM 1 N YALMAN 

Spor: 
Dünkü Faaliyete ait 
Tafsilat 6 ıncı Sayfada 

Antakyalı Genelerin 
Muhakemesine 

Dün Devam Edildi 

FRANSIZ İzmirde Dertleşme Toplantısı Yapıldı 
SEFiRi 

PARISTEN 

GELDi 

Çiftçiler Başvekile 
Dertlerini Döktüler 

Fakat lskenderun mah
kemesi davayı 

vazifesi haricinde gördü 
Beylan~ 18 (Sancaktaki Tan muhabirinden) - Ge -

çen 30 Agustos zafer bayramında Türk bayrağına ihti -
ram gösterdikleri ve istiklal marşını söyleyip tezahürat 
yaptıkları için suçlu sıfatile yakalanıp mahkemeye veri
len Türk gençlerinin muhakemelerine bugün de İskende
run mahkemesinde devam edildi. 

ay at 
cuzluğu 

Ahmet Emin YALMAN 

Sancağın her tarafından lskende
runa binlerce Türk akın etmişti. Za 
bıta fevkalade tedbir almıştı. Hal -
kın heyecanı gözle görülüyordu. Ha
kimler hep Arap ırkındandı. Suçlu ! 
sayılan gençler isticvap edildiler. 
Fakat mahkeme kat'i bir karar vere
medi ve hadisenin sulh ınahkemesi-

D ünyanın en pahalı yeri ••• 
Memleketimiz için ecne

bilerin umumiyetle verdikleri 
hüküm budur. 

Diğer taraf tan ilk ihtiyaçlara 
taallUk eden bir kısım istihlak 
ef yasınm toptan fiyatını ele ala
T1".\c hi\fka memleketlerdeki top
tan fiyatlarla mukayese ediniz. 
Memleketimizi bu bakımdan 
dünyanın en ucuz yerlerinden 
biri addedebilirsiniz. 

a a~""~~~z tecf&rrıCcdiidiğibir yerde 
yekiın itibarile hayat neden bu ka
dar pahalı oluyor? Arada herhalde 
bertaraf edilmesi icap eden bir takını 
gayritabiilikler, bir takım ihtikarlar, 
bir takım noksanlar vardır. 

Başvekil İsmet İnönü, Nazilliyi ~
ya.ret ettikleri sırada memleketi b 
büyük derdine dokunmuşlar, Tü~ki ~ 
yede hayat: ';O 25, 30 derecesinde u
cuzlatın~ ıcap ettiğini, hükümetin 
bu hedefı tahakkuk ettirmek · · 
ha ek te -· · ·· ıçın r e geçecegmı soylemişlerdir. 

Tecrübe ile biliyoruz ki hükumeti
miz muayyen bir maksat üzerine 
dikkat ve kuvvetini temerküz etti • 
diği zaman yarını iş yapmaz. Hay:tı 
utılcuzlatmh. ak için bir defa ortaya a-

ırsa ıç şüphesiz pahalılık d -
ran sebepl ·· · · ogu. er uzerınde bırer birer du-
racak ve hepsine esaslı çareler ara
yacaktır. 

Hayat pahalılığının sebebini ve de
vası~. aran:ı.ak yolunda bir teşebbü
sün şu~uıı.u v~ hayırlı neticeler ver
ınemesı~e ımkan Yoktur. Çünkü bu 
sebepl~n~ araı:ı.rn:ı.sı. iktısadi ha atı
mıza aıttır. Turlu türlü amme/üze-
rinde durulmasını ve esaslı t tk·kl . ·ım . . . e ı e-
re gir~?ı - es1?ı ınt~ç edecektir. Böy-
lece hukumeedtin ~1aışet masrafını u
cuzlatmak h efi e giriŞecegı·· • 

b
.. .kt di umumı 

bir teşeb us, 1 ısa hayatunı d 
daha seri bir deveran, daha uın z ~ 

uını 

bir inkişaf uyandırmağa hizıne+- ed - e-
bilecektir. 

Hayat pahalılığına taalluk eden 
sebepler arasında hiç şüphesiz nevi 
nevi ihtikarJar vardır, Bunları ayrı 
ayrı araştırmak ve mahiyetine göre 
~are bulmak lazım gelecektir. 

üzerinde durulacak mühim bir 
nokta, yüksek fiyatların ve nisbet- • 
lerin ~ok kar veya çok hasılat geti. 
receği hakkında ticaret hayatımızrn 
her şubesinde ve umumi hayatımız -
da hüküm süren kötü kanaattir. Pa-
halılığın en mühiın sebebi bu zihni
yettir. lktısadi hayatta hareket ~ . 
tleverana set çeken başlıca amil de 

yine budur. 
Hayatın en basit hadiselerinden 

lArkası 10 uncuda] 

Dün Par;sten dönen Fransrz büyük elçisi M. Ponao Sirkeci.ele 

Sancak Müzakerelerine 
Ankarada Başlanıyor 
Fransanın Ankara Büyük Elçisi M. Ponso dünkü ekspresle şehri

l İze gelmiştir. Bir, iki gün şehrimizde kaldıktan sonra Ankaraya 
ı areket edecektir. Hareket günü henüz kat'i olarak kararlaşmamış
ır. M. Ponso, Ankaraya vardıktan sonra Antakya ve lskenderun 
ı akkındaki müzakerelerin bir an evvel Ankarada başlanması bek • 
enmektedir. Müzakerelerin Pariste olınası ihtimalinden de bazı nıa • 
ıafilde bahsedilmişse de bu rivayete doğru nazarile bakılamaz. Mü
akere yeri olarak Paris veya An karanın seçilmesi meselesi iki tara

fın devlet adamları arasıııda münakaşa edilmiş ve neticede Ankara 
1 1 

T -

Avusturyada Kralhk 
Geri mi dönüyor? 

KÜÇÜK ANTANT 
Habsburg Hanedanının Tahta Dön
mesine Muhalefette Devam Edecek 

Londra. 18 (Radyo) - Avustur-ı--
ya Başvekili Şuşnig yeni söylediği 1 3 - Saltanatın iadesi, Avus • 
bir n~tukta. ~absburgların tahta ı turyanm varisi olan devletlerin bir 
avdetı nıeselesıne temas ederek s~I ~akıın metalibata kıyam etmelenni 
tanat taraftarlığının meşru bır ıntaç edecektir. 
hareket olduğunu anlatmış ve bu- A t J,_ K ll k 

k 
. . • . vus uryaau ra ı ve 

n~ ararlaştırınak ıçın arayı uınu- K·· ··k J(l-f 
nııyeye müracaat edileceğini iliıve Bel u~u ı a .. 
etnıiştir. grat, 18 (A.A.) - M. Şuşnıgın 

Doktor Şuşnig, A vusturyada l{ral
lık meselesinin sadece Avusturyayı 

alakadar eden dahili bir mesele ol -
duğunu anlatmış, daha sonra. Habs
burg'ların Avusturya tarihine infı
kak kabul etmez bir şekilde bağlı ol
duklarını söylemiş ve Avusturya • 
Almanya itilafının Habsburg'Jarın 

memlekete dönmelerini mcnettiğinc 
dair neşrolunan şayiaları tekzıp et • 
miştir. 

Hayret ve endişe 
Londra, 18 (A.A.) _ Hnbsburg 

hanedanının tekrar saltanat nıaka • 
mına gelmesi meselesinde A vustur -
yada bir plebsist (arayı umumiye) 
yapılması ihtimali mevcut ohlub'll ha 
beri, hem hayret uyandırm~tır, hem 
de endişeye sebep olmuştur. 

Siyasi mahafile göre: 
1 - Böyle bir hareket evvelce mev 

cut olan birçok emsali yüzünden zi
fa duçar olmuş olan muahedename -

l leri ihlal etmek olacaktır. 
2 - Başka memleketlerin dahili 

işlerine karışmamak siyasetinin fay
dası, Avusturyalıları dilediklerı hü -
kiimet şeklini serbestçe . intihap et -

n~tku hakkında mütalealar yüıiiten 
sıyasi mahafil, Avusturya hükume
tinin yakın bir istikbalde Avustur • 
yada saltanatın iade edilmesinın der 

[Arkası 10 uncuda] 

Afganistan 
Harbiye Veziri 
Ankara da 

Memleketimizin kıymetli misafiri 
b~l.unan Afganistanm Harbiye Ve
zırı Mareşal Şah Mahmut Han dü:ı:ı 
şehrimizde bazı gezintiler yaptıktan 
s~nra akşam Ankaraya hareket et _ 
mışlerdir . 

Altes Mahmut Han dün gun·· d'. B" .. • uz 
uyukadada gezmişler, sonra tstan-

buıa geçerek akşam üstü Ankara eks
presiyle Ankaraya gitmişlerdir. 

Kıymetli misafirimiz istasiyonda 
Var üt·· d w 1 sun ag, İstanbul Kumandan 

en muğlak iktısadi ve mali münase -
hetıere varıncıya kadar her tarafta 
bu zihniyetin tezahürlerine tesadüf 
edersiniz. Fırsat düsünce müşterisin
~n çok pan\ sıı'dırmaya çalışan 

[Arkası 10 uncuda] 
Ant~kya'!ın. (TAN) objektifil~ ı tiklerinden dolayı muahezeye imkan 
tesbıt edılmış en yeni reismlerı bırakmıyacaktır. 

V ;kili Korgeneral Fuat ve diğer hü • 
kumet erkanı tarafından uğurlanmış. 
lardrr. Mareşal Şah Mahmut Han 
An.karada üç gün kalacaklar, şeref -
lerıne Başvekil, Hariciye ve Milli Mü
dafaa Vekilleri tarafından ziyafetler 
verilecektir • 

İnönü Diyor ki : 
Pamuk s~yaseti memlekete 

altın kazandıracak 
İzmir 18 (Tan m h b' . l b'ld' d') B ·· d.! . . u a ırı telefon a ı ır ı - u • 

gluln d( ub~) dşehn1 mızde Başvekil lımet lnönünün reisliği 
a ın a ır ert eşme t ı l T·· k 

k 1 
... ... . op an tısı yapıldı. Ya nız ur pa-

mu çu ugunun degıl Tu··rk "ft ·ı· -. . . 'kb 1· b kı mmdan d k f ' çı çı ıgının ıstı a ı a • 

du
.. E - ~ftç~ . ba~~~lı konuşmalar yapıldı, dertler dökül-

. ge cı çısı utun de d' · · ... . . h ,. . . 
arık .. ~ 1 d' r ını, ıstegını, ükumet reısıne 
~ ça soy e ı. 

Toplantıya saat onda Halkevi sa-r-------------
lonunda başlandı. Ege mmtakasr . nın 
pamuk ıstihsal edilen yerlerindekı 

çift.;ilerle buracaki kazaların kay
mak~mlan •. _İzmir valisi Fazlı Güleç, 
beledıye reısı, meb'uslar, ziraat mü-
tehassısları, ziraat umum müdürü A- 1 
bidin, Belçikalı pamuk mütehassısı 

bu toplantıya iştira~ ettiler. Toplan
tı öğleden sonra da devam etti. 

Fransada 
Faşist 
Ih tilali mi ? 

iSMET INONU Pari•, 18 ( A·A.) _ Sosyalist 
SÖZ ALDI Parti•inin fik 'rlerini neşreden 

Bu toplantıyı Ba .. vekilimiz :t"arak, Populer ga:z.etesi Fransız lacist· :.' " l . . l'd 'f' 
maksadı şöylece izah etti: erının . '- eri Albay de Larokun 
"- istikbali çok parlak olan pa- yarın aılahlı bir hareketle !>ulu

muk işini, bizzat ziraat yapan arka- narak Markaiat aendikalarla 
daşlarm kendi ağızlarından dınlemek ~osyalist gazetelerin binalarını 
isterim. Hepiniz ayrı ayn kazalarda ışgale çalıfacağını haber veri • yor. 
muhtelif şartlar dahilinde zmı:ıt yn- KOMUNISTLER 
pıyorsunuz. Vaziyetlerinizi ve dert- Parı· 18 (A A ) . . . . s, · · - Komünist fır-
leruuzı bırer bırer soyleym. amuk kasının merkez komitesi radıkal f 
eJdmiıd artırmak ve pamuk yüzünden ljlrinden M Daladl ' şe • 
doğan kazancı geni§Jetmek lazımdır. yalistlerin ~um ko:r ıle. rakı.dal sos-
Öyle Ya~nediyoruz ki memlekete al- tup göndererek kom~e.sınc hır mek -
lnı tedarık etmek için pamuktan ba~- dostlarına l. 1 unıst fırkasının 
k k tı· :> se am arını bildi 

a uvve ı vasıta yoktur. Dertleri- cumhuriyet · • rmış ve . . .. - nızamı, umumı . 
nızı ogrenmek, pamuğun kı,>":Iıetinı ve asayişi h f emnıyet 

t k 
. . . mu a aza hususu d k. 

ar ırma ıçın tedbırler almak ıstiyo- müşterek azm h . n a 
1 

rum . . e e emmıyctle işaret 
· etmıştır. 

HARlÇTE PAMUK • I\:omünist fırkası, kanunlara hu"'u 
A' ICI sı mülkı· · ' " • ~ MIZ ÇOK yete, saır mahsuline ve ta 

snrruf · . • dir. a rıayet edılmesini istemekte-Çünkü pamuk çok iyi satılıyor. Da
hili fabrikalarımızdan başka harıçt.c 

de alıcı çoktur. Bız pamuğu piyasa 
fiyatlarına nisbetle daha pahalı ola
rak satıyoruz. Halbuki pahalı sat
mak ve çok kazanmak birkaç sene 
için, o da zoru zoruna devam t>debi
lir Bu, böyle olursa bir nimet .sayıla
bilir. 

Biliyorsunuz ki kurtuluşu müteakip 
mahsul fiyatları yükseldi ve bu öyle 
gidecek sanıldı. Fakat birdenbir(> 
fiyatlar düştü. Pamuk ise bugün iyi-

f Arkası 10 uncuda) 

Nihayet k ·· · . omunıst fırkası M~sko-
vanın hızmetkarı oldu w • 

"th gu yolunda.kı 
l amları roodcylemektedi 
BLUM'UN SOZLERl r. 

Orlean, 18 (A.A.) _ Rad·k 1 ". l. tl . ' a eos
. a ıs erın bir ziyafetinde B::ı.şv k·ı 
Bl~m bilhassa şunları söylemiıştir~ ı 

-:- Cumhuriyetin selametini temin 
e?e~ılecek vaziyetteyiz. Halk cephe
~~ı ~·p cumhuriyet kuvvetlerinin bir 
lı?ını teşkil eden partilerin ihtiyatsız 
bır ~urette ayrılmasına çalıı:.ma k 
§artıyle .. ,. r·· ma 

Madrit önünde şiddetli 
muharebeler 

Madridde Korte:r.ler meclisinin 1 l . . . son op antııından b • .. .. .. 
(Dahili harbın şimdi bütün sı"kl t k . ır ~orunı.,ş e mer czı Madnt · 

etmiştir. Son haberler 3 u·· .. cıvarına intikal 
ncu sayfada) 



2 

Ankara 
TAN 

Mektubu 

DAHiliYE VEKALETiNiN 
HAZIRLADIGI 

KANUN PROJELERi 
Ankara, 17 ( Hususi muhabirimiz yazıyor) - İkinci

teşrinde açılacak olan Kamutaya sevkedilmek üzere ve
kaletler kanun projeleri üzerindeki hazırlıklarını ilerlet -
mişlerdir. 

Bu ar ada, taşıdığı hususi ehemmiyetle"' ve mevzuatının 
bütün vatandaşlan alakadar etmesi itibarile, bilhassa, 
Dahiliye Vekaleti 935 senesi içinde hazırlamış olduğu 
dör t senelik programa dahil olan pr.ojeleri hazırlamıştır. 
Daha üzerinde tetkikler yapılmakta olan bu k anun pro -
jelerinin en mühimleri şunlardır: 

lmtiyazlan T asliye ve T esbit ı- -
Kanunu !andıran hükümleri bu yeni proje iJe 

Vekaletin üzerinde tetkikler yaptı- değişecektir. 
ğı projelerden birisi budur: Cemiyet- Eski kanunları değiştirme 
ier kanuniyle Lozan muahedesi dik
kate alınarak eski Osmanlı impara
torluğu zamanında bugünkü mevzu
atımızla telif kabul etmiyen ferman
larla verilmiş ve teşkilatı esasiye 
kanunumuzun din ile dünya işlerini a
yıran hükmüne aykırı bulunmuş im
tiyazların hukuki vaziyetini ·tesbit e
decek olan bu proje idari ve hükmi 
itilaflara yol açan bu meselel~ri tas
fiye edecektir. 

Seyrüsefer ve Yolların Korun. 
ması Kanunu 

Dahiliye Vekaletinin bu devrede 
meclise sevkedeceği kanunlar arasın

da bunlardan başka hükümleri eski 
olan birçok kanunların da bı.ıgünkü 

ihtiyaçlara göre tadili vardır. Bunla
rın arasında cemi ianat nizam
namesi de bulunmaktadır. Ayrıca be
ledıye memur ve müstahdemleri için 
"Koruma sandığı,, projesi de hazır

lanmakta olan kanunların arasında
dır. 

DemiryoUarımız
da inkişaf 
Ankara, 17 (Husust muhabirimiz

den) - Son yıllarda alınan tedbirler 
dolayısiyle, demiryollarnnızda gerek 
yolcu sayısı ve gerek gelir bakımın
dan ehemmiyetli bir inkişaf göze çarp 
maktadır. 

Elde edilen rakamlara göre 935 se-
nesinin temmuz ayına göre bu sene

nin ayni ayında talebe biletlerinde 

Ekonomik kalkınmanın bir netice
ei olarak inkişaf etmekte olan şehir
ler arası mübadele dolayısiyle ve nü
fusun köylerden şehirlere yerleşmek 
seyrinin fazlalaşması yol kazalarım 

artırmış; diğer taraftan da fazlala
şan motörlü nakil vasıtalarının yol. 
ları bozmasını önlemek için Dahiliye 

Vekaleti, Nafia Vekaletiyle iş birliği 

yaparak bir "Seyrüsefer ve yolların 
korunmassı., kanun projesini hazır

lamaktadır. 
53.904, umumi tarife üzerinden seye

Bu proje seyrüsefer talimatnamesi 
hat edenlerde ise 58.396 yolcu say;sı 

nin tamamen tadili mahiyetinde ola-
ca ktır. Ayrıca yolların daimi bakı
mı ve her yoldan geçecek nakil vasi

talarmm tesbiti gibi hükümler proje

de bulunacaktır. ı 

T aıra Teşkilat Kanunu 

bir fazlalık kaydedilmiştir. Umumi 
yekun olarak, geçen yıl temmuz ayın
da 1.100. 820 yolcu taşınmış olması
na mukabil bu yıl ayni ayda bir mil· 
yon iki yüz elli bine_yakm volcu t::t. 
şınmıştır ki, yüzde. on ikı bir fazla
lık vardır. 935 temmuzundaki ha~la.t 
yekunu olan 649.313 liraya nisbetle 
936 yılının temmuzu, 115.947 lira faz. 

Şişlide Kara 
Sinek istilası 

HALK EİR MAZBATA 
HAZ .RLADı 

Çöplerin denize atılmamaları hak . 
kında verilen karar üzerine Beyoğlu 
mmtakasmın çöpleri evvela Hürriyeti 
Ebediye tepesi civarında bir yere 
döktürü.Imiye başlanılmış, fakat hal
kın şikayeti üzerine Sıhhiye Müdürlü
ğünün müdahalesiyle buraya çöp dö
külmesinin doğru olanuyacağı anla -
şılmıştı. 

Bunun üzerine belediye çöpleri yine 
Hürriyetiebediye tepesi civarında, 

fakat eski çöp atılan yerden iki yüz 
metre ileride bir yere döktürtmeye 
başlamıştır. Ancak buranın da şehre 
yakm olması yüzünden beklenilen 
fayda hasıl olamamıştır . 

·Çöpler döküldüğü yerde dehşetli 
taaffün yapmakta ve bu yüzden civar 
halkın sıhhatini tehdit etmekte oldu
ğu gibi ayrıca Şişli, Osmanbey. hat -
ta Maçka karasinek istilasına uğra -
mıştır • 

Bilhassa Şişli ve civarmdaki evler 
de oturmak imkansiz 'oir hale gelmiş, 
hertaraf simsiyah kesilm~tir. 

Bu civar halkı aralarmda bir maz
bata tanzim etmeğe ba.şla.mışlardrr 

Halk. belediyenin. şehrin güzelli -
ğini ve şehirlilerin sıhhatini koruya

cağı yerde şehir halkmm sıhhatini 
tehdit eden bu hale derhal nihayet 
verilmesini istemektedir. 

Mazbata vilayete, belediyeye ve 

Sıhhiye Müdürlüğüne verilecektir . 
Bu mazbataların neticesi çöpler 

şehre pis koku ve karasinek getir . 
miyecek derecede ta uzaklara döktü

rülmiyecek ve mevcut pislik nakletti
rilmiyecek olursa halk Sıhhat Veka -
!etine baş vurmıya karar vermiştir. 

ladır. Para artması da yi.izde 21 dir. 
Ağu::ılvb t: y1ül yl~n u~na n ı:_e:: 

kel li aylar olduğundan b u ık\ aydan 
a lman neticeelr daha memnuniyet ve
ricidir . 

Bllhassa köycülük şubesinin kuruI

mnsı, umum müfettişler teşkilatı, ve 
her vilayette köy bürolarının kurul

ması gibi haller Dahiliye Vekaletinin 
merkez teşkilatına mütenazır olmak 
Uzere bir "Taşra teşkilat kan•ınu,, 

nun hazırlanmasını lüzumlu kılmak

udır. Bu kanun bilhassa nüfus me

murları, ve nahiye müdürleri gibi u

fak memurların vaziyetini, terfih şe
killerini, sicil teşkilatım organıze e

decektir. 

Zabıta bir cinayetin 
izi üzerinde ... 

Belediye gelirlerinin arttırıl

ması 

Partide kurulmuş olan bir komis
yonun üzerinde esaslı olarak meşgul 

olduğu bu mevz.ua ait tetkiklere bit
miş nazariyle bakılabilir. Parti ko

misyonu belediye gelirlerinin artırıl
ması zaruri olduğu neticesine varmış 

olduğundan Vekalet bu projeyi ha~ır

lamaktadır. Yeni proje vatandaşla
ra iktisat bakımından yeni mük ~lle

f iyetler tahmil etmiyecek ve ağırlık 
vermiyeccktir. 

Hruuri idareler kanun projesi 
Yeni medeni hayat dolayısıy!e gün 

geçtikçe inkişaf etmekte olan şehir 

hayatının hususi idarelere tahmil et

tiği geniş vazifeleri devlet müraka
besine almak için hazırlanan bu pro

j e hUBusi idareler bUtçeleri üzerinde 
tam bir programlı mesaiye imkan ve

recektir. Hususi idare gelirlerinin 

tahsil tarzları modernleştirilecek ve 
pratikleştirilecektir. Dahiliye Veka
letinin hazırlamış olduğu bu kanun, 
kamutayın ilk açılış sıralarında sev
kedilecektir. 

Memurların Muhakemesi 
Kanunu 

Adliyemizin yeni ve en verimli ka
nunlarından biri olan ceza muhake
meleri usulil kanununa.. müvazi git
mek Uzere memurların usulü muhake 
mesi hakkında bir kanun projesi ha
zırlanmıştır. Bu projenin ana hükmü: 
Memurların işledikleri suçların taksi
mini yapması ve muhakeme tarzını 

~ 9UÇlara göre tesbit etmesidir. 1609 
numaralı kanunun memurları alaka-

Bir Kadını Para için Öldürmüşler 
Evvelki gün Kadıköyünde Kuşrlilinde mezarlıklar arasında, başı taşla e

zilmek suretiyle öldürüldüğü anlaşılan bir kadın cesedi bulunmuştur. 

Tahkikat neticesinde, Kurbağalıdere de Maslak sokağında 6 numaralı evde 
oturduğu anlaşılan bu kadının. para için öldürüldüğü neticesine varılmış
tır. Zabıta ve adliye suçluların izleri üzerindedir. Şimdilik üç kişi zanal -
tında bulunuyor. 

ZEH!RLENMlŞ 

pün Karagümrükte Sultan mahal
lesinde oturan Adem oğl•u Hurşit a
drnda birisinin altı yaşındaki .Kızı Se
niha, yedi yaşında Zekai zehirlen
mişlerdir. Bu yaramaz çocuklar o ci
varda bir ağaca çıkarak tohumları 

yemişler ve zehirlenme de bu yüzden 
olmuştur. 

YARALANDI 
Dün Taksimde Şehit Muhtarbey 

caddesinde Zaman apartımanında o· 
turan Tarık oğlu llhami, caddenin 

karşı taratma geçtiği sırada şoför 
Mığırdıcm idaresindeki otomobile 
çarparak sağ ayağından yaralan mş
tır. Muayene neticesinde ,ayağının kı
rık olduğu anlaşılarak suçlu şoför ya
kalanmıştır. 

TRAMVAY ÇARPTI 

Evvelki gece saat 20,30 da Sirkeci
den Ortaköye gi.den 68 numaralı tram 
vay arabasına bağlı romorkun ön sa
hanlığının basamaklarında duran A
li oğlu Salih Acıçeşme durağına gel
meden atııyarak parmakları tekerlek
ler in arasında kalmış, iki parmağı kı
rılmıştır. Yaralı Cerrahupa§a hasta
nesine kaldırılmıştır. 

S1LAH TAŞIYORMUŞ 
Dün saat 20 de Eminönünde yapı

la naraştırmada İzmirli Ali oğlu Nu
rinin üzerinde bir tabanca ile bir ka
ma bulunmuştur. Bu silahlar müsa
dere edilmiş, kendisi de adliyeye ve
rilmiştir. 

Maliye ve inhi
sarlar Vekilleri 
Maliye ve !nhisarlar vekilleri Fuat 

Ağralı ve Rana Tarhan dün Ankara
dan şehrimize gelmişlerdir. 

Maliye Vekilinin bugün Istanbul 
maliye te~kilatıyle nıeŞgul olması 
muhtemeldir. 

Liman ve 
Rıhtım İşleri 
Ankarada bulunan liman urnum 

müdürü Raufi orada şehircilik mü -
tehassısı Mösyö Prostun rıhtım ve 

liınan hakkındaki noktai nazarım i

zam edecek ve yeni yapılac.ık yolcu 

salonu için direktif alacaktır. 

Raufi Ankaradan döner dönmez 

Çinili Rıhtım han ile Merkez Rıhtım 

ban arasında yapılacak yeni yolcu sa
lonu plam hazırlanılacaktır. 

Çavdar Ekmekleri 
Çavdar ekmeklerinin biri yüz yirmi 

beşer, diğeri iki. yüz ellişer gram ola
rak iki nevi üzerinden piyasaya ;ıka
rılmasına ve hususi kağıt ambaiaj
lar içinde satılmasına belediyece ka
ra r verilmiştir. 

1 Avusturya Heyeti istanbulda 1 

I:zmirde tütiin tetkikleri yapan Avusturya reji müdürünün riyaseti 
altındaki heyet dün Ege vapuriyle Izmirden şehrimize gelmiştir. Be§ 
kifiden mürekkep oıan bu heyet birkaç gün !stanbulda kalarak alaka -
darlarla temaslarda bulunacaktır. Heyet Avusturyaya satın alınacak tü
tünlern nevı ve fiatı etrafında bazı araştırmalardan sonra Samsun mm
takasında da tetkikler yapacaktır . 

Köylüye Parasız 
Y atah Mektep 
Büyük Çekmecedeki Mektebin Yalnız 
iaş esini Köy~üler Temin Edecek er 

Şimdiye kadar şehrimizde yatılı ilk mektep yoktu. Halbuki bazı ai
leler çocuklarını gece yatısı ilk mektepte okutmak arzusundadır. Bu 
ihtiyac ı nazar ı dikkate alan Maarif müdürlüğü biri Zincirlikuyuda, di
ğeri Büyükçekmecede olmak üzere iki yatılı ilk mektep açmıya karar 
vermiştir. 

Zincirlikuyudaki yatılı mektebe 

1 
bir senelik tahsil ve yatmak ücreu Ak 1 H 1 ki 
olarak seksen lira mukabilinde tale- 1 asta 1 arı 
be kayıt ve kabul edilmeğe baş!anıl-
mrştır . 

Yeni Bir Tedavi Usulü 
T~ öik t:.dılecek 

Büyükçekmecedeki yatılr ilkmek • 
tep köy çocuklarına mahlıus olup ta
lebeden vatı ücreti alınmıvacak. val-
nız iaşe k~lülerce temin olunacak • A ı! hastalI!Garı lKl u~ \ ıwr. v.u ı.:ıı 
tır . " kabili tedavi-olan "SiırirhastauKiarı-

Maarif Müdürlüğü şehir ve köy ya- dır. Diğeri de tedavisi imkansız bu
ttlı ilkmektepleri için yeni bir tali . lunan hastalıklardır ki bu gıbı hasta

ıar ancak etrafa zarar vermemek ü
zere akıl hastanesinde tedavı altma 

matname hazırlamıştır . 
Köy yatılı mektebine devam ede· 

cek talebeye nazari ve ameli ilkmek
tep tahsilinden maada köy işleri 
hakkında etraflıca maliımat verilecek 
tir . 

Çifte tedrisat 
Şehrimizdeki ilkmekteplerden bir 

krsmrnda çifte tedrisat yapılmakta 
olduğu malumdur .Talimatname mu
cibince bu gibi mekteplerde her ders 
kırk be,-ıer dakikadan olmak üzere 
dört ders okutulması lazımdır. Hal . 
buki bu gibi mekteplerde hala krrkar 
dakikadan beşer ders gösterilmekte -
dir. 

Bu vaziyet karşısında muallimler
den beklenen randıman elde edileme
diği gibi talebe de yorulmaktadır. 

Derslerin beşten dörde indirilmesi 
hakkında tanzim edilen yeni talimat
na.menin bir an evvel tatbik mevkiine 
konulması beklenilmektedir . 

Hırsızlar 
Bulundu 
Edirnekapıda son bir ay içinde beş 

bırsmlrk vak'alan olmuş, fakat hır -
sızlar bir türlü e lde edilememişti . 

Bunun üzerine emniyet mtldürlü
ğündeın ikinci şube ikinci kısım komi
serlerinden Abdurrahman, Hulı1si ve 
Rıfat, hırsızları bulmaya memur e
dilmişlerdi. Bu memurlar kısa bir za
manda, bütün bir mahalleyi rahatsız 
eden hırsızları bulmuşlar ve o civar 
halkının pek haklı olarak memnuni
yetlerini kazanmışlardır. 

alınmaktadırlar. 

Avrupa.da son zamanlarda yeni bir 
usul tatbik edilmiye başlanmış ve 
bu sayede tedavisi imkansız hast<ı.lar, 
dimağlarında ameliyat yapılmak su
retiyle şifa imkanları elde edilmıştir. 

Sıhhat Vekaleti bu yeni usulün !3eh
rimiz akıl hastanesinde de tecrübe e
dilmesini bildirmiştir. 

Şark Demiryol~an 

ıçin Müz.akere!er 
Şark demiryollarının hükumete sa

tılması müzakerelerine kumpanya na
mına iştirak edecek 6 kişilik heyet 
dün akşam Ankaraya hareket etmiş
tir. Yalnız hissedarlardan Sa.yo Pa
rise dönmüştür. Müzakerelere buçiin 
Ankarada başlanacaktır. 

İstanbul - Edirne 
Demiryolunda 
Şehrimizden Edirneye giden tren 

hattının 33 kilometresi yan yolda 
Yunan arazisinden geçmektedır. Türk 
ve Yunan hükumetleri bu gayrı tabii 
vaziyete bir nihayet vermek arzusu
nu izhar etmişlerdir. 

Bu maksatla iki hükumet arasında 
müzakerelere başlanılmıştır. Müzake
reler şehrimizde cereyan edeceğin
den Yunan delegeleri gelmiştir. 

Nafia Vekaleti de şark demiryolla
rı baş müfettişi Salahattinin reisli
ğinde bir heyeti bu işe memur etmiş
tir. 

[AkVi~M~HAVAl 
l--·--19 Birinciteşrin ı 

PAZARTESI Bugünkü Hava : DEGIŞIK 
o'ü':h"';: k';=; bulutlu ve hafif rutu

betli geçmiş, rüzgar hafif esmiştir. Hararet 
derecesi dışarda vasati on sekiz santigrat 
üstündeydi. 

Bugünkü hava, mütehavvildir. Kısmen bu
lutlu geçecektir. Yağmur yağması ihtimali 
azdır. Bununla beraber memleketin bazı ta
raflarında yağmur yağacaktır. Memlekette 
bazı yüksek yt:rlere birkaç gunden!>erı kar 

10 uncu ay Gün : 293 Hıza-: 167 
1355 Hicri 1352 Ruıni 
$aban: 2 5 Biri.nciteşrın 

Güneş : 6,16 - Oğle: ıı.59 

1 
!kindi: 15,01 - Akşam: 17.24 

Yatsı : 18,56 - lmsak: 4,37 

yağmıştrr. Bu yağış devıım etmektedır 
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Siyaset Cilemi 
Habsburglar l\'leselesi 

Siyasi hadiseler biribirini ko .. 
valamaya devam ediyor. Al

ınan ya - Fransa hududu üzerine mü 
badele olunan ateşli nutuklardan, 
Sovyet Rusyanın ispanya işlerine a
demi müdahale komitesinden ayrı -
larak müdahale siyaseti takip edece 
ğine dair ileri sürdüğü tehditten, 
Belçika Kralının memleketini bita -
raflık siyasetine iade edeceğine dair 
söylediği nutuktan sonra Avusturya 
Başvekili Dr. Şuşnig'in Habsburg 
hanedanını Avusturya tahtına iade 
meselesine temas eden nutku ile 
karşılaşıyoruz. 

Dr. Şuşnig, Habsburgları Avus • 
turya tahtına iadenin meşru bir ha • 
reket olduğunu, bunun için Avustur 
yada plebisit yapılabileceğini anlat
tıktan sonra Habsburgların Avus • 
turya t arihine ne derece bağlı olduk· 
larını izah etmiş ve son Avusturya 
Alnı~nya itifafnamesinin Habsburg
ları ıade et meyi menettiğine dair in
tişar eden şayiaları tekzip ederek or
taya pek mühim bir mesele atmıştır. 

Habsburglar 1918 senesine kadar 
Avusturya - Macaristan imparator
luğunu yapmış, 1918 senesinin Son
teşrinin 11 inci günü son imparator 
Şart tahttan ferağat etmiş, yıkılan 
imparatorluğun enkazından Avust ur 
ya devlet i, Macar devleti, Çekoslo • 
vakya devleti vücut bulmuş; impa • 
ratorl uğa ai t ara'Zinin gerisini Yu • 
goslavya, Romanya, Lehistan ve 1-
talya devletleri ilhak etmişlerdi. 

Habsburgların saltanatı bu şekil • 
de yıkıldığı ve dağıldığı halde bu tıa 
nedan Avusturya ve Macaristan taht 
larını kendilerine ait saymakt a de • 
vam etmişler, son Habsburg impa • 
ratoru Şarl tahta dönmek için bir 
teşebbüste bulunmuş, muvaf • 
fak olamamıştı. Fakat Şartın refika .. 
sı sabık imparatoriçe Zit a en büyük 
oğlu olan P rens Ottoyu tam bir im
parat or gibi yetiştirmiş ve Prens Ot· 
t o kendiııi Avusturya. imparatoru 
saymaya. imparatorlara mahsus er
kap ve ihtişam içinde yaşamaya alış· 
mıştı r. 

Hatta Prens Otto kısa bir zaman 
once uır ,...merıKaıı munarrıre ·-A • . ' . 
vust urya ya krallık olacak, yahut 
Naziliği kabul edecek ... demiş ve bir 

kaç ay zarfında Avusturya tahtına 
oturacağını ilave etmişti. 

Fakat Habsburgların tahta iadesi, 
Avr upada bir harbin kopması de .. 

nıektir. ÇUnkü küçük itilaf devletle
ri (Yugoslavya. Çekoslovakya ve Ro
manya) Habsburgların tahta ot ur • 
malarını eski imparatorluğu dirilt • 
meye uğraşmanın başlangıcı sayıyor 
ve buna karşı gelmeyi en esaslı vazi· 
fe tan ıyorlar. Hatta bugün Çekos • 
lovakya Cümhurreisi olan Dr. Be • 
nes, "Habsburgların avdeti harp de
mekt ir., demişti. 

A vusturyanın ise Küçük itilaf dev 
!et lerinin bu tehdidine karşı kendisi
ne müzaheret edecek kuvvetler bul
ması çok şüphelidir. Hatta Avusturya 
nın bu yolda ltalyan yardımına na· 
il olabi leceği dahi söylenemez. Al • 
manya, Habsburgların dönüşüne ta
raftar olmamakla beraber ltalyanın 
Balkan devletlerile tutuşmasına saik 
olacak olan bu harekete göz yum • 
ması pek muhtemeldir. Fakat lt al • 
yanın da sırf Habsburgları tahta ge-
t irmek için bir harbe girişmesine ka
ti surette iht imal verilmemektedir. 

O halde Avusturya Başvekilin{n 
son nutku, belki de Orta Avrupada 
mühim bir bulanıklık yapmakla ka
lacak ve Habsburglar meselesi yi
ne istikbale ait bir ınesele olarak sü 
rüklenip gidecektir. • 

ômer Rıza DOCRU L 

BiRKAÇ 
SATIRLA 

T ittik piyasası son günlerde ha
raretJenıni~, talepler artmıs • 

trr. FiatJar da yükselnıiştir • 

• 
S on günlerde palamut balığı 

fazla ~ılmıaktadır. Fakat fi. 
atlar henüz ucuzlamış değildir. 

• 
H ukuk Fakültesinin ikinci "9 

üçlincii smıfında mova:Lfa" 
olaınıyanlar yeni bir imtihana ta.hl 
tutuJmı:vacaklardır. 

• • 
~---__..... ..... __. 

.. 
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Belçikanın bitarafhğı -~~çoK HARtcı 
ne şekil alacak ? ~;"~;~;h~~;~~: 

A' Go .. re Belçika Sovyet ıardan bin drahmiye kadar manya ya ' borçlular tahliye edilecekler-

R usyanın Siyasetinden Korkmuş dir. • • 
Brüksel, 18 (A.A.)- Siyasi ma -

hafil, "bitaraflık,, kelimesinin Millet
ler Cemiyeti misakma ınert>ut kalan 

tehlikenin ne taraftan gelmekte ve .. 
olduğuna hükmederek ona gore as -
keıi tedbirler almak hakkını muha -
faza etmekte bulunan Belçika hak • 
:ıanda kullanılamıyacağını beyan et -
ınektedir . 

Belçika erkanı harbiyesinin Fran-
118 ile yapmış olduğu itilaf ta muha • 
faza edilmektedir. Lokarno taahhüt
lerine riayet olunacaktır. Hükumet 
halihazırda Milletler Cemiyetine kar
§! giri5miş olduğu taahhütleri ve 
bilhassa on altıncı maddenin natık 
bulunduğu kollektif yardım taahhü
dünün ne suretle yerine getirileceğini 
tetkik etmektedir . 

Bu mesele, garp misakı hakkmd3 
yapılacak müzakereler esnasında ve 
Belçika ile alaka.dar devletler arasın
da noktai nazar teatileri yapıldığı sı
rada müzakere edilecektir. Bununla 
beraber ittifakların ve mütekabil 
yardımın ortadan kaldmlma.ı::ımı is -
tihda.f eden bir siyasetin bitarafltk 
'Vaziyetine yaklaşmak demek olduğu 
gizlf?nmemeırtedir . 

Paris, 18 (A.A.) - Franı.a Hari -
ciye Nazın Dclbos, Belçika kralı Le
opoldun nutku üzerine Belçika.ru!l 
beynelmilel sahada alınış olduğu yeni 
vaziyetin muhtemel neticeleri hak -
kında Belçika sefiri ile saat 17 de bir 
mülakat yapmıştır • 

Berlin, 18 (A.A.) - Füehrer tara
fından Alman milletinin talim ve ter
biyesi işlerini idareye memur edilmiş 
olan M. Rosenberg son nutkunda ~u 
sözleri söylemiştir: 

ru~u~1Şimdiki dü~ya ıri):asetlnin dik
kate şayan arazmdandır. 
"- Belçika, Fransız - Sovyct pak

tınaan korkmuştur.,, 

Romanya 
Kabinesinde 
Müzakereler 

Kahirede 
Kanlı 
Nümayişler 
Kahire, 18 (A.A.) - Mavi göm -

leklilerin bir tezahürü esnasında ba

zı kanlı hadiseler olmuş ve Mavi göm 
lekliler azasından birkaç kişinin tev

kifi üzerine 300 kadar Mavi gömlek
li bir polis karakolunu işgal etmiş

lerdir. Mavi gömlekliler ancak kuv
vetli bir polis müfrezesi tarafından 
işgal ettikleri binadan dışarı çıkarıl
mışlardır . 

Ha beşte 
istila Hareketi 
Roma, 18 (A.A.) - Yağmur mev

simi sona erdiğinden, Habeşistanm 

birçok noktalarında yeni süel hare
ketler başlamıştır. Bu hareketlerden 
bir kısmı silahtan tecrit, di~er kısmı 
da henüz işgal edilmiyen toprakların 
işgali içindir. 

Y eni Macar hükumeti ,o.
rrn Macar parldnıento

sunda programını okuyacak -
tır. 

• • 

F ransada mavnacılar gre 
vi hit am bulmaktadır. 

• • 

F ransız Cüınhurreisi, Al· 
sasta kurulan harp 

ınaktülleri abidesini küşat 

etmiştir. 

• • 

Y unan maliye nazırı, yo=

ni rejimin Yunan büt
çesinde müvazeneye yol açtı
ğını söylemiştir. 

• • 

Avusturya Başvekili Şuş
niğ, Avusturya parası

nın kıymetten düşürülıniyece 
ğini söylemiştir. 

Trakyada 
Y en ı Köprü1er 
Edirne, 18 (A.A.) - E<lirne ile 

Kırklareli arasındaki Yeniceköy köp 
rilsü ve Edirne ile Havza 9.rasındaki 
Sazlıdere köprüsü betonarme olarak 
yapılmaktadır. Bu köprüler kıştan 
evvel açılacaktır. 

Madrit önlerinde şiddetli 
muharebeler· 

cereyan etmeye başladı 

Bükreş, 18 (A.A.) - Önümüzdeki 
hafta nazırlar meclisi mühim bir iç
tima yapacaktır. Bu içtimada hari
ciye nazın M. Antonesko, Cenevre 
müzakereleri dolayısile hadi~ olan · 
beynelmilel vaziyet hakkında izahat 
verecektir. 

Adevenul gazetesi, Kral Karol'ün 
ay nihayetinde Prağı ziyareti esna-
11mda kendisine refakat edecek olan 
M Antonesko'nun Paris, Londra ve 
Varşovaya gitmesi muhtemel olduğu
nu yazmaktadır. 

İskoçya için 
Muhtariyet 
Londra. 18 (A.A.) - Dük Montro

te de, lskoçya liberal federasyonu 
konferansında. bir nutuk söyliyerck 

uhtariyeti haiz bir !skoçya hUku
:eti tesis edilmesini iltizam etmiş. 
tir. 

lrana G iden Heyetimiz 
Samsun, 18 ( A.A.) - Cemal Hüs

·· • .. baı:ıkanlığında Irana gitmek-nu nun ~ . . .. 
1 hevetımız bugun Samsuna çı-te o an .1 • • 

karak şehri geımış ve at ~oşularında 

b 1 d ktan sonra aynı vapurla u un u .. 
TrabZ"":.d hareket etmıştır. 

İtalyada Zelzele 
Felaketi 

Venedik, 18 (A.A.) Bu sabah 
fasılalarla dört llaat süren kuwetli 
telzeleler olmuştur. Es!\ı evler bun
dan müt ssir olmuşt!.lr. B~r ki·:ydc 
''!kılan b r evin bütün ııakinlerı yıkın
tı altında kalmıstır. Şimdıye kad'.l.r 
• nkaz altından 15 ceset çıkarılaoilmış 
tir. 

l•panyada dahili m uharebelerde hüküm et kuvvetlerinin eline 
e•ir düşen ii•ilerden bir müfreze 

Londra, 18 ( Radyo) - ispanyada Madridin üzerine yürüyen asi kUV· 

vetlerin Carp tarafında en büyük hedefi Naval Karnero nıevkiidir. 

Bu nıevkiin kuvvetine rağmen her lahze sukut u beklenmektedir. 

Burası, asilerin, Madrit önlerinde 1 
mukavemet görecekleri en son müı>- caktır . 
tahkean yerdir. Daha ilerisi, Madrite ı Kendilerine M. Delvayonm rapanı 
giden dUz bir yoldur. Milislerin bura- gönderilmiş olan devletlerden hiç bir 
yı müdafaa için azami mukavemet cevap alınmadığı gibi lspanyo!larm 
gösterecekleri anlaşılıyor. Fakat bu ileri sürmü~ dlduklan iddialara da 
mevkiin sukutu Madritin sukutuna Portekiz tarafından velev şifahi olsun 
doğru ilk adım olacaktır • hiç bir cevap - ilmemiştir . 

Asi kumandanlardan general Va • MOSKOV A G. l!."'TELER1N1N 
rela, Toledo. Madrit yolu üzerinden MÜTALEALARI 
Madrite karşı taarruza geçmiştir. 

Derley Ollas kasabası zaptedilmiş 
bulunuyor. Hükumetin elinde ancak 
Madrit - Valensiya yolu ile Madrit -
Cuenca yolu vardır . 

OV1EDODA 
Ovicdo .18 (A.A.) - Havas mu -

habiri ,ihtilalcilerin dün saat 20,30 da 
Oviedo şehrine girmiş olduklannı bil
dirmektedir. 

Hükümet kuvvetleri şehri terket -
meden evvel şehrin methalinde bulu
nan banıthaneye ateş vererek ber -
hava etmişlerdir . 

ASİLER TARAFINDA 
Teneniffe, 18 ( A.A.) - General 

Molla Madrite karşı harekat icra et
mekte olan bütün kuvvetlerin ku • 
mandanhğına tayin edilmiştir. 

ADEMİ MÜDAHALE 
Londra, 18 (A.A.) - Resmi maha

file göre. ademi müdahale komitasi. 
ihtimal bıı hafta icerisinde toplana -

~loskova, 18 - Izvestia gazetesi 
ademi müdahale komitesinin derhal 
toplanmaması dolayısile yazdığı bir 

başmakalede, komite reisi tarafından 
takip edilen usul ve nizamın İspanya 

asilerine yapılan yardımları gizliye -

cek mahiyette olduğunu anlatan bir 
vaziyet bulunduğunu söylüyor \'e ko
mite reisinin hareketini ba§ka bir şe

kilde izaha imkan bulunmadığını ila
ve ediyor. 

Pravda gazetesi, bir dünya harbi 
hazırlanmakta olan faşizmin lspan· 
yada yeni esası elde etmekte olduğu
na işaret ederek faşistlerin Avrupa , .. 
devletleri tarafından gösterilen mu-
samahadan istifade ederek teahhüt
lerini ve hukuku düveli bozmakta hiç . . .. , .. 
bir zorluk çckmediklerını soy.uyor. 

CUMHUR REiS! FRANSAYA 
İLTİCA ETM!Ş 

Paris, 18 (A.A.) - Bazı şayialara 

istanbulda Müruru Ubur 1 f f' lEi( 
Tramvay durak yerleri 

seyrüsefere engeldir 
Yazan: V. BlRSON 

Tramvay clu.rakları çoh manasız yer'ercle yapıldığı :çin, yolcuyu 
atlamaktan menetmek bir hayli güçtür. 

Kazaların önüne geçmek için alınan tedbirler arasın
da son günlerde yeni bir emir vardı: Tramvaylar durak 
yerlerinde tavakkuf edince diğer vasıtalar da tavakkuf 

edecek ve tramvay tekrar hareket etmeden evvel yanın _ 
dan geçmiyeceklerdir. 

ihtiyaç emirle tatmin edilmez \ 
Bu emır yem dl!g"udır. ~ok kereler kalm.ıyacaktır . 

verilmiş ve hiç bir zaman talbık e- Ba~ka çareler 
dilememiştir. Bunun için ben bu em- ~işli cau ... 11:. .... • '-.1..ı r..ve.ı u üstü gi-
ri sütunumda hiç mevzuu bahset • bı ııısbelen genışçe yerlerde refüj ve 
medim. cankurtaran kaldırımları tramvay • 

Seyrüsefer kaideleri şehir hayatı- dan g4yri nakliye vasıtafarı için bü
na uygun olmadıkça hiç bir em:rıe yük bir mahzur teşkil etmez. Dar 
tatbik edilmelerine imkan yoktur. yerlerde ise yegiı.ne çare tramvay 
Emir hiliıfma hareket edenler ceza - hatlannm yaya kaldırımına yakın 
landınlabilir. Fakat bu ceza aynı geçirilmesidir. Bunun yapılmıyaca -
hareketi ertesi günü tekrar etmeğ'c ğmda ise şüphe yok. Çünkü "masraf,. 
bir mani teşkil etmez. Zira cezalan- me.selesi.. Fakat hiç olmazsa Kara -
dırılan hareket bir "ihtiyaç., tır. th- köy, Şişhaneyokuşu <iibi, Tokatliyan 
tiyaç ar ise emir ile ve ceza ile tatmin karşısı gibi şehrin bütün nakliye va
edilemez . sıtaları için büyük birer engel olan 
Tramvaylnrrmızm sür'ati malüm: 

Yaya gitmekten biraz farklı. Bunun 
için hareket halinde tramvaya bin -
mek ve tramvavdin inmek yaı:;ağı bir 
turıü tattilk roııemıyor. rramvay dıı
'raklnnnm !'k<:!'risi çok m:inıumı: ver -
leme yAmlrhCfr irin V<.' hıılkrn ihtivııt'f 

olan Vf'rl<.'rde "~nrnk... hulnnmadıih 

kin h<>lk <la. halkı ııtlıınıaktıın rrıc-n -

Ptmr"'e l1'"..,.,Ur ohınlıır da beraber 
tr""'\'"''ıl hin,,,. ,,,. ::ıtl:'ırlıı.r • 

durak yerlerinin bir gün evvel kaldı
rılması ve asıl ihtiyaç hissedilen da
ha münasip yerlerde hem tramvay 
halkına hem de diğer nakliye vasıta
larrnn uygun şekilde duraklar yaprl
ması munıru ubur \'e seyrü3"'!°er 
bnkrmmdan şehrin en bUyük, en acil 
ihtivaçJnnndandır . 

Bu dediğim engellerin ortada:ı 

kaldırılması ve yeni durak yerlerinin 

yapılması hiçbir masrafa mütevak-
Bu P'S\Vet tııhii hir ihti\'ııc•n tııtmi- kıf değildir. Salithiyettar maka.m • 

ni"~"n hııı:ıkı:\ hir kf'vfivC't ~,.;;.ildir. 

Tramvaydan daha sür'atle gidebil
mek için otomobile binersiniz. Oto
mobiliniz yolların darlığından dolayı 
zaten tramvay arkasından gitmeğe 

mecbur gibi birşey. Bir de her durak 
yerinde siz de otomobilinizle dunıp 
beklemeye mecbur olduktan sonra 
otomobile binmekten ne kazanırsınız? 

Otomobilinizi ister siz kullanınız, 
ister şoför. Duyduğunuz ihtiyaç 
tramvaydan olsun daha sür'atli gide
bilmektir. Binaenaleyh tramvay du -
nınca sizin durmak istemem"niz 
ve otomobilinizle tramvayı geçmek 
istemeniz yine pek tabii bir ihtiyaç. 

Bu sırada tramvaya binenler ve 
tramvııydıın inenler size adeta bir en
gel görünür. :Nitekim onlann da inip 
binmesine en büvi.ik engel ve tehlike 
sizin otomohilinizdir. 

Can kurtaran kaldırımları 
Bu karmakarışık işin içinden çık

mak için yegane çare Avrupa mem -
leketlerinde (refüj, refuge) tabir e

dilen ve köprüde. Tokatliyan karşısı 

gibi yerlerde yapıldığı gibi yüksekçe 

kaldırım yerleri yani, cankurtaran 

kaldırımlarını arttırmakta görünü • 

yor. Nitekim bunu bazi gazeteler be

lediyeden istiyorlar . 

Belediye bu talebi is'af eder de 

bugünkü yanlış tramvay durak yer • 
!erinde böyle manialar yaparsa 1s • 
tanbul caddelerinde müruru ubur 
"tavakkuf ve tevekkül,, şekline inkı
lap ederek tamamiyle boğulup kala • 
caktır. 

Bu takdirde de otomobil, otobüs, 
kamyon gibi modern, seri nakliye 
Vasrtaıarmm "şehirde., bir manası 

göre, içinde İspanya reisicumhuru A
zana ile Bakan Prietonun aile efradı 
da bulunan de Mayo 25 ismindeki Ar
jantin kruvazörü ~farsilyaya gelmiş 
ve Alikantccden elli firari karaya çr
karmıstır 

larm tek bir emri ile bir günde yapı

labilecek bir iştir. Ve işte "emir,. ve 
"talimatname.. ile müruru ubunı 

teshil ve kazaların önüne geçmek an

cak bu şekilde mümkündür. 

Bu işaret ettiklerim yapılırsa, bu
gün okadar göze çarpmıyan diğer 

engel duraklar göze çarpar. Sıra 

bunları değiştirmeğe gelir. Birkaç 

hafta içinde lstanbulda nakliye vası

taları sür'ati ve halka kolaylık nok

tasından yüzde 25 ila 40 nisbeünde 
bir salah görmek mümkün olabilir. 

Hindistaiıda Din 
Kavgaları 

46 I< işi Öldü, 440 
Yaralı Var 

Bombay, 18 (A.A.) - Hincli • 
Müslüman kavgalarının son üç gün
lük hilançosu şudur: 46 önlü ve 4!0 
yaralı. 

Vaziyetin en endişe verici cephesi, 
knrışıklıkların dokuma fabrikaları. 
bulunan mahalleye sirnyct etmekte 
b:ılunmasıdır. 

Emlak 
Sahiplerinin 
Dilekleri 
İzmir, 18 (TAN muhabirinden) 

Başvekili ziyaret eden emlak sahip • 
!erinden mürekkep bir heyet bir A.
riza vermişlerdir. Emlak Sahipleri 
bu arizada eml8.k kıymetlerinin dti.ı;
mahsuben kabu!Unü dilemektedirler 
kendilerini tatmin etmedii!ini, Hazi
nece Gıkanlan esham ve tahvillerle 
g yrmilbadil bonolarının borçlara 
rnatısuhel' kııbulünii dleltlektedirler. 

1 atlı DH, Güler yüz! 
Bir do tuma rnstı::;eldim. ha u..ı· 
. . • . • Y uır 

ı;orii memışt ık. Hal hatn- so d 
Hastalığından hah etti. 

r um. 

- Bir nevi cilt hastalığı, dedi ,~e 
de,·a.m etti: 

- .•. Gö:sformedik doktor kalın 
dı. Kimh.i inlr diyor, kimisi sıkın~ 
dan olma di~·or, biri ötekinin reyı·n 

. K"I e istira.k etmıyor. a ı o il~, kah b 
·ı· ı u ilaç .. Fakat ha a ta!'oıtalık olduğu Yer-

de duruyor. \'e ekseri doktorlar, ha _ 
ta.lığa baktıktan sonra: "Çok entere
!tan !" diyorlar. Diyorlar amma ben 
hn.stahğnnın enteresan olup olmadı. 
ğınr değil, . ifa anyonım ... 

tnsan hasta) ken biraz titiz olur 
bilirim. AlelCı ul teselli ettim. Ban~ 
dedi ld : 

_ Arnsıra yazarsın. Kuzunı, bir 
hasta temennh.i olarak doktorlardan 
şunu h.te. nunlann hepsinin birle -
tiklt"ri bir nokta \ıtr. Dastalığı tabi. 
ate bırakmalı. Demek ki ilacımız ken. 
dimlzden olacak. O halele hiç değiJ. 
se bire yani hastalara karşı dürüşt 
,.e ha!oiln da\·ranacak yerde millayim 
\'e tatlı dilli olsunlar. Belki böylelik. 
le yiireğimiz rahatlar da sinirelrimiz 
olsun gerilmez. 

Ben bu özleri bir hasta temenni i 
olarak değil, hir psikoloji et:i.idü ola
rak ileri siiriiyorum. Pek yeni oku • 
duğum bir makalede doktorun biri 
de hekimlerin ert ,.e dobra dobra 
konu<:oan adnmtar<lan mı .~oksa tatlı 
dilli, gület"Jii7.lü kimse1erden mi ol ~ 
masr müreccahtır. Fikirlerini ınüta
lf'..a ediyor ,.e tatlı dilli hekimi tt"rcih 
P.diJor. 1'.ihayet diişüniirsek hekimin 
ill< İ<iiİ ha tanın nabzına ~öre -.erbet 
\"ermek dtğil mHlir? .. 

B. FELEK 

N.ASIL YAZIYORUZ? l 
----------------=---~--~-----· A vnıpada demokrasinin gösterd! .. 
ği zaaf ilk bakı§ta, parlamento ve 
halk k-0ntrolü, tesi.s etmek husv.sun • 
d4ki arzuları kımvet ve icra kııınıcti
nın 11ıuhtaç olduğu istikrar ile telif 
etmekte gösterdiği muvaf fakıyet:nz .. 
liktedir. - Sir Austen Chamberlain • 
den terçj_ime,, A2JK SOZ, 17. 10.19S6. 

Bu cüm cnın manasını anlarsanız ir.ç çc
kınm_cl'.ın. cıhanı buhrandan kurtarmak ça
relcrını arayın, muhakkak bulursunuz. 

• Görillnıemi§ bir tek tepe bu soy o-
na çı1cmanıı , 

Duyulmam~ bir tek engel ou soy 
onu yıkmamış ... - Fazıl Alıme~ Ay
k~ç, Okuma Kitabı, (Orta okul, 3 ıın. 
cu sım/). 

S_air dediğin co~up, veya adece vczi 
~~f~yc ~atırr ıçın .• dilınin ııarfmı da, nahv~= 
d a hıçc &~y~bılır. Ama turkçeye ba ka-
ı::m8/ak';~ f;{ ~!~~e 15cklinin mektep kitap. 

Ahfeş 

Çocuklarını 
Buiamıyan 

Betbaht Analar 
Atina, 18 - Sclii.nik hastaneı:ıi yan 

gının tahkikatına devam edilmek
tedir. Yangın günü yanan zavallıla
rın kömür kesilmiş cesetleri ankaz 
altından çıkarılıyor. Fakat lıii.dise • 
nin asıl feci tarafı şudur: 

Ateşin sirayetinden kuı1:ularak 
h~stanenin doğumhanesinde bulunan 
bırçok lohusalar yerlerinden knld
rılırken çocukları da büyük bir ~r: 
şafa konularak kaçırılmışb. Şimdi bu 
çoc~klarm anaları kendi ÇO\!ttklanm 
tayın edememekte ve gece "Ünd .. 
-ı zl akta b uz ag ayıp sı anm dırlar. 

Çok Kıymetli bir 
Eser Bastırıldı 
Ankara, 18 (A.A.) _ l'ürk Dil 

Kurumu Genel Sekreterli·· d . 
Fat"h k" ·· h gın en· ı utup anesinde 3443 N d 

"Teshil fi-t-tı •• · o. a 
P adlı el yazması ki-

tabın sonund~ ele geçirilen 12 say -
falık pek eskı bir ''Atalar ı:· .• ,, ki 
tb ~ru • 
a ının aynen fotoğrafisi ile burada 
bul~nan 698 ata sözünün Türk harf.. 
lerile yazılışı ve bu ata sözlerindek· 
kelimelerden herkesçe manası k 

1 

!~yca anl~ı.~?,UYanlarm bir lUgat~si~ 
Atalar sozu adı ile Türk bil Kuı-u. 

mu tarafından bastırılmıstır B 
. . · u ese-

n hazırlıyanlardan en eski "n.:t k .. 
1 . . d ıur çu • 
enmız en ve de<Yerli bilgı" . . . 

• 0 n.er;mız • 
den Kastamonu Saylavı B V , ~ 

1 b d k 't Fi · eıe,. :r.. 
u a ır. yatı bir lira " t .. k . T "" • ~a ı.. mer-
ezı urk Ritapçılıgı· Li-:tet s· ·k 

t "d' ••u • u e-
l lr • 
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i~ a ı-ı keme le r ele T arras Bulba 

Kadıncağızın 
Milyonlarını 

Aşırmışlar !. 
Yaşı altmışı çoktan geçmiş, upuzun bir boy, dinç bir 

gövde, kalın ve sert bir ses. Erkek gibi hareketler, erkek 
gibi bağırmalar. Fakat belli ki aklından biraz zoru var. 
Kendi kendine söyleniyor, bazen bağırıyor. Gözleri meç
hul noktalarda dolaşıyor. Derdi pek büyük. Kadmcağı -
zın milyonlarını aşırmışlar, ve ... Bu yaştan sonra da ken
disine göz dikmişler. 

Elinde bir tomar kağıt. Kapıdan r----------------
kapıya koşuyor. Ve durmadan söy -
leniyor: Sesi güzel Alice Paşaların 
ahfadındanmış. Bilmem neredeki çift 
lik, filan han, filan hamam, Kapalı
çarşıda otuz beş dükkan, Mısır c;ar
§ısmda sekiz dükkan hep onunmu:j. 
Elindeki kağıtlar da bu bir sürü em
lakin tapu senetleri imiş . 

• 
- Oğlum .. Mübaşir efendi. Bana 

avukat Kelami zade Bican efendiyi 
bulu versene. 

Mübaşir, iri kıyım kadının, sert 
bir ihtara. benziyen bu suali karşı -
smda. bön bön bakıyor. Fakat işinde 
pişkin olan Bay mübaşir, kadının 
müvazene kıtlığını çabuk anladı ve 
atlatıveröli: 

- Bayan... En alt kata in, solda 
bir oda vardır. Aradığın a.vukat ora
dadır. 

Sesi güzel Alice Paşanın torunu 
gür leyi verdi: 

- Oğlum .. Sen c;ıldırdın mı. Us -
tüma iyilik sağlık. Sarıgüzelden bu -
raya kadar manda arabasile geldik
ten sonra bu koca binanın üst ka -
tından alt katına yayan inemem ya. 

Sonra oradan geçen genç bir kıza 
ıeslendi: 

- Gel buraya bakayım.. Oyle kı-

Saysanda bitiremezsin. Hainler şim
di de bana göz koymuşlar. Beni de 
kaçıracaklarmış. Yağma yok. Hele 
bir gelsinler de ben gösteririm onla-
ra. 

• 
Mü'Qaşir anlatıyor: 

- Kulak asmayın bayım. Ben bu 
kadını çok evvelden tanırım. Eski -
den biraz daha akıllı idi. Şimdi büs
bütün zivanadan çıkmış. Vaktile di
lencilik yapardı. Eyüpte iskatçılık -
tan keseler dolusu altın biriktirmiş
ti. Bir gün açıkgözler paralarını çal
mrşlar. İşte o gündenberi tozutmuş, 
buraya sıksık gelir, kafa ütüler. 

Pastacıya 
Takılmış 
- Bay hakim hemen dükkana gir 

diler. Bu adam yanıma sokuldu. Şa
pur şupur yanaklarımı öpmiye başla 
dı, sonra da benimle toka yaptı. Ya
nında da bir arkadaşı vardı. Masanın 
başma geçtiler. Bir pasta yediler. Bu 

adam cebinden on kuruş çıkardı. Gü 
ya garsonu çağırıyormuş gibi masa
nın kenarına vurdu ve masa cammı 

ntarak yürünmez. Haydi git, bana kırdı. 

çabuk bir fayton g etir. 

Kızcağız, şaşırmıştı. Kadının sura 
tına bakakaldı, sonra kendine gele .. 

re~~ 
- Peki teyzeciğim, dedi ve hemen 

uzaklaştı. 

• 
- Oğlum .. Mübaşir Efendi, bura-

nın en büyük hakimi kim ise bana 

göster. Ondan davacıyım. Benim işi

mi hali. bitirmedi 
Koridorda dolaşan varda kosta bir 

delikanlı etrafına söyleniyor: 
- A kadın .. Senin işin çoktan bit

miş, daha ne işi olacak. 

Kadm bunlan istemedi bereket. E
ğer duysaydı, kıyametin sunturlusu 
kopardı. Fakat o, kıyameti yine ko
parıyordu: 

- Milyonlarımı çaldılar, milyon -
tarımı. Bugüne kadar tam iki milyon 
liram gitti. Dilerim Allahtan hekim, 
ilaç parası yapsınlar Inşallah. 

Sağa, sola bakınıp devam ediyor: 
-·Tamam iki milyon. Dile kolay. 

Sultanahmet üçüncü sulh ceza ha
kimi Osman 'ı'evhide bunu anla.tan, 
Şehzade'ba.)Sınd~ 'l'iya.tro ıttısalm(le 

pastacılık yapan ~an adlı-l.9 yaşın

da bir delikanlI idi. Hakim Unkapa -

nında marangozluk yapan suçlu Mus 

tafaya sordu: 
- Söyle bakalım .. Bu çocuğu ne

ye öptün, sarhoş muydun? 

- Ben öpmedim. Akşam bir arka

daşm evinde biraz eğlenmiştik. Rakı 

nm müptelası olmadığım için fazla 

kaçırmışım. 

- Peki, senin bir gradorı, filan yok 

mu? .. 
- Her vakit içmem .. Sonra bun un 

dükkanına girdim. Birer pasta ye -
dik. Cam mı kırılmış parasını vere -
yim, dedim. Beni polise teslim etti
ler. 

Hakim bundan sonra şahitleri din 
ledi ve sarhoşluğu sabit gördüğü 

için Mustafayı 15 lira para cezasına 
mahkum etti. 

Gece Yarısı 
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lclil, etrafına bakmıyordu: 
_ Şemsiyemi verir misin mad ım-

eığım? 
Ihtiyar kadm, dışarı çıkacaktı; Ic

ı 

fal, mani oldu: 
- Vestiyerde ise, ben, çıkukan 

alırım. 

Ve Madam Zaruyi ile beraber ka -
pıya doğru yürüdü: 

- Evet, inandırmak için evle'lme
yi öne sürdü ... 

- Peki, evlenmek fikrinde değil 
misin? 

Genç kadm, omuzlarını kaldırdı: 
- Kaderde ise, olur. 
Yaşlı kadın, hıçkırır gibi içini 

çekti: 

- Ne diyeyim, haklnnda h&yırhıı .. 
Iclll, kapıdan çıkacağı zaman dur

du, Madam Zaruyinin çenesini okşa
dı : 

- Bu sefer, gözilmü a.çtım ... 
- İnşallah. 
- Niçin evleniyorum? Biliyllr rnu-

ıun? 

lhtiyar kadın, sorar gibi baktı. lc
lll, iki parmağile onun buruşuk ya-

nağını sıktı. 

- Celil Mahire nisbet... Fofo ile 
de alay etmiş olacağım ... 

Sıçrıyarak merdivene doğru koş -
tu. Ma.dam Zaruyi, arkasından ses
lendi: 

- Güle güle hanımım ... Eğer, ben, 
bakkala filan gidersem, anahtarı ka
pıcıya bırakırım. Siz, geldiğiniz za -
man, kapıcıya sorun da öyle yukarı 
çıkın ... 

!c18.l, selam verir gibi elini salla -
dı, merdivenlerden, atlıyarak indi. 

Madam Zaruyi, içeri çekildi, kapıyı 
kapadı: 

_ Nisbet vermek, alay etmek a
ma sonunda ziyanlı çıkacak kendisi 
olmasaydı! 

-17-
- Zerdesiz, pilavsız olmaz ... 
- Ziyafet!iz, yakanızı kurtara-

mazsınız. 

İcli.1, kollamu aGarak bağırdı: 
- Bir dakika, beni dinleyıniz. 
Odadakiler, gene susmamışlardı: 
- Lafa karnımJz tok, lcli.1 Ha-

nını. 

Prasa 
Dengini 
Kucaklamış 
Uçüncü Sulh ceza mahkemesi bir 

sarhoşluk davasına baktı. 
Küçükpazarda lğdiş sokağındaki 

sergide prasa satan Kerim davasını 
şöyle izah etti: 

- Bu adam gece benim sergimden 
bir kucak prasa çalacakmış, bekçi ya 
kalamış, bu sabah haber aldım .. 

Şahit bekçi dinlendi o da şunları 
söyledi: 

- Ben gece saat 1,5 ta sokakta i
dim. Bu adam Kerimin sergisine so
kulmuştu. Eline bir tek prasa aldı. 

Onu koparıp sepete attı, sonra da 
yerdeki prasaları kucakladı. 

- · Çalmak için mi, kucakladı, yok
sa keyfe gelmiş te ondan mı? Malüm 
ya rakı şişede durduğu gibi durmaz. 

- Vallah bilmem Bay hakim .. Yal
nız sarhoştu abuk, sabuk söylüyor
du. 

Suçlu Hasan kendisini müdafaa et 
ti: 

- Ben ömrümde şahit olarak bile 
bir mahkemeye gitmedim. Bu ilk de
fa başıma geldi. Benim evim. çoluk 
çocuğum yok .. Kazancım yolunda .. 
Bir okka prasaya tenezzül etmem 
çalsam bile bu beş kuruşluk prasayı 
nereye götüreceğim. Kim pişirecek. 
Zahir şarhoşlukla bir şeyler yapmı
şrm .. 

Hakim Hasan hakkında bcract ka 
rarı verdi ve : 

- Oğlum bir daha böyle rakı içip 
te şunun bunun prasasınr kucakla -
ma ... Yoksa ceza yersin. Haydi git, 
dedi. 

. 
iki Suç 
B:r Arada 
Eve taarruz etmekten 

ada.mm haıt!'k! '" 

bir tesadüf neticesinde meydana ~ık· 

tı. Bu adam, ad.mm Tahsin olduğunu, 

cürmü meşhut müddeiumumisinin ö

nünde nasılsa ağzından kaçırmıştı. 

Halbuki nüfus tezkeresinde adı "Ha

şim,. diye ya.zılrydı. 

Müddeiumumi sordu: 

- Sen Haşim misin, Tahsin mi? 

Suçlu, evvela şaşırdı, fakat biraz 

düşündükten sonra itiraftan başka 

çare tıulamadı: 

- Haşim, benim kardeşimin adı -

dır! Bakırköy fabrikasına :Precek -
tim. Halbuki nüfus kağıdını kaybol
muştu. Nüfus kağıdı olmıyanıarı 
fabrikaya almıyorlardı. Ben de kar
deşim Haşimin nüfus kağıdını kulla. 
narak fabrikaya girdim. Böylfoliklc 
adım değişmiş oldu. Eski tanıdıklar
dan birisi, sokakta: 

- Tahsin!.. diye çağırır, cevap 

- Hiç nafile nefesinizi tükctıne -
in... Lafla kanmayız. 
lclal, büsbütün sinırlenmişti: 
- Bir dakika susun ... Bakın ne 

söyliyeceğim? 

Bilal, etrafmdakilerı clile ite ka -
kıştıra zorla susturuyordu: 

- Durun yahu .. Bakalım, ne diye
cek? 
Bağırmalar, yüksek sesle konuş -

malar susmuş; homurtular devam e
diyordu: 

- Gürültüye getirroiyelim ... 
Iclil, tekrar bağırdı: 
- Allah aşkına su9un ... 
Sun'ullah, lclalin yanında, Yilrl ne 

şeden pırıl pırıl yanarak. ellerini u
ğuşturuyor, sesini çıkarmıyo-:du. 

!clal, son homurtular da bitsın, di-
ye bekledikten sonra: 

- Beni, sonuna ka.dar di'lHyeceksi
niz, dedi. 

Bilal, başını salladı: 

- Sen söyle, Iclil Hanım. Ben, 
onlan, zorl& dinletirim. 

lclal güldü: 

- Mersi Billl Bey ... InZibatı, siz 
idare ediniz. 

Herkese, ayn ayrı bakıyordu: 
- Zerde, pilav yok. 
Odadakiler, hep birden haykrnştı -

lar: 
- Olmadı ... Dinlemiyontz. 

Harry Baur 

Almanların Emile Yannings'i var
dı. Şimdi Fransızların bir Harry 
Baur'u var. Bu iki artist oyun tarzı 
itibariyle biribirlerine o kadar benzi
yorlar ki, birisini hatırlamadan öte -
kini görmek, ötekini görünce, berikini 
hatırlamamak kabil değil. 

Harry Baur, şimdiye kadar birçok 
film yaptı ve hemen ekseri filmleri -
nın sonlarında da oldü. Çünkü bu 
kuvvetli facia artisti, sahnede en iyı 

öle:n artistlerden biridir, bunun ı~in.de 
Tarras Billba ismiyle çevirdiği ve ya
kında göreceğimiz filminde, onu, son 
sahnelerde hakikaten çok güzel ve 
kahra.manane bir ölüm halinde göre
ceğiz. 

Tarras Bulba bir kazak reisidir. 
Tam bir kazak. Hem o kadarına ki, 
sevdiği kız tarafına geçen oğlunu 

kendi eliyle öldürmekten çckinmiyen 
bir kazak, fakat onu bizzat gömdü -
ren bir baba .. 

Tarras Bulbanm oğlu, filmde Jan 
Pierre Aumont'dur ve sevdiği kız da, 
hakikaten sevilmeğe, uğruna ihanet 
edilecek kadar sevilmeğe layık Da -
nielle Darfrieux ... 

fa. 

Anasın, Babasını 
Ölümle Tehdit Edermiş 
Dün ikinci Asliye ceza mahkeme -

sinde F a tihte Horhor caddesi Hasan 
ağa ma hallesi Lfıtfi efendi sokak 11 
sayılı evde oturan Osman ve annesi 
11111.-..""~--~\mi· evde oturan (30) 
yaşlQ.rındaki oğulları Salahaddinin 
davalarına bakmıştır. 

Sala haddinin her zaman sarhoş o
larak ihtiyar annesine ve babasına 

ölüm tehdidi savurduğu, para verme 
dikleri zaman evde ne bulursa ucuz 
pahalı ona buna rakı parası için sat
tığı şahitlerin ifadesile anlaşılarak 

suçu ilk defa olduğu için 4 gün hap -
sine ve bir lira para cezasma karar 
verilmiştir . 

vermem. "Benim adım, Haşim" der 
geçerim. 

Niçin yeni nüfus kağıdı alma-
dın? 

Muamelesi uzun süreceöini bi
Jiyordum. İyisi mi, elimde öl;n kar
deşimin nüfusu var. Onu kullana -
yun, bari.. dedim. 

Bu suretle bir suçu tetkik edilir
ken. ikinci bir suçu meydana çıka -
rJlmış ve kendisi tevkif edilmıştir. 

Bilal, kollarile etrafa saldırmıştı: 
:_. Susun yahu... Bakallm. arkası 

ne gelecek... Beş dakika dinleyin. 
AJılma, sabırsız, ·müna~betsiz adam
ıo.ra çattık! 

Sun'ullah, protesto eder gibi başı -
nı doğrultmuştu: · 

- Misafirlerimizi tahkir mahiye
tinde söz söylemekten sizı menediyo~ 
rum, BilAl Bey .. Tekerrürlinden sa -
k1nınız! 

Köşede, Sabahatin omuzuna daya
narak duran Mevlut, bir kahkaha 
kopardı: 

- Damat bey, racon kesiyor! 
!clalin canı sıkılmıştı, kısık sesle 

haykırdı: 

- Allah aşkına beni dinleyin ... 
Eğer dinlezniyecek olursanız, ben, 
çıkar giderirn ... 

Odanın içi, müthiş bir uğultu ile 
sarsılıverdi : 

- Kat'iyyen bırakmayız... Ne-
reye? 

Bilal, Iclale hak veriyordu: 
- Çok iyi yaparsınız, Iclal Ha

nım ... 
Odadakilere dönmüştü: 
- Dinlemezseniz, kalkıp gidecek ... 

susun ... 
Iclalin yüzünün kızarma sından, o -

nun hakikaten sinirlendiğini anlamış
lardı; hepsi, birden susuverdt. 

Siirtte Uzüm 
Pek Iyi Ve 
Eo'dur 
Siirt, (Hususi muhabirimizden) 

Siirt, çok şirin bir memlekettir. Man 
zaraları enfestir. Siirdin havası gü
zel ve sıhhidir. Bağları meşhurdur 
ve burada yetişen üzümler, başka 

hiçbir yerde idrak olunamamaKta -
dır. 

Bağlar şehir haricindedir ve ek-
serisinde buz gibi sular bulunmakta
dır. Üzüm mevsiminde şehirde be -
men hemen kimseler kalmıyor, her
kes bağlarına çıkıyor. Yetiştirilen ü
zümlerin çeşitleri yüze pek yaklaş _ 
maktadır. 

Üzüm pek Çok yetiştirildi~ri için 
kurutulduktan sonra Erzurum, Van 
gibi yerlere sevkolunmaktadır. Ü
zümün kilosu burada 20 kuruştur. 

Siirtte umran 

Siirtte · umran faaliyeti vardır. 

Bilhassa vali bu hususta çok c;Rlış -
maktadır. Son senelerde dört büyük 
ve geniş cadde ac;ılmıştır. 

Şehirde müteaddit tatlı •m çeşme
leri varsa da ihtiyaca kafi gelme -
mektedir. Bunun için, bir saat uzak
taki Hotan suyunun şehre getiril -
mesi düşünülmekte ve halk bu ta
savvurdan dolayı sevinmektedir. 

Deli Kasabın 
C nayeti 
"Tamron,. yaylasında bir cinayet 

olmuştur. Bir müddet evvel Umar -
haneden çıkan ve "Tamron., yayla
sında kasaplık eden demirci Hacı oğ 
lu Resmi, et almak maksadile dük
kanına girmek üzere bulunan "Tar
sus,, Camiikebir imamı Emine hü -
cum etmiş ve elindeki kasap biçağile 
zavallı adamın başına vurmuştur. 

Imam yere yıkılmış , deli kasap dük
kanının içine girdikten sonra: 
"- Büyü!t bir günah işledim. Bu 

hoca benim hasmım değildi., demiş
tir. 

Eminin yaraları ağırdır. Deli ka
sap yakalanmıştır. 

Feci Bir Ö lüm 
"~hkesir., civarındaki "Gökçe -
~ .. ın · J.)erekoy,.umre J. ı;:ı.:ı uu w .•-

'itiie ohlıuş'l!'ltl'. 
İsmail adlı bir ihtiyar. büyük de -

a irmenin "karabora,, adı verilen ko-o • 
ca oluğunu birkaç kişi ile beraber in 
dirmek istemiş, oluk tahminen sek
sen metro irtif aında olan su bendi -
nin baş tarafındaki ceviz ağacına bağ 
lanmıştır. Fakat zincir koptuğundan 
oluk aşağıya düşmüştür. ihtiyar ls
mail de olukla beraber yuvarlanmış. 
daha ere düşmeden sol çene kemiği 
bir ağaca saplanarak kopmuş ve o
rada kalmıştır. Zavallı ihtiyar, oluk
la beraber değirmenin üzerine düş · 
milş, değirmen de, kendisi de hürde
haş olmuşlardır. 

Kahtekarlık 
Dün ikinci sulh ceza mahkemesin

de Şark Demiryolları memurların -
dan kondoktör Mehmet Galibe va -
zifesi başında fena sözler söyliyen 

Bilal, yavaşça: 
- Sizi, dinliyoruz, dedi. 
Iclal, teker teker söylüyordu. 
- Zerde pilav yok, deyi'lim; sizin 

söyleyiş tarzlarınıza cevaptı. Siz de, 
mutlaka zerde pilav istemiyorsunuz .. 
Fakat mutlaka zerde ile. pilavla rakı 
içmek istiyen varsa, meze o!arak zer
de ,pilav da yaptırırız. 

1clalin sözleri ,odadakileri, kamçı • 
lanmış bir sürü gibi coşturmuştu; el 
çırpmaya başladılar: 

- Bravo ... Bu çok güzel... 
- Hakikaten güzel buldunuz, Ic -

ıa.ı Hanım. 

- Bu, parçalı dliştü, doğrusu .. 
- Bizi mat ettiniz, Iclal Hanım. 
- Kulise dadanalı, ac;rldr. 

- Taşı gediğine koydunuz ... 
Iclal, tekrar bağırdı: 
- Daha söyliyeceklerim var... Zi

yafeti, burada vermiyeceğiz. 

Onun tekrar bağırmasilP., itirazlar 
da tekrar başlamıştı: 

- Konakta mı? 
- Gazinoda mı? 
- Otelde mi? 
Ve Iclaldcn soruo anlamayı bı -

raknnşlar, kendi araıarmda münaka
şa ediyorlardı : 

- Konakta olmaz. 
- Neden? Ferah 0 v ... 
- Hanım, orada, aıınes1 var. Ak-
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Teşekkür 
Aile reisimiz Hilmi Üçüncünün 

hastalığında sonsuz ihtimamlarmı e .. 
sirgemiyen Nümune hastanesinın 

kıymetli doktorları General Tevfik 
Salim, Bayan Müfide, Bay Kazını, 
Sadri, Müfit, Samiye, hemşirelere ve 
cenaze merasimine iştirak etmek, 
bizzat veya yazı ile taziyette bulun. 
mak suretile elem ve teessürlerimize 
iştirak eden zevata teşekkürler ede
riz. 

Arif UçUncü, Nihat üçüncü, Hüsnü 
Üçüncü, Tevfik Koral. 

1!.tilntıuı 8flrdiQt1i 
FRANSIZ 
Tiyatrosu 
OPERET 

KISMI 
Bu akşan; 

20,30 da 
Dudaklaru 

Ş~hirTı'yat rosu 
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Ya.şadığmuz ekonornJ dev

rinde si7.e pahabya mal Pdil· 

mek istenpn nasihatleri şü~ 

heli ~örünüz. 

Her ner ede ve her hangl 

bir saatte Krem Pertev'l 
kullanabilirsiniz. Yarım sa-

termişti!', btle. 

Krem Pertev'in yarım a
sırlık şöhreti asılsız değil· 

dir. Yüz binlerce kişiden 
Krem Pertev hakkında 

samimi kanaatlerini sora.

bilirsiniz. 

~-· FENNi SUNNETÇI 1\ 
EMiN FiDAN 
Beşiktaş Erip apartımanı 

Telefon: Kabine 44395, ve 40621 

ve sahte paso kullanan Yeşilköyün
de mühendis sokak 12 numarada 
oturan Çekiç ismindeki suçluya 10 
gün hapsine ve 40 lira para cezasile 
tecziyesine karar verilmiştir. 

rabaları da gelirler. 
- Evet, evet ... Istediğimiz gibi 

eğlenemeyiz. 

- Bu apartmana ayağnnız alışık. 
- Ayağımızın alışıkhğından ziya-

de, yerlerimize de yakın. 
- Otelde, gazinoda da ol-:n~.z. 
- İkinci, üçüncü sınıf bir otelde, 

ayna.sız kaçar. Tokatliyan, Perapalas 
gibi yerlerde de sıkılırız. 

Ve bu münakaşayı o kadar azrt -
mrşlardı ki aralarında kavga çıkmak 
üzereydi; içlerinden biri akletmişti: 

- Durun yahu, lclal Hanıma sora
lım. 

Onların bağıra çağıra çeki~tiklerini 
gören Iclll, artık söylemekten, dert 
anlatmaktan ümidini kesmiş, bir kol
tuğa oturmuştu. 

Bilal, onun yanına yaklaştı; güldü: 
- Artık, söylemekten vaz mı geç

tiniz? 

- Ne yapayım? Bana vakit bırak
mıyorlar ki. .. 

Mevlut, soruyordu: 
- Siz, neresini düşUnüyoraunuz, 

Iclal Hanım? 
İclal, cevap vermedi. 
Bilaı, bağırdı : 
- Kesin sesi... j 
İclal ,Sun'ullahı kolund çekti : 
- Ben ziyafetten vazgeçtim ... Bu· 

rada da başım şişti.. Haydi sokağa. 
çıkalım. [Arkası var] 
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TAN 
Gündelik gazete 

Başmuharriri 
Ahmet Emi111 Yalman 

Tan'ın hedefi: Haberde, fikirde. 
herşeyde temiz, <lürüıt, ıamimi 
olmak, kariin gıueteıi olmaya 

çalıtllllıklır. 

ı Günün Neseıeıeri 1 

Kültür aleminde 
Gazeteler Tüılk opera ve tiyatro • 

5u için bu sene Ankara koıısen·a.tuva
nna talebe alınacağını yazına.ktadır
lar Gene gazetelerden öğreniyoruz 
ki Atatürk. Douabalıçe sa.rayı dai • 
relerinden resim galerisi olmıya mü
salt birinl bu iş için Kültür Bakanlı- · 
ğı emrine venniştir: . . 

tdeıal CJumlıuniyetin gençlerını mu -
siki terbiyesi ille yetiştinneği esas tu
tan Eflatun, D'.IP5ikisiz inkılabı kabul 
etmiyen fraıunı: filozofuna. astrlarca 
tekaddüm etmiştir. Kuru ve yavan 
ruhlar, yaratamaz ve hayat şevkine 

eremez. 
F.Aıki ve Öll ~k dehası, yeniden 

bugünkü medeniyetin musikisinde ses 
verebilir. Son: dinleyicileri biz oldu • 
ğwnuz fasıl heyheylerini gelecek ne
sil, uyuştunıcu maddeler sırasında 

uyacaktır • 
Türk elinl resim ve heykele do • 

kundurmayam. şeriat.çiler, hiç şüphe
siz, ~jmdiki tlnsanlrğı birç.ok mucize -
ler görmektıen menetnıişlerdir. Güzel 
un'atlann ısoftalarca müsaade olu -
nan kısnnlanııdaki eşsiz eserlerimize 

bakınız! 
Lenin: •- Bir fikri yaymak için 

en iyi vaMt&. güzel san'atla.rdır!,, 
diyorıhı, bir millette ekmek ve sahne
nin ayni ihtiyaç şiddeti almış oldu -
ğunu, açlık yıllannda Rusya.da ken -

db:n1z gönBik. 
Bir resim galerisinin ve musikili 

musikisiz tıürk sahnesinin sağlam te
mellerini kurmamak genç Cumheri
yet için kusur olurdu. Senelerdenberl 
her iki&iniı elimizden geldiği kadar 
teşvik etttk; fakat metodsuzluk ve 
mektepsiiJik büyük bir netice ver -
----~•- _.,u....._ ._, __ ,. ___ ......_._ -· 
den ve temelden başlamak karannı 
verdiği için tebrik etmemek elden 
gehne~. 

Türki~, inhitat devirlerindenberi, 
berşe~· ır.iibi, belki bir çoğundan daha 
acı ola.ra:ık, güzellikten mahrumiyetin 
istıra.bmı çekiyor. Şehirler ve kasa -
balanla park adını verdikleri bahçe
lere bakınız: l<ttanhul yangın yerleri
ni çimento ve tuğla yığın.lan De, nasıl 
atf!şten daha fazla tahrip ettiğimize 

dikkat · ediniz. Hala kalfanın ve gtizeJ 
pn'atla.r mimarisi terbiyesi görme _ 
yen herhangi fen memunınun bina ve 
tabiat yapacağmı, yam va.tam giizel
leştıre.ceğini mnneden belediyeleıi
mb: var. Bunlann umran örneği diye 
gazetelere gönderdikleri resinıleri 
gördük~e, bir ÇOğunun başka bir ne
sil tanfmdaa yeniden inşa edilmek 
sah.metine ınalolaeağmı düşünerek 
harcanan emeğe ve kaybolan zama _ 
na auyoruz. 

lnşada ~üzel S&n'atlar ihtis 
.. ükl' rd asını 

we en kuç e en başbvarak höt" 
mekt.eplerde güzel 88.n'atlar ve ed~ 
blya.t vasdaBI ile zevk terbiyesini da.-
ha iyi kunD8k JUnndır. GeÇen ·· 
bir tTp 8.limimizin kitabmı ~özden~ 
~:Türkçe bUmiyor! Kelime ve 
cümle r.evld nedir, hatta böyle birşe 
olduğmıdan belkl haberi bile Yok! Y 

Belgratta Yugoslav resrnı hakkın
da. fikir vermek üzere tesis olllDan 
reıı;lın galerisinden (bu san'attakf bü
tün fakirliğbnize rağmen) daha nıü
kemmel bir galeri verebilecek resim 
servettnıiz olduğu iddia olunabilir. 
Memleketimize gelip Türkiyenin me
deni gelişimini tetkik etmek isteyen 
garbh fikir adamlarma, da.ha ka~ se
ne, mmıikili ·reya. musikisiz, fakat 
~rp medeni alemindeki eşlerine ben
zer bir sahne St'yrettirememek acısı
na katlanabfliriz ! lstanbulun, zevk 
sahiplerine vakit ge(irtebilecek im
kanlardan mahnııninğu her tarafta 
söylenir olmuştur. AJıkaranm için 
daha fazla bir lftıfhar sebebi voktm·. 
Memleketin biitün öbür ta.r&fla.nnda 
Lırıe, hayat .hala aksam e-ıanma. doğ • 
l'U, bt>destan e;ibi kapanıyor? 

IUiltür Bakanımız bu yoklukJarm 
111•kıntısıru belki bizlerin ~oğumuzdan 
fazla duyan bir ha.~~iyettedir. O -
nun Bakanlığı de\.Tlnde ek'iiklerimi -
mlıı hic oJ.ma.wL en mtihfml~rinde11 
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Miraç Gecesi -
Fuat Paşa ve 
imparatoriçe 
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H af tanın en ünlü kahramanı, Avustralyalı bir ka .. 
dın olan tayyal"ecİ Jean Batten'dir. Londra ile 

Yeni Zelanda arasındaki mesafeyi tek başına geçerek 
rekorlar kıran ve yeni rekorlar yapan bu kadının haya
tı, bugünkü gençlik için bir örnek sayılmaya değer. 
Kendisi henüz 26 yaşındadır. Birkaç sene evve~ine ka • 
dar tamamile mechuldü. 

Genç kadın İngiltere ile Avustralya arasında hava 
seferlerinin en süratlilerinden birini yapmakla, birden
bire şöhret kazandı. Fakat onun meçhul yaşadığı gün
ler ile şöhret kazandığı gün arasındaki mesafe büyük 
bir azmin, bir maksadı gerçekleştirmek için her engeli 
istihkar eden demirden iradenin yüksek savaşı icirıdP. 
geçti. 

A nası, babası tarafından 

musiki tahsili için A
vustralyadan 1ngiltereye gön -
derilen b u g e n ç kız. Lon
drada musiki yerine tayyareci
lik tahsili ile meşgul oldu. Fakat 
ailesi onun musiki ile meşgul oldu
ğunu biliyor ve kızlarının bir:- sün 
büyük bir musikişinas olmasını 

bekliyorlardı. Fakat Mis Jean, İn
giltere ile Avustralya arasında re-

kor kırmayı zihnine koymuş ve o
na göre çalışmıştı. Tayyarecilik 
tahsilini tamamladıktan sonra 
maksadını gerçekleştirecek en bü
yük engeli atlatan Mis Jean, on
dan sonra en büyük güçlüklede 
karşılaştı. Bu muazzam seferi ha
zırlamak, kullap.ılacak tayyareyi, 
ve bütün yolun devamınca tayyare
yi gözetliyecek vasıtaları temin et
mek lazımdı. Sonra bu işe girişe

cek olan kimselere tam emniyet ve 

Fakat bu Mdise de genç kızı 
yıldırmadı ve azminden 

çevirmedi. N i t e k i m ikinci 
t e ş e b b ü s muvaffakıyet -
le neticelendi ve t a y y a r e c i 
Jean Batten Ingiltere - Avustralya 
seferini yaparken meşhur kadm 
tayyareciler sırasına geçti. Onu 
Sidney şehrinde hayret ve ve şüp
he içinde karşılıyan iki kişı anası 
ile babasıydı. !kisi de musiki tah
sil eden kızlarının bu akla gelmez 
işe gir~tiğine inanmıyor ve neti
ceyi bekliyorlardı. Karşılarma ken
di kızlarının çıktığını gören ana, 
babanın hayreti, sevinç ve iftihara 
dönmüış, onlar da bu genç kahra
manı kutlamışlardı . 

Jean Batten ogündenberi çalışı
yor Ye muvaffak oluyor. Onun son 
seferi ise tah .. 1 ' ammu , mukavemet 
ve cesa ' . ret bakımından bir şa.heser-
dır. 

. ~fi:~ Jean şimdiye kadar ancak 
ı~\ uç defa geçilen Tasman deni
zın.ıJ telsiz cihazı olmadıktan başka 
~hiisiye sandalı da bu1unmıy~ 
~ır tayyare ile geçmi§ ve bu deniz
fuıerln.de uçmadan evvel bir mektup 
~ttakar~k kaybolduğu veya düştU
ğij takdırde bir kimsenin kendisi-

~i .. ar~~~ya _çıkmamasını dilemiş, 
çunku bır kımsenin benim i<;in ha-

kıırtulacağmuza. kimse şüphe etmi -
l!Orl (tnus) 

Falih Rıfkı ATAY 

yatını tehlikeye koymasını, hüku· 
me~m.i~ benim için masrafa gir
mesını ıstemem,, diyerek feragat 
ve fedakarlık bakımından eşine ~a
dir tesadüf edilir bir harekette bu
lunmuştur. 

Bu seferin verdiği en büyük ders, 
kadın kapasitesinin hudutsıızlıığu

. nu anlatmasıdır. 

Bu hafta içinde iki meşhur 'tn
giliz, yetmiş yaşına vaıdık

la.n için bir kere daha anrl1.ıJar. 
Bunların biri muharrir ve m·u·t ,e-
fek.kir Mister Wells, biri İngilte 
rede birkaç kere işbaşrna geldikte~ 
sonra bugün Başvekil muavinı bu
lunan Mister Makdonald'dır. 

Mister Wells bugünkü İngiliz mu 
harrirlerinin bütün dünyada şöh
ret kazanmışları arasındadır Belki 
de yaşının sayısı kadar eser y-ı..z-

Kral Leopold ili 
mış olduğu gibi yazmaya da devam 
etmekte ve bir "Fikir ansiklopedi· 
si,, hazırlamaktadır. 

Mister Wells de, hayat yolunu 
kendi himmeti, kendi azmiyfo fet· 
betmiş ve kendi gayretiyle muvaf
fak olmuş bahtiyarlar arasındadır. 
Muvaffakiyetini kendine borçlu o
lan bu büyük adam, Ingilterenin if· 
tihar ettiği büyükler arasmdadrr. 
Onun yazdığı eserlerle ne yapmaya 
muvaffak olduğunu yine bugünkü 
lngiliz edebiyatının en ileri şahi

kalarından birini temsil eden Ber
nard Shaw şu sözleri anlatıyor: 

"Wells devri üzerinde çok de
rin bir tesir yapan şahsiyetler ara
sındadır. Wells yazmaya başladı· 
ğı gündenberi İngiliz cemiyetinin 
gittiği yola muhalefet etti. Kendi· 
si cemiyeti daha iyi bir yola sev
ketmek lazım geldiğine inanıyor

du. Onun için cemiyetin yaşayışını 
salahiyetli bir kalemle yaz.mıı.ya 

ba§ladı. Çünkü bu yaşayışı hakki
le tanıyor ve sevmiyordu. Hedefi 
bu yasayışı temizlemekti. Yaza ya-

- YOK C. A N I M, 
BU AMCA.Nl/.J 

-EVE.T, BE.N Ot 
ONU "4ATIRLAMAK iç.ı.....a 
FAREYE At--\CAMIN 

ADIN!_ VE.RDiM .j 
AD'· 

) 

' 1 

yetmişine varan ikinci !ngiliı 
olan Makdonald, İngiliz a. 

me!e hareketinin en bellibaşh lider
l~~ındendi. Beynelmilel şöhreti Bü 
~k Har-p sırasında, harbe karı:;· 
gosterdiği düşmanlıkla başladı 
~u. sıralarda Ingiltere sosyalistle 
r~n.ın adeta mabudıu idi. Butin In
gılız sosyalistleri onu bir hain sa
yıyorlar. Sebebi; 1931 de amele 
~·~kasını bırakarak milli kabiMye 
ıltıhak etmesidir. 

-~~ster Makdonaldrn amele müda
f~ı~i ideolojik olmaktan ziyade his
sıdır. Ona göre sosyalistlik, fakir
~eri ve yoksulları himayedir. Ve bir 
ıhtna.ı doktirini değildir. 

Kendisi bu zihniyete sadık kal-
1?ış ve bu yüzden muhafazakar ve 
lıberallerle teşriki mesai imkanını 
bulmuştur. 

Nitekim buglin de Başvekil mua

vini sıfatiyle bu vaziyetini muhafa
za ediyor. 

H aftanm siyaset lleminde, 
birdenbire parlryan bir si

ma, Belçikanın genç kralı U çüucü 
Leopotd'dür. Kral Leopold 1901 de 
do'"d .. g uguna göre benUz otuz beş ya-
şında bir gençtir. 1934 te bir dağı 
t~rmarurken "dUşerek feci şerait i
çınde vefat eden babası Kral Al
bertin yerine Belçika tahtına otur
du. Genç Kral da, babası gibi spor
cudur. Hatta o da bu yüzden bir 
facia ile karşılaştı: Bir otomobili 
sürerken bir ağaca çarparak yara-

Öjeni 
Malfundur ki İslamda bir itikat 

\'ardır: Miraç itikadı .. 
Amasya Meb'usu l\lerzif onla Hoca 

İbrahim Cudi Efendi 1297 de Seli. _ 
nil\te Terakki mektebinde akait oku. 
durken şö)·le derdi: 

"- HiraA; o kadar çahuk, o kadar 
çabuk oldu ki Peygamhrrimiz yata
ğından fırla~,p gö~e ~ıktığı gece, 
yanıba.,.nda aptest ibriği var idi. 
Peygamberimiz göğe ı;ıkarken acele 

1 

ile aptest ibriğini clevirdiler; ~Ökten 
indikleri zaman daha aptest ibriği-

1

1 nin suvu akıp tükenmemiş idi. İşte 
Miraç bu kadar çabuk \.'e bu kadar 

l 
lm~a bir zamanda olmustur.,, 

Daha Hahcıoğlu Mühf'ndi!'lhanestn
de t.alf"he iken riya:ri~·ecllikle şöhret 
alan, Sa.Ja .. llrle K"simiye mahallesin. 
de doi:an, Kilçek İ!ôômall oğlu bUyiik 
, ... kırk nlhk riya:ıin hoca~ Çolak 
Bay Salim, C:h~ngi~ zirvesindeki ah
baplarını zl)·aret ederken, cebinden 
bir sürü fransızca, İngilizce mecmua 
~ıkarara•k Jsbat eder ki: 
"- Mi~, hocalann, ve lilemayi 

zahirin dedikleri gibi değildir; Miraç 
maddidir. (Kitaplarını göstererek) 
işte delili .. ·~te İngiliz alim ve filo
zofu :\fister falan ile filanın tecrübe
leri... Buna ne huyuruıur?. 

Ve sözi.ine de,·am ederek Ahmet 
\' efik Pa"a lisa111 ile derdi ki: 

1 
.. t t d ,~ ·ı· - ş e e nı ı kat'in·e ve bera • 

hini ma1dl~·e ile sahit .o.ldu ki Mirac 
manevi değil, maddidir .,, 

#(. * ~ 

Ali Pa5a deninde Abdillizizin Pa
ris seyahati meşhurdur. Bu seyahat
te refakatinde bulunan Fuat Paşanın 
sarfettiği nükteler, Abdillii.zizin Paris 
se:rn.hntiııden claha meşhurdur. Bu 

1 
nükteıerin biri, Üçüncü Napolyonun 

Mister Mal·donald. .~ızı 1 Sadrazam ve sera.~keri Komte de 
ve oğlu :\lantahan < e Palikav ile diğeri de 

__ .__ .... ...,,. .... ..._ ...... __ ...__ imparatoriçe Eugenie ile geçmiştir. 
lannnş ve bu kaza esnasmd:ı iki lmparatoriçe Eugenie ile Fuat Pa-
çocuf;unun annesi olan tefikasınr k k şa onuşur en söz peygamberin M·-
za.yi etmişti. Kral Leopold 'Ur. bu racma. intikal etti. Fuat Pa'"a Mi 

1 

hafta içinde bütün dünya matbuat1 d·ı· d'· d ~ racı, 
1 ı on üfrü katlar tarif ta• · 

taraf d h . '. • -'Wll' ve 
m an c emmiyetle anılnıasına tefsır eyledı. Fakat imparatori e . 

~e~ehiyet veren hadise, Belçikayı bir türlü kandıramadı. Göite mer~li ~ 
ıttıfa 'dar siyasetinden koparıp, bü- \"ensiz bir hamlNle çıkmak, gökten 
yük harpten önceki bitaraflık si- bir hamJede yine merdivensiz inınek 
yasetine iadeye taraftar olduğunu za~·anı ka<hn<'a~ıztn aklına bir ttlrl" 
bildirmesidir. - u sı~aınırordu. İmparatoriçe nihayet 

Bugün bütün dünya matbuatı bu son sualini sorrlu ,.e dedi ki : ~ 
siyaset üzerinde münakaşalar yap- " p - ckala! Peygamberinizi .. _ 
makta ve hepsi de, mesleklerine, çıktı· 1 . - n goge 
menfaatlerine göre Yaziyeti mu ha- ·· ~ · gmı nr lahza kaimi edelim. Ya 
keme etmektedirler. Hadise bütUn goge çıktıktan sonra nasll indi?!.., 

'
F' uat Pa..";'a derhal cevap ,·erdı" •• 

Avrupada derin tesir yapacak ve 
Avrupanm bütün si\.•asetinı yeni- - Hazreti lsanm bıraktığı merdi-

VP.nle .... " 
den tetkik etmesine sebep olacak Herkeste kı>lıkahalar .. 
b~ Ab durrahman Aclil e~EN 

OKUYUCU MEKTUPLARI 
Etek~rik. Ş~r_ketinden Şıkityet 

Tarlabaşında h.erestecı :;o,rngmda meşgul ld -
23 numarada oturan Bay Abdülha- ğum N· ~ ugunu gıı:zetelerde okudu. 
mit, bize gönderdiği mektupta hula- çağırar:~ah Bk~ka7lıgı ~eyeti~ beni 
saten diyor ki: kik 

1 
a. ~ 0 up 0 ~adıgıım tet. 

"Ü .. .. k . ey emcsını ve benı ma°'duriy t 
_ çuncu omı~erd~m. Açıkta kal- ten kurtarmasını dilerim.,, ~ e -

dıgımdan, Elektnk Şırketine girdim Karii"'' · · t' ve on . . ... ızın vazıye ıne ehemmi t-
sene Şırketm tahsildarlığmı le nazarı dikkat celbeden Ye 

yaptım. z. 

a- ş· • uya ırketin bir yolsuzlu~ hak- V S f , 
kında Nafıa Vekaletine yaptlan ih- apur e er)erıni 
barın benden s~dır 01duğ~nu sanan Y o: una Koymalı 
Şırket, haksız bır mcseleyı vesile itli- 10 Teşrinievvelde . 
h ·ı . . gazetemıze ~ 1 
.azı. e evvelkı sene bana ışten et çek- mış olan bir mektup: 9.ZI • 

tırdı ve mahkemeye verildim. Suç ol- Beş gündür tneb 1 . 0 u ıskelesind 
madtğından tabii beraet kararı al • pur bekliyoruz. Nihayet b .. :. va-
dnn ve Şirkete müracaat eyliyerek, :_-ı., vapuru geldi, fakat ~~~n Ta

vazifeme iade olunmamı, yahut ta on ı:undan yolcu kabul etmedı. ~e~~~~k 
senelik hizmetime mukabil makul "ııpurların da yine böyle dolu olacaaı 
bir tazminat vermelerini istedim. anlaşılıyor. Biz burada gu" l beeık liy k . . , n erce 

ece mıyız· Vapurlar tnebotudan 
Yolcu ve eşya alınıyacak ise '-·- . Şirket, beni haksız yere işimden çı -

kardığı mahkeme kararile sabit ol
duğu halde, bu taleplerimi kabule ya 
naşmıyor. Yaşım ilerlemiş olduğu için 
şimdi başka bir yerde yeniden vazife 
bulmam da imkansız?rr. UğraJ.ığım 
haksızlık yüzünden beş ':ocuğurn, 
karını ve ben sefil bir vaziyete düs-
tük. Acınacak haldeyiz. , 

Elektrik Şirketinde tahkikatla 

ı::. • l ı,,wıU l· 
uı.n etsın er. Burada malrınızl a, canı-
mızla daha ne kadar bekliye~c~ız? 

Küreli Seyit Ömer 
TAN - Vapur seferlerinın ta . r d Y nzı-mı azım ır. olcuları böyle bekl t' 

süründürmemek ve muamol~tı ~ ,ıp 
. . ~ a tıc·a-
rıyeyı de geciktirmemek çin . 
den tedbirler bir an evvel ı._t' .hıcap e-
l lıd 

, .. ı az o • 
unma ır. 
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Takımlar lig maçla- Iskoçlar 
rtna hazırlanıyorlar Almanları 

Güneş, Anadolu Hisarını 5 -O Gala
tasaray da f stanbulsp oru 6- 1 Y endj 

Yendiler 
Senelerdenberi kendi kabuğundan 

pek dışarı çıkmak istemiyen ve ha -
riçtan gelen takımlara da pek ehem 
miyet vermiyen Ingiliz futbolünde 
göze çarpan bir değişiklik başlamış
tır. 

r:· r ; 
lngiliz milli takımının Berlin olim 

piyadına girişi bu değişikliğin ehem
miyeti bir işareti idi. Şimdi Ingıliz -
ler hem dışardan takım getirtmeğe 
hem de kendi takımlarını sık sık Av 
rupaya göndermek tarzına razı ol -
muş görünüyorlar. 

Nitekim geçende Iskoçyayı ziya -
ret eden lzmirli Vehabın klübü Ra -
cing'ten sonra Alman milli tak1m1 
lskoçyayı ziyaret etmiştir. Alman -
lar Iskoç milli takımına karşı oyna -
dıkları oyunu 0-2 kaybetmişlerdir. 

Galata&aray - lstanbu1spor maçından: Kale önünde 
lskoçya -Almanya 
maçının tafsilatı 

Alman milli takımı her zamanki 
beyaz fanilalı formasile çıkmı~tır. Is
koçlu takımı ise lacivert forma ile sa 
haya gelmiştir. 

Milli kümenin yapılınasiyle küme ihtilatı ortadan kalktığı için İstan
bul lip; maçlannrn önümüzdeki pazara ba~laması ihtimali kuvwtlenmiş
tir. Milli kiimeye ilk dört klüp ayrılacağı i<;in takımlar her senekinden 
daha ciddi bir gayretle id.manla.ıma başlarnı~larclır • 

Maçın oynandığı sahada 50,000 se 
Güneş - Anadoluhisan maçı 1 yirci bulunuyordu. 
Nitekim dün saat 12 de Güneş ta-1 bilakis canlılığa scvketmişti. Üstüste 

kımı Anadoluhisarı ile bir ekzeraiz yaptıkları akınların birisinde lüzum- lskoç takımı W si6temini 
maçı yapmıştır. Bu ekzersiz maçında suz bir çıkış yüzünden Avniyi aşan harikulad<e oynuyormuş 
Güneş takmunın İngiliz antrenörü de top . G~latasaray ~!arma takılarak Oyun başlar başlamaz İskoçların 
bulunmuş ve bu sene takımd.ı yapı- vazıyctı berabe~e bır şekle soktu. Bu W denilen sistem dahilinde fevkalade 
labilecek tadilatın bir kısmını tecrübe golden sonra hır Galatasaray hiicu _ bir kolaylıkla oynamaya başladrkla
etmiştir. Antrenörün şimdiye kadar 
sol haf mevkiinde oyruyan lbramihi 
sol içte tecrübe edeceği dünkü ekzer
siz maçında dikkate çarpan hadise
lerden biriydi. Çünkü İbrahim dün 
sol iç oynadı. Bu değişiklik ihtimal 
sa.; haf Da.nişin ve sağ açık Mclihin 
bulunması dolayısi.yJe yapılmış 

pecburi bir tadil.Attı. , 
Maça başlamadan evvel Ana.d0lu -

hisarlılar güzel bir hareketle ilk ek
zersiz hatırası olarak Gilneşililere bir 
buket vermişlerdir. 

Oyuna iki taraf ta dikkatle başla
mışlar ve birinci devre sıfır sıfıra 
berabere neticelenmiştir. Bu birinci 
devrede Güneş muhacimlerinden üç 
ortanın ağır hareketleri yüzünden bir 
hayli fırsatlar kaçırılmıştır. 

!kinci devrenin yirminci dakikası
na kadar vaziyet değişmemiştir. Yir
minci dakikadan sonra Güneşliler a
ıçamışlar ve üstüste heş gol c;ık:ıra

rak maçı 5 - O bitirmeye muvaffak 
olmuşlardır. Birinci devrede Anado
luhisarmm kalecisi, sağ hafı ve iki 
müdafii güzel oynamışlardır. 

Galata.aray: 6 - l.tanbul•por: 1 
Sıra Galatasaray !stanhulspor 

karşılaşmasına geldiği zaman bu mU
aabakanm lig maçlarından evvel her 
iki taknnın vaziyetini anlamak nok
tai nazarından meraklılar üurinde 
büyük bir alaka uyandırdığı iki bine 
yakm bir seyircinin tribünleri dol -
durma.sile belli oluyordu. 

Galtasaray eski takrmmdan yal -
ruz Kadri ve Reşattan mahrum ola
rak bildiğimiz oyuncularile sahaya 
~u şekilde çıktı. Avni, Salim, Lfıtfi, 
Hüseyin, Hayrullah, Suavi, Necdet, 
Eşfak, Gündüz, Fazıl, Bülent ... 
Buna mukabil tstanbuJspor takmu 

eski oyuncularından Saıni, Nevzat, 
Fahri, Hasan hariç olmak üzere ta -
nıaınile yeni ve genç oyunculardan 
mürekkep olmak üzere şu şekilde i
di. 

Hikmet, Ali, Hasan, Hayri, Sami, 
'.Aziz, Nevzat, Seyfi, Kemal, Fahri, 
Bahri. 

Hakem Nuri. 
1stanbulsporlular müsabakaya çok 

canlı başladılar. Buna mukabil Ga -
latasaray birkaç aylık istirahatin 
verdiği tesirle olacak sönük bir oyun 
oynuyordu. !stanbulsporun genç o
yuncuları Galatasaray m?tdıı.faasına 
kadar çekiyorlarsa da tecrübesizlik
leri yüzünden bu hattı bir türlü aşa
mıyorlardı. 

Onuncu dakikada soldan inkişaf e
den bir Galatasaray hücumtında ls -
tanbulspor müdafaasının hatası ilk 
ıolü San-krrnıızılılara kazandırdı. 

Bu gol Sarı-siyahlıları bozınamıe 

munu Hasan favulle durdurd~t. Bü- n görülmüştür. Ayni sistemi tatbik 
!endin <:ektiği favul kale önimdeki etmek istiyen Almanlar bu sistemde 
bir kargaşalık esnasında ikinci defa rakipleri kadar muvaffak olamıyor -
olarak İstanbulspor kalesine getirdi. lardr. 
Ve devre 2 - 1 İstanbulsporluların iki takım arasında bu fark hemen 
mağlıibyetile neticelendi. semeresini vermiş ve Iskoçlar oyunun 

İkinci devrede Sarı-siyahhlar ~a - ilk dakikasında Alman kalecisini çok 
minin yerine Fahriyi almt ılar ve tehlikeli bir mevkie sokacak hücum· 
Nevzadln ~ "d uıııa.11'-ı; .;ırut1ç tarn"l:ı ti::u;:ıı:ım";l<>••<.hr. 

lerdi. 
Genç İstanbuJsporlular tecrübeli 

hasımları karşısında canlı bir oyun 
oynamalarına rağmen kendilerini mü 
sabakanrn cereyanına kaptırclılar. Ve 
arka arkaya dört gol kaydeden Sa
rı-kırmızılılar maçı 6 _ 1 vaziyette ni
hayetlendirdiler. 

!stanbulspor takımında bugün i -
çin değilse de yarın için çok ümitli 
ve istidatlı gençler gördük. 

Galatasaray takımı ise yukarıda 
da kaydettiğimiz gibi insicamlı bir 
oyun çıkaramadı. Diğer takım laı-m 
vaziyetini bugün için bilmiyoruz. Bu 
nunla beraber şampiyonada mılhim 

rol oynıyacak takımlardan lıir!si olan 
Galtasarayın vaziyetini pek iyi bul
madık. Bilhassa muavin hat.tı takt -
mm en zayıf noktasını teşkil ediyor. 
Salim Lfıtfi müdafaası da rıck ümit 
verici bir şekilde değildi. Muhacim 
hattına gelince, yine içlerinde en iyi
si Necdet idi. Diğerleri sahada bir 
türlü birib'.I ini bulamıyorlardı. Biz 
Galatasarayın şampiyonada rol oy _ 
nıyabilmesi için fazla çalışmağa. ve 
nefesini arttırmağa muhtaç bulun -
duğu kanaatindeyiz ... 

Beykoz: 6 - Vefa: 4 
Taksimde bu maçlar yapılırken 

muntazam çalışmaları sayesinde ilk 

maçlarında dördüncülüğe kadar yük

selen Beykozlular kendi sahalarında 
~ 

yine birinci kümenin kuvvetli takım-

larından Vefa ile karşılaşmr:;;lardır. 

Iskoçların W sisteminde daha usta 
olduklarını gören Almanlar kendile 
ri de ayni sist emi t atbik edemiye -
ceklerini anlıyarak oyunun vaziyeti
ne göre değişen bir şekilde oynama
ya başlamışlardır. Iskoç mühacimle 
rinin çok gayretlerine rağmen Al
man müdafaası dayanarak birinci 
devrede gol yemekten kurtulmuş -
tur. 

İkinci devrede bütün Iskoç hücum 

hattının birden ilerlemesile ilk gol 
kaydedilmiş ve maçın son dakikala -
rmda bir gol daha yapılarak oyun 
2-0 lskoçlar lehine neticelenmiştir. 

lskoçlar intikamlarını aldılaT 
Bu münasebetle Alman takımının 

tngiliz ve Iskoçlarla evvelce yaptığı 

iki maça ait şu kısa malumatı vere-

lim: 
Alman milli takımı geçen sene In -

giliz milli takımı ile Ingilterede oy
namış ve 0-3 mağlup olmasına rağ -
men iyi bir tesir bırakmıştı. 

Ayni takım lskoç milli takımını 

Almanyaya davet ederek mağlup et 
mişti. lskoçlar bu son maçla Alman 
yadaki mağlubiyetlerinin intikanıını 

almış oldular. 

Her iki tarafın lig maçlarına çıka
racağı tam kadro ile yaptıkları mü

sabakanın ilk devresi Vefalrlann 

3 - 1 galibiyetile bitmiş ve ikinci dev. 
re çok hakim oynıyan Beykozlular : 
~e:anın yaptığı bir gole mukabil üst-ı 
u ı .e 5 gol atarak maçı 6 - ·1 galibi -
yetlerile nihayetlendirmişlerdrr. Ge -
çen hafta da lstanbulsporu mağlup 
eden Beykozlulann bu seneki lig 
maçlarında büyük rol oynıyacağı ü
mit edilmketedir. 

Pera: 2 - Kurtuluş: O 
Beşiktaş stadında gayrifederele _ 

rin en kuvvetli klüplerinc!en Pera ile 
Kurtuluş kupa maçı yapmışlard1r 

ve müsabakanın ilk dakikalarında sa 
katlanan Kurtuluş kalecisinm yok -
luğundan istifade eden Peraltlar mü-, 
rakibi olan Kasımpaşayı 2 - O ma.ğ"lup Galata&aray - lstanbulıpor ma· 
etmistir . cı.ndan bir enıtantane 

_B_ Rn. !. 
2 
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6 
R. 8. 2 

Hacı Ahmedin Aksaraydaki evi, 
bugün pek kalabalıktı. Siyah başör
tülerini çenelerinin altında düğümle
miş yaşlıca hanımlar, gözleri, du
dakları acemice boyanmış tazeler, 
birer asker intizamı ile dizili iskemle
lere kurulmuşlardı. Köşedeki cum
banın içinde karşı komşu, yağlıkçı -
larm Mürüvvet Hanımla kızı Cemi
le oturuyorlardı. Mevzu, Cemilenin 
boşanma meselesiydi. 

Genç dul kinle dişlerini gıcırdatarak, 
odanın ortasına gelip, çatallı, bQğuk 
sesile haykırdı: 

9. 8. 3 
- Karı ne dedin bakayım sen? Ne 

halt ettin? 

9. 7 
10. 4 

.
0

.10.4 

• W E • 9. 6 . ·--+ s + v. 7. 6. 

• 5 
• A. 5 
• 10. 3 

Birdenbire Cemileye dönmüştü: 
- Kız geçen gün bana gelip: "A

man Naciye Abla, git kocama söyle. 
Annemin dediklerine bakmasın, bize 
pek yazık olacak." diye, yalvaran sen 
değil miydin ? 

.+ D.5 

Kozsuz. (S) oynar ve altı Leve ya
par. 

• Bu mesele bir müsabaka.da ve
rilmiş ve pakaz · oyuncu tarafından 
halledilebilmiştir 

15 perşembe •ayımızda veri
len meselenin halli: 

• • • -t-

4. 3 

A. 4. 3 
4. 3 ·--• A. D. 10 

+ v. 9. 1 
ol-R. 

• 2 
.,, 4. 3. 2 

• R. 5. 2 
+ 

Koz pik. (S) oynar ve yalnız bir 
Leve verir. 

tık bakışta mesele kolay görün -
mez; zira iki taraf ilç renkten de Le
ve yapacak vaziyettedir. (S) keserek 
üç koz ve iki karo yapabilir; fakat bir 
Leve daha lazım . 

Bu altıncı Leveyi yapa'bilmek için 
(E) ve (W) ye sağlıım kağıt attır
mak icap eder, ki onu da ancak bir 
koz ilstüne attırmak mümkündilr. 

Bu taahhüdü yapmak (S) in baş

langıqta bir kör vermesiyle müm -
kündür. Bunun için (S) in bu eli 
şöyle oynaması gerektir : 

Leveler : 

1. - (S) Kör (2) !isini oynar ve 
yerden bir karo atar. Bu (2) liyi (E) 
veya (Wl. nin a.lmasmm ehemmiveti 
yoktur. Hangısi ele alırsa ve ı<aro 

oynarsa, 
2. - (S) yerden (A) ile alır. 

3. - Yerden trefl oynayıp elden 
keser . 

4. - Elinden kör yerden keser . 
5. - Yerden koz ( 4) lüsünü oy -

nar. (E) Körü saklamak için karo 
atmağa mecburdur. (S) Kör atar ve 
(W} hem terefl ve hem karo tuta -
roaz. birisini atmağa mecburdur. Bi
naenaleyh son leve (S) indir. 

Buradan mı 
Gitti? 
Fransız gazetelerinde son zaman

da bir Türk pehlivanının Pariste gü

reşlere başlıyacağı haberi çıkmıştır. 

Fransız gazeteleri bu Türk pehli

vanının Arif isminde olduğunu \. e ne

fesini artırmak üzere yalnız şeker yi

yerek idman ettiğini yazıyorlar. 

Arif ismindeki bu Türk pehlivanının 

mukavemetini ve nefesini artırmak 

üzere yalnız şeker yediği meselesi, 

bir şeker fabrikasının reklam1 olabi

lir. Fakat bu namdaki bir pehlivanı

mu;JO Pariste bulunduğu muhakkak

tJr. Çünkü yakında Alzaslı bir pehli
vanla glireşe~ktir. 

Yalnız Arif ismile Fransız gazete

lerine geçen bu pehlivanın iyi tanı

dığımız Bulgaryalı Arif olması ihti
mali çoktur. 

Çaya lstanbulda 

Odanın ortasına çektiği iskemle<ie, 
bacaklarını küstah bir hareketle ger
miş, etrafı bol sürp-ıeli, küçük mavi 
gözlerini kısarak kendisini dinliyen 
bitişik imamın dul baldızı Naciyeden 
gözlerini ayırmadan, kendisinin ma
hallerden dürüstlüğü nisbetinde di
ğerinin şirretliğini de bildiği için se
sini daima aşağıdan alarak kızın a
nası Mürüvvet Hanım hararetle an
latıyordu: 

- Yalvardı, yakardı. Biz de, eh 
san'ati iyi, kimseciği de yok ,dedik. 
Dalyan gibi kızı veriverdik işte. Evi
mize mi almadık, kul köle mi olma
dık yezide ... Fakat ne fayda, iki aya 
varmadan tazecik gelini yüzüstü bı
rakıp, kaçıvermesin mi? Ama.. Di
lerim tanrıdan inşallah onu lime li
me eder de .. 

Daha Mürilvvet Hanım sözünü bi
tirmeden demindenberi onu sessiz, 
sedasız, fakat içinden isyan eden bir 
tavırla dinliyen Naciye iskemlesinde 
doğrularak, sözünü kesiverdi: 

- A! .. Hemşire, öyle söyleme doğ 
rusu, yazık değil mi nur gibi gence? 
inkisar etme günahtır, ayol. Sizi de 
bilirim, onu da ... Doğrusu suç iki 
y1tnda da var. Arayıp, soraydınz da 
kızı öyle vereydiniz. 

- Aman kadınım. Ben inkisar et
miyeyim de kimler etsin? İki yıl oldu. 
Mahkemelerde sürünüyoruz. Daha 
ayrılık karan alamadık. Derdimden 
ağzımdan kanlar mı boşanmadı, ne
ler olmadı ... Biz böyle soysuz çıka

cağını ne bilelim, kimsesi yok dedik. 
İşi de iyi, bakkal kızı bol ya.şatır, 

diye düşündük. 
- Bak, kadınım, sözüm açık. Ge

çende dükkanının önünden geçerken 
"Gel de acı bir kahvemi iç, Naciye 
'-ı.a .. u.a-. ~J "'' J Uia,. --- -- - ~ .,. 

dim. Oğlan anlattı. Kızdan mem-
nunmuş, "llle de, ille anası olacak 
kaynanam" diyor. 

- Peki kadınım, kusur bende di
yelim. Kızı istese hiç başımıza bu ço
rapları örer miydi? Daha güvey gir
diğinin haftasına kalmadan Cemile
mi şöyle bir köşeye çekmiş te: "Ha
nım hanım, seni bana kırk dirhem 
eti kırk gün idare eder dediler de 
aldım. Bu ne süs böyle!" diye, yü
züne öyle bir söylemiş ki görmelere 

seza ... 
Naciye bir kaşını hiddetle kaldı -

rarak Mürüvvet Hanıma cevap ver
meden Cemileye dönmüştü: 

- Bak kızım, sende de kabahat 
yok değil. Çocuk "Dışarı, ayrı eve 
çıkalım" demiş te istememişsin ... 

Cemile bu sözleri işitmedi. Çün 1 

o sırada, sedirin dibinde çektiği min
dere kurulmuş, sigara saran Ha~ı 
Ahmedin esmer, yaşlı karısına dog
ru eğilmiş, kendi kendine acıyan_ bir 
tavırla: "Ah büyük hanımcıgım, 

gençliğim mahvoldu, ben şimdi ne 
yapayım?" diye, dert yanıyordu. 

Bundan yirmi beş sene kadar evvel 
ı Istanbula gelerek o zaman Kurtdereli 
1 ile güreşen meşhur Macar pehiivanı 

1 

Çaya cambaz sirkile beraber şehrimiz 
de bulunınaktadır. Altı defa dünya 
\şampiyonu olduğunu söyliyen Ç9.ya, 

1 
bütün pehlivanlara meydan okumak
tadır. 

Naciye, etrafına sürmeler yayılmış 
küçük mavi gözlerini süzerek hemen 
başka bir kadına döndü. Allah hak
kı için oğlanın hiç te o kadar kötü 
olmadığını anlatıyor, kaşla, gözle, 
bakkalın ,kaynananın elinden çek -
tiklerini, onun için kızı bırakıp kaç
tığını iddia etmek istiyordu. Fakat 
birden bire yerinden fırladı. Eşikte 
görünen evin küçük kızı kapıda bi
risinin beklediğini işaret ediyordu. 
"Bakayım bari .. " diye, sallana salla
na dışarı çıktı. O odadan çıkınca, 
demindenberi genç dulun şirretliğin
den korktuğu için sesini çıkaramıyan 
Mürüvvet Hanım elini sallayıp, oda
dakileri susturdu. Yakasını silkeliye

rek gizli bir şey söyliyecekmiş gibi 
eğildi: 

- Tanrım, ne şirret kan! Bütün 
elalemin bildiği Haceri bana methet
miye kalktı. Bakın hele .. Hep kötü -
lük bendeymiş,.gördünüz mü dostlar~ 

Kasımpaşa S: O -
Halıcıoğlu S: 2 
Camialtı sahasında Halıcıoğ'lu 

spor klübile Kasımpaşa spor klüpleri 
karşılaşmış ve Halıcıoğlu kuvvetli 
rakbi Kasımpaşayı 2 - O mağlup et. 
miştir. 

Sesini biraz daha hafifletmişti: 
- Ah kim bilir, aramızda kalsın. 

ama, kan genç, üstelik te dul... Oy
le genç oğlana sık sık yarenliğe git
mesi doğrusu benim midemi bulan
dırdı. 

O, sözünü yeni bitirmişti ki, oda
dakilerin tüylerini ürperten bir şey 
oldu. Eşikte Naciye görünmü~tü. 

Cumbaya doğru birkaç adım daha 
atmış, korku ile yerinde büzülen Mü
rüvvet Hanıma yaklaşmıştı : 

- Karı, bana diyeceğine sen ken
dine baksana.. Senin damadına göz 
koyup, kızınla onu ayırmak için ara
yı:ı fit komadığın ne malum? .• 

Son kelimeler ağzından fırlamasi
le beraber Mürüvvet Hanımın üzeri
ne hücum etmişti. Ne odadakilerin 
ayırmak için uğraşmaları, ne de Ce
milenin :ince çığlıkları genç dulun 
kuvvetli yumruklarından Mürüvvet 
!iammı koruyamadı ve bu amansız 
yumr111·lar kadının üzerine birçok 
kalkıp indi. 
Erte~i gün mahallede iki hasta var

dı. Birisi hala hırsı yatışmamış, bıı.

şında sirkeli bezler, küfrede ede ya
tan Naciye, diğeri de damadına da, 
genç dula da lağnetler savurarak, 
yediği yumrukların yerlerini uğuştu
ra uğuş:ura döşeklere serilen Mü. 
rüvvet Hanım ... 
Şlmdi Mürüvvet Hanım acılarını 

bahane ederek başka bir şeye de ya. 
mp ağlıyordu. Çünkü bütün bu pa
tırdılardan doğan mes'ut bir netice 
vardı. 

Cemil, anasının yediği dayağa 

bakmıyarak: "Demek sen Naciye ile 
koc2na haber yolladın?" diye, bağı
rıp çağırmasına kızmış, gizlice, ha • 
bt>rsiz kncası ile barışıp, evden ka· 
çrverrr.ıştı. 

Çumrada 
Buğday 

Peride Celil 

Pek Bereketli 
Kdn1SJfr~iıa~tJ8~~8b~H~~ın:\f5ml 
kezi olan Çumranm 3 bin küsur, bU
tün kazasının da 45 bin nüfusu var· 
dır. Dink ve Akviran isimli iki na· 
hiyesi, 58 parça köyü mevcuttur. Se
nedt. 60 bin koyun, 100 bin va.gon 
buğday, arpa, yapağI, tiftik ve 88.ire 
ihraç eder. 

Çumrada birçok yenilikler göze 
çarpıyor. Mükemmel bir hükumet 
konağı ,yeni yeni binalar var, İn§aa.
ta devam ediyor. 

Kaza,, yirmi bir ilkmektebe malilt
tir. Bunların dördü beş sınıflı, diğer 
leri üç sınıflıdır. 

Bu sene Romanya göçmenlerinden 
üç yüz haneliği buraya getirilerek 
mehmaemken yerleştinımişlerdir. 

Bunlara asri şekilde evler yapılıp ha· 
zırlamlmaktadır. Muhacirler burasını 
pek ziyade beğenmişlerdir. Kendile· 
rine verilen müspet arazide bu se
ne zer'iyata başlıyacaklardır. San • 
atkar olanları, yerli işlerde çalışma· 
ya başlamışlardır. 
Buğday mahsu1ü bu sene pek be

reketli olup şimdiden ihraç edilme
ye başlanılmıştır. Istasyonda depo e· 
dilmiş ve scvka amade külliyetli za
hire vardır. 

Çumrada bir un fabrikası inşası, 
faydalı ve karlı bir iş olacaktır. 

Bir Aya Mahkum 
Edildi 
Dün ikinci ceza mahkemesinde, 

Bakırköyünde Hüseyniye caddesi bir 
numarada oturan suçlu Kemalin ve 
Tarlabaşında Tavra sokak 18 numa
rada oturan davacı Karabetin duru, 
maları olmuştur. 

Neticede suçlu Kemalin sarhoş o
lup Karabete sat~tığr şahitlerin ifa
delerinden anlaşılmış ve suçlu Kema
lin bir ay hapsine ittifakla karar ve
rilmiştir. 

Bayram Hazırlıkları 
Cumhuriyet bayramı hazırlıklarına 

şimdiden başlanılmıştır. 
Belediyeye bağlı Sular Idaresi dün

den itibaren Taksimde Cumhuriyet 
meydanına, her sene olduğu gibi, fis
kiye ve tak yaptırmaya başlamıştır. 

lstanbul emniyet müdürlüğü de An
ka radak.i geçit resmine iştirak ede· 
cek olan Istanbul polis kıtaasında bu
lun.ac::ı k ooli sleri ayırı:• ıştır. 
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1 Piyale 
Camii 

ı ve Sinan 
Mimar Kemal 
Cevap Verdi 

b · an evvel tahakkukunu Halicin bugünkü şu hali karşısında "ideal,, bir Haliç hulyasının ır 

tstanbul hakkında yapmcş ol
duğıımuz görüşmelerden birisinde 
Bay Efdafüddin, Piyale canıiinden 
bahsetmiş, bir okuyucumuz da 
:\-azmış olduğu mektupta bu camiin 
Sinan tarafından :rapıldı~ını kay -
detmi~ti. Bunun üzerine l\Iimar Se
dat Çetintaş "Cumhuri~·et,, refi
kimizcle yazdığı bir makalede, Pi
yale camiinin .Mimar Sinan tara -
fından yapılmadığını :raZlyordu. 
Bu hususta İstanbul Arkeoloji mü
zeleri müdürü Bay Kemal Altan. 
dan alclığı:mız bir mektupta şunlar 
söyleniyor: 

dilememek kabil mi.? 

"Güzel bir istanbul,, idealine 
nasll ulaşabiliri2. ? Fatih devrine ait Istanbulun ilk sı

abideleri arasında - dört köşe 

MiMAR A. HiKMET 
Şöyle Diyor : " 

Mıntakalar 
- Şehircilikte Evvela 
Ayrılmahdır. ,, 

Gene mimarlarımızdan Arif Hikmet Halt.ay.her şeyi~ 
kıymetini veren bir kafaya ve şahsiyete sahıpt~r. Kendı
si, tahsilini A vrupada tamamlam~ş olt?~sına ragmen şah
siyetini - maalesef ekseriya old~g~ gıbı - orada bıra~-~ = 

k ezilmiş bir surette dönmemıştır. Avrupanın teknıgı 
~~ bilgisini azmederek şahsiyetini kuvvetl~ muhafaz:ı 
et~iş ve onu zenginleştirmiştir. 1s!:=ır.~bulun. rı:a~~ ve b~
na müteferri meseleler hakkında duşuncelerını şoyle hu-
lasa ediyorum: __ 

MINT AKALAR 1 olan şahsın duyuş ve muhiti kavra- I 
_ Şehircilikte evvela mıntakalar yış derecesine bağlıdır. Faıcat lıenr.e, 

ayrılmalıdır. Bugün Haliçte olduğu Istanbulu, Beyoğlunun benzemeye 
gibi Kuruçeşmede de endüstri mmta- başladığı bir nevi Nevy~rk y~p~1~k: 
kaları var. Bu ytiııden Boğazın en gü- tan çekinmelidir. Mesela Bogazıçını 
zel yerlerinden biri olan Kuruçeşme· ele alalım ... 
de, oturmak imkansız gibidir. Sıhha- Bence Boğaziçi yalnız bahçe ve 
te de muzir. Şehircilikte birini ötekin- köşk semti hissini vermelidir. lskele 
den ayırmak. ka~il ~eğild~. ~ıhhi başları meydanlık, ve sağı solu bul
bahisle, teknık, mımarı, bedıi ve ıktı- varlı rıhtım olabilir. Böylece, lıer 
sadi bahis ayni cep~ededi~. Sonra köy merkezi denizden de belli olur, 
eehrin methalleri gelır, dcnızdtııı ol- iskele meydanları ve gezinti rıhtımla
sun, karadan olsun, bunları tesbit rından sonra, diğer iskele nıeyd:ı.n ve 
lazınıdı_r. Bu~n~ü. v~z.iyette deni1 gezinti rıhtımlarına kadar olan ~ra
methalı, yolcu ıçın ıyıdır, fakat em- lar denizden bakıldığı zaman dahi' o
tia için hiç te öyle değil. Emtia için ralarm hususi ikametgahlar mınta
ayrıca bir mıntaka yapmak lazımdır kası olduğunu gösterecek yalılar, uah 
çünkü bugünkü vaziyet yolcu içın l · çelerle süslenmiş olur. Boğazı b~y
yi, emtia için gayri kafi olduğundan danboya takip eden bir rıhtım, ~og.a
başka, güzel. olan bir yeri de çirkin- ziçine hususiyetini kaybettirir, .ıd.rak 
leştirmektedır. edilmemiş bir Avrupanm .. t~klıdı ~-

Bu itibarla lstanbula bir esas li- lur. Gayet tabii olarak, komur ve tu
man yeri tesbit edilmelidir. Bu ya- tün depolarının böyle bir mmtakada 
pıldıktan sonr~. ~~tasyon, yani kara hiç bir yeri olamaz. 
methali kendılıgınden yerini bulur. 
Ve şayet, lstanbulun imarı mmtaka. BİNALAR 

ınıntaka ve devre devre yapılacaksa, Gelelim şehre: Yamaçlarda tesis 
_ ki böyle olmalı~ı~ -. evvela, kara edilmiş olan lstanbul binalarmm bü-

deniz methallerının cıvarları imar yük bir kısmına ferahlık, hava ve 
=~ilmelidir ki gelenlerin Yüzüne gül- manzara temini için kanunlar yapılır 
ıün .. 

LİMAN 
_ Liman yeri sizce nerede olrnalı-

dır? ! b 1 .. _ Bugünkü halile st~n u ı~ın en 
.. . Ilınan yeri, Yenıkapı cıvarı-

munasıp ·· k" d 
halde limanın bugun u ar 

dır. Her. zamanda İstanbul un en 
ve aynı bir k ö ş e s i n d e n ·· ı olan 
guze ıazımdrr. Bu suret -
ç ı k m a 

5 ~ da söylediğim gibi, 
le, . yukarı ~ nacak yer, methalle · 
ilk ımara baş a ed • . ·· 

icap ecegıne go-
rin civan olması l tarafından haş-
re, imara da lsta~b~ olacaktır. Ev-
ıanması temin edılmıŞ . 

imarını ıcap 
vela lstanbul tarafını~. de Beyoğlu-
ettiren sebeplerden bır~ 

1 
ası 

. . k b'l' ıslah o marn nun şimdılı ka ı ı b b 
. ! bulun oş, ave buna mukabıl stan 

kir olmasıdır. 

M1MARI 
- Istanbulun imarında kullanıla· 

tak mimari ne olmalıdır? 
- Bu, bu vazife ile tavzif P-dilecek 

ve tatbik edilirse o zaman şehrin ta
bu teşekküllerinin icap ettirdiğı ha
rıci manzara kendiliğinden meyrlana 
çıkar: Ustüste sıralanmış ev dizile
ri, aralarında yeşillikler bulunmak 
suretiyle, amfiteatr şeklinde yükse • 
!erek tabiate uygun bir karakter ve 
güzellik verir. "City,, liman ve istas
yon civarı ve faaliyet merkezi olmak 
itibariyle dünyanın büyük Qehirlerin
deki emsalinden farklı olnuyan bir 
tesir vermelidir . 

- Haliç hakkında hususi bir ta-
savvurunuz var mı? 

- Var .. Fakat bir ideal ol.:ı.rak, Ha
lici, Boğaziçinin başka bir nevi hali
ne getirmelidir. Çünkü orada en
düstri yapılacak olursa, şehrin hava· 
sınr bozar. Endüstriyi, demiryoluna, 
mutasavver limana ve kirlenilmiye· 
cek açık denize civar olan Zeytinbur· 
nu ve imtidadı gibi yerlere nakletme
lidir. Böylece sayfiyesi ve banliyö
leri çok uzak, yayılmış ve nüfusu da 
eksilmiş olan şehir de toplanmış olur. 

Mimar Arif Hikmet 

Şışlıde 
Sinek 
Bulutları 

A 1•a"l• Pangaltıdan bir okuyucumu~ • ~ 

yor: ht 
d u e-Istanbulun imarı hakkın a m 

· Tkten lif şehir muhipleriyle şehırcı 1 kt 
. . d pma et aıılar geçinenler nezdın e ya 

. l t ti okuvor, olduğunuz anketı tat ı a ı · 
k}arıileride çocuklarımızın ve çocu ve 

mızın çocuklarının daha mamur d 
. b' belde e sıhhi şartlarla bezenmış ır k _ 

y&.şamak bahtiyarlığına kavuşac~ •. _ 
larını hayalimizden geçirdikçe 11' 1 

mizden gelen sevince sığmaz oıııyo -
ruz. 

Fakat bir dakika için uzak istik • 
bali bırakıp ta bugün içinde yaşadı -
ğımız vaziyetle başbaşa kalınc~. da 
bırdenbire o sevinçlerin yeise don -
düğünü hissediyoruz. . 

. b' ·yıe bır Şişlinin eskıden maruf ta ırı . 
"reyadeti hava,, sı vardı. Bazı kım-

• 1· em sel ere, doktorlar tarafından Şiş 1 s -
tinde oturmak tavsiye edilir, burnıa:
da oturanlara yazın köye gitmek la
zım olmadığını söylerlerdi. 

Lakin son zamanlarda bütün. ~u 
meziyetlerin berhava edilmesı ıc;~~ 

durmadan çalışılmakta olduğunu gdo-
1 va a rüyoruz. Hem bu uğurda sp'.l.tı •. 

olduğu gibi, bombardımanlara ,dına
mit lağımlarına da lüzum kalmıyor. 
lri harflerle "Belediye çöp ara?ası .. 

. . . b' "lıeng·1 me" tsmını taşıyan yenı ır • 
.. .. h t• d durmadan, nin gunun er saa ın e 

dinlenmeden canım Şişli sırtlarına 

d. - · malzt!me ( ! ) taşımakla bitireme ıgı .. 

ra · t' 1 t t' lanı kalın ayak taksıma ıy e er ıp 
p dilmiş kuturları ayni ölçüde - üstü 
e .. teaddit kubbeli hiçbir eser yoktur. 
m~alnız Mimar liayrettinin önemli 
örneklerinden !kinci Beyazıdın sad-

zamı Atik Ali paşa tarafmd~n yap-
ra dd . 
t lan Fatihte Edirnekapı ca csın-
ırı ·ıd 

deki "Zincirlikuyu camii,, bu §ekı e-
dir. 

Piyalanm kuruluş esasındaki mü
kemmeliyet mabedin asıl kendisinde
dir. Tetümmelerinde değildir. Mese
lit camiin iki yanını kemerli ayaklar
la üstü tonozlu koridorlar teşkil et
miş, bu koridorların üzeri de kiiçük 

arastonlariyle teraslıdır. Sonra son 
cemaat mahallı ile ön revak kısmı üs
ttinUn ahşap muhaddes şafalı bulu:ı
dıığunu yıkıntıları gösternıekt"ılır. 

Bunlar anlatıyor ki Piyale camiinin 
yalnız bu kısımları üzerinde olan son
raki kötü tamirler bazı tahrifler ve 
tıı diller yapmıştır. 

Mimar Sinan yalnız Piyale camiin
de değil, daha birçok önemli eserle
rinde bazı sütun başlıklarını (Hakki 
mücevheri) de işlememiştir. Modül 
hesabiyle diktiği sütun başlıklarını 
düz ,sade brrakmak belki kendisine 
daha samimi ve güzel gelmişti. 

Nitekim Sinanm Tekirdağmd.ı yap
tığı (Rüstempaşa camii) nin çifte 
revak sütunları, süssüz ve oyn•asız 
şekilde başlıklıdır. Piyale camiinde 
bazı sütunlann pabuçsuz dikilmesı, 
pabuçlarm yekpare yapılması lazım. 
kenek olması hiç bir zaman eserin 
temiz özlüğünü kaybettiremez. 

En sert taşlarda belirsiz zivana ek 
ve kent yapmak yalnız Türk işçiliği
ne mahsus marifettir. 

Bugün Topkapı sarayı müzesinde
ki (Arz odası) denilen eski bir e~crin 
en kıymetli revak sütunlarmın Pie
dt:stal'larmda papuçluk makammda 
birkaç ekten profilli bilezikler var
dır. 

Yine Sinanm, -6 köşe plan terti
bine geçerek yeni bir tip ihtasmı gös
tE:ren - eserlerinden Molla Çtlebiye 
ait "Fındıklı camii,, nin önünde bir 
takım uygunsuz ilave kısımlarını gö
rüp te, eserin Sinanm olmadığına hük 
metmek acaba doğru olabilir ıni? lş
te Piyale camii de bunun gibidir . 

Tarihin kat'i malumatına nazaran 
Güzelce Kasımpaşa tersaneyi Gelibo
ludan Halice nakledip burada kendi 
adı verilen kasabayı tesis etmeden 
evvel o havali baştanbaşa ıssn ve ha
liydi. 

Fatih, Zagnos Mehmet paşar,ın or
dugahını kurduğu Okmeydanında 
yalnız Okçular tekkesiyle mescidini 
Yaptırmıştı. 

Artık, Kasnnpaşadaki Büyük Pi
yale camiinin Fatih zamanına ait ol
duğu iddiası nerede kalır? buna bol bol kifayet ediyor. Bd~ ~~~

levvesat evvela açık yerlere OKU~-

.. ·· ona telvis etti- o yollara döktilen irili, ufaklı şehir-yor sonra da sozum • . . . . 
' . ·çin tarla halinde lıler de can korkusuyla gerısın ge-ği havayı takvıye ı ' . ı 

işleterek semaya yüksele~ ~ı~ g~:_lar, riye kaçışmaya mecbur kalıyor ar. 
b" t·· 0 gezinti mahallerını ıstıla e- Sonra yine o canını Şişli sinek bulut
d~y~:. Temiz bava almak hülyasiyle lan içinde çalkanıp duruyor. 
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Toptaşında 
Tütün Deposu 

1

'T AN" ın daha ilk şehit sayfasında temas etmiş tlduğu. 
muz bir mesele, Vskıi<larclo inhisar idaresinin depo abı ~e
selesi, aradan iki ay kadaı bir zaman geçtiği hald~, ug

1
un 

d h . .. .. ı · ' ı • • · h ı a edıy:>r, ıaı. a ı gunun mese esı oımaR vaz;ıyetını mu a az 
ta, artık bu vaziyeti, cloğı·usu, aşıyor ve bir acı halini alıyor. 

U• • sküdar iskele başında.ki 
çirkin, ve sanki temiz ol- bir bahçe vardır ve etrafı on m~~-

sun diye beyaza boyann119. fakat reden yüksek duvarlarla çevrılı· 
bu halile bütün Usküdann o güze- dir. Bu duvarların bir kısmı yıkıl· 

!im manzarasını kirleten Irıhisar- mış, üst tarafı duruyor. . • 
lar deposu mallımdur. Şimdi, ayni Sordum: Betondan bir bina ıla.-
idare, Usküdarda, yeni bir depo ve edilecek. dediler. 
daha yaptırmak üzeredir Daha Bir bina ilavesi için senelerce 
doğrusu mevcut olan bir d;:posu- evvel yapılmış ınetin ve bir kısmı 
nu genişletmek üzeredir. Bugun tarihi olan bir duvarın yıkılması-
mevzuu bahsetmek istediğimız de- nın hayreti üzerimden kaybolunca, 
po Toptaşmdadır. Biliyorum ama, niçin bu "yıkma,, işine devam edil· 
"Toptaşı,, nda bir depo yapmış ol- mediğini öğrenmek istedim. "Val-
mak, bana, bir tesadüf ve ihtıyaç- de liatun,, camiinin bir duvarına. 
tan ziyade, tam bir isabet gibı gel- konulmuş çirkin bır polis kufübe· 
di. Zira, Usküdarın manzarasını sinin önünde duran mütevekl{il bır 
bozmak gibi bir faciaya rağmen, adam anlattı. Duvar yıkılırken bir 
deniz kenarında bir depo yapmış amele ölmüş, bir amele ağır yara.-
olmanın ekonomik mazeretleri o- lanmış, ötekiler de "burası tekin 
la bilir, fakat Toptaşında? ! değil,, diye kaçmışlar. Bu hırafe

D eğil nakil vasıtalarının, in
sanların bile güçlükle tır

manabildikleri iskeleden, her han
gi faaliyet merkezlerinden uzak 
bir yerde depo yapmanın mRli mah 
zurlarmı bir tarafa bırakalım. bu, 
ötedenberi ileri sürdüğümüz şeh
rin imarı, güzelliği cihetinden de 
bir zarar verir. Bugün, Toptaşının 
etrafındaki duvarlar - ki lm !as
ını eski zamandan kalmadır - yı
kılmaktadır. 

Geçen gün, kıymetli bir san'atka
rın daveti ve ikazı üzerine ora
ya. gittim. Eğer "edebiy11t yapı
yor., ithamı altında kalma!{ kor
kusu olmasa, bundan 362 sen~ ev
vel Mimar Kasım tarafından ya
pılmış olan "Atik Valde .. camiı _i
le meşhur tımarhanenin bulundııgu 
yerin güzelliğini ve bu iki binanın 
hayata yakınlığını "tasvir,, eder
dim. Temas etmek istediğim nokta 
daha mühim olduğu için bunu bir 
başka zamana bırakıyorum. 

T ımarhane, bugün bir tütün 
deposudur. Yanınd.ı. geni§ 

ye inanmıyan gözlerle baktığımı 
gören nöbetçi polis: 
"- Hayır, dedi, vakıa bir ame

le öldü, birisi de hafif yaralındı 
ama, asıl mesele şu: Duvarı yık
mak işini üzerine alan müteahhit, 
bu işi ucuza aldığını anladı ve i~i 
terkedip gitti. lş, onun için durrlu. 

B u veya şu, ister hırafe, i8· 
ter hakikat, bugün "yık. 

ma .. işi durmuştur. Bütün temen. 
nim, bu işin alakadarlar tara"ın
dan durdurulması ve şehrin imarı 
düşünüldüğü, tahakkuku imkanla
rı hazırlandığı bir anda, şehrin cir
kinleştirilmesinin önüne geçil-ne
sidir. Yoksa, "hırafata., de~1alet
ten gayri yapacak ne var? 

Fikret ADIL 

Tarihi Eserler 
Haritası 

Bir okuyucumuz, 1stanbuldaki ta • 
rihi eserlerden bahseden uzun bir 
mektup ile b uyoldaki fikirlerini ileri 
sürüyor. Mektubunu Ankaradan gön
deren ve Altına Savacı imzasını a
tan bu kariimiz, mektubunda hulasa 
olarak şöyle diyor : 

İstanbul, ihtiyar tarihin bütün 
devirlerinde birinci sınıf bir siyaset 
ve askerlik şehri olmak rollerini oy
namıştll". 

Bugün !stanbulun altında ve Us • 
tllnde çok kıymetli tarihi eserler var. 
dır. Bunlar saymakla tükenecek, 
bitecek gibi değildir. İstanbul bugün. 
kü vaziyette Bizansın ve Osmanlıla • 
rın bıraktıkları milyonluk ve milyar
lık eserlerin medfeni halindedir. Mü
zeler İdaresi, İstanbul Belediyesinin 
imar teşebbüslerinde bu eserler dola
yısiyle bir engel gibi dikilir. Bunun 
bir çok zararlr misalıerini hatırlarız. 

İşte lstanbulun iman işinde bu 
·çapraşık vaziyetten kurtulmak için 
tstanbulun Arkeolojik bir haritasını 
yapmak, bunda tarihi eserleri tesbit 
etmek çok faydaJr olacaktır • 

Bu haritada bütün tariht eserler 
tesbit edilmeli ve lstanbulun imar 
planı yapılırken bu tarihi eserler pla
nı gözönünde tutulacak bir esas ol • 
malıdır. Bundan başka tarihi ehem
miyet bakımından UçUncU, beşinci 
planda kalan eserleri şimdiden yık-

0 akiid ardaki tarihi eıerlıerden: ı'nak çok isabetli bir hareket olacak-
Valde Camii tll". 
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bekçileri gibidir. O şehre daha a. -

K a Y S e r .• n ı· n yak basmadan evvel yığınla me -
zartaşı, kah kavuklarını yana iğe-
rek, kah bellerini öne, arkaya çar
pıtarak, kah secdeye kapanarak si· 

Mesl. resı· ze selam verir. Bazen mihraplıdır 
ve dua çeker, bazen çatık kaşlıdır. 
Korkutur: Buralarda biraz yeşil • 
lik ve hatta bir servi bile yoktur. 

T A L A S 
Bu mezarlar, şehri veya köyü bek 
liyen bekçiler gibidir. 

!ste Talas'a da girerken iki ta
raf;mızda bir yığın kemiği bekli • 
yen bir yığın taşın arasından bir 

Kayseri: 25 Eylti.l 

A caba şu Erciyaşm 
tepesine çıkamaz 

mıyım? Yüksekliklerin a· 
zameti içimi çekiyor. Mu· 
kavemet edilmez bir kuv
vet oluyor. 

Oradan şehri kuş bakışı 
göreceğim, oradan ufkum 
genişliyecek. Yükseklik, 
dağınık evleri, binaları, 
manzaraları miknatısa tu
tulmuş iğneler gibi gözü -
mün önünde toplayıvere -
cek. Şu vadi genişliyecek. 
Şu aşağıdan heybetle gÖ· 
rünen yüksek tepeler birer 
küçük zivre olacak. 

Erciyaş gözümün önün 
de büyüyor, koca bir he • 
yula oluyor. 
Yüksek-
! i k heye· 
can kadar 
korkunç
laşıyor. 
Fakat her fe• ... 
ye ragmen 
dağın kardan 
takke giymiş 
kel kafasını 
adımlarımla 
kaşımak isti
yorum. 

" O ağ liu 
lutlu. I 

Boğazına 
adeta pamuk 
sarmış gibi. 
Binlerce sene 
evvel lavlar -
dan yakı vur· 
duğu ensesi .. 
ni şimdi san
ki böyle sa -
rınarak ilşüt -
memeğe ça -
!ışıyor. 

- Dağa 
çıksak nası~ 
olur.? Diye 
sordum .. 

ı aza .ı : 
l\/ .. Ü ,1TA Z 
FAİK 

bille kırk beş dakika mesafededir. 
Oradan bütün vadiyi avucunun i
çine alırsın. 

Talas'a dogru ilerliyoruz. Yol
dan bahsetmeye hacet yok. 

kötü bir yol. Fakat o zamanki his
siyatım öyle. Bundan sonra öyle 
yollar gördüm ki, bu ölmüş yolu 
dahi rahmetle andım. 

!ki tarafımızda zengin ve geniş 
bir vadi uzanıyor. Otomobilimiz 
taştan taşa çarptıkça şehir bizden 
daha ziyade uzaklaşıyor ve bir yı
ğın haline geliyor. 
Ba~a giden, bağdan gelen mer-

gec.it resmi yaptık. Ve öylece ka
saba ile karşılaştık. 

Talas! 

Talas dik bir yam.aç ü:tün~e -
dir. Evler sankı aşagı duş -

mesin diye bu yamaca mıhlanmış
tır. 

Burası adeta bir Mahmut Paşa 
dükkanındaki çaprastlama yapıl -
mış sergilere benzer. Her ev, her 
bina ayrı a)Tı yamaca asılmış, ve 
hepsi teşhir edilmiştir. Birinin da
mından ötekinin temeli başlar. Ve 
kasaba böylece yamaca doğru tır
manır. 

Otomobilimiz dar bir yoldan iler 
liyor. nerliyor değil tırmanıyor. 

Yükseliyor. Virajlar var. Sarp, yük 
sek ve biçimsiz virajlar ... 

- Aman dikkat!.. 
Biraz dikkatsiz olursak, biz de 

derhal kasabanın dışmda içeri ge· 
lenlere selam duran taşların altına 

kanşınz. 
Yükseliyoruz. 

Ve yamaçtaki 

evleri binaları 

sanki ilci tara • 
fa iterek, düz 
bir denizde u -
çan bir motör 

gibi kendimize 
yol açıyoruz ... 

Hava sıcak ... 
Fakat yüksel • 

dikçe serinli -

yor. Ve sinsi 
c'-'""'~ ... -·~·~~·-----c~h- bir rUzg&.r tat~ 

lı tatlı insanın 

terlerini kuru -

tuyor ... 

Fakat bu rüz 
gara ve otomo. 
hilin süratine 
rağmen güneş 

olanca hızile ya 
maca asılan ka 
sabayı kamçı • 
lıyor. Sıcak 
kerpiç, binaları 

bir kat daha pi 
şirip kavurduk -
tan sonra sura
tımıza vuruyor .. 

Çıkıyoruz. 

B u kerpiç 
evlerin 

üstünde dağın 

hakim bir te • 
pesinde kargir, 

- Çıka
lım istersen, 
dediler. Fa -
kat biraz yo
rucudur. U -

Kayserinin Uırıhi eserlerinden: lstanbul caddesinde 
Kurşunlu cami 

muntazam bina
lar nazarı dik. 
kattimi celbetti. 
Sordum 

zun sürer .. Buradan oto -
mobille bir saat kadar gi
deriz. Sonra atlara bine -
riz. İki üç saatte öyle çıka 
rız. Bundan sonra artık at 
ta işlemez. Sekiz saat ka
dar da yayan yolculuğu -
muz vardır! 

D ostum izahatına devam e· 
diyordu: 

- Hem bu dağa öyle bir iki ki
ti çıkılmaz. Bir grup olmalı. Ge
çenlerde buranın muallimleri bir 
kalabalıkla çıktılar. Çok güzel bir 
çıkış olmuş, böyle bir grupa iltihak 
etmeli. 

- Dağın tepesinde ne var? • 
- Ne olacak güzel bir manza -

ra ve bir kutu var. Bu kutuyu ora
ya. Amerikalılar çıkarmışlar. Her 
çıkan ihtisa!Iarmı hatıralarını ya
zıp bu kutuya atar ... Ondan sonra 
inerler. Tekir tepesinin eteğinde 
çadırlarda. bir gece kalırlar. Ve 
tehrin yolunu tutarlar. Onun için, 
daha zahmetsiz, ve güzel bir man
zara seyretmek istersen seni Ta
la.s'a g-ötilreyim. Buraya otomo • 

kepler var.· Böyle bir şehirde bu 
merkepler, tayyare hücumlarına 

karşı ne iyi iş yapar ve ne güzel 
sun 'i sis vücuda getirir. 

Otomobil canavar düdüğünü çal 
dıkça birden ürküyorlar. Sonra 
çiğnenmiyeceğine akılları kesin -
ce yine bildikleri yerden gidiyor -
lar. 

Yollarda hayrat çeşmeler hay -
rat kuyular var. Köylüler, bir ta -
rafına taş bir tarafına kova bağ
lanmış bir manivela ile su· celd -
yorlar ... 

·, şte Talas gözüktü. !ki yama-
cın avucu içine sığınmış ve 

dağı yalamış bir kasaba... Zaten 
Talas'm gözükmesine hacet yok. 
Kasabaya girmek üzere olduğumu 
zu yarm ahretten haber alıyoruz: 

Mezarlıklar görülünce kasa.baya 
giriyoruz demektir. 

Bütün Anadolu seyahatimde, 
şehirlerin, kasabaların ve köyle -
rin eşiğinde hep bu mezarlıklarla 
karşılaştım. Ve ötek1 dünyadan ni 
şane olan taşları görünce, bir ye • 
ni dünyaya yaklaştığımızı anlar • 
dım. 

Mezarlar bircok yerlerde şehrin 

- Bu binaların burada işi ne? 
Cevap verdiler: 

- Amerikalılar yapmış! ... 
Şu yukarıdakiler mektepmiş, 

San'at mektebi. Amerikalı misyo
nerler açmışlar. Buraya herhalde 

kendi babalarmın değilse de !sa 
babalarının hayrına gelmiş olacak
lar. Oğrendiğime göre içinde beş 

on da talebesi varmış. San'at öğ -
renirlermiş .. 

Nereden de bulmuşlar burası -
nı? Nereden keşfetmişler? .. 

Bir de Amerikan hastanesi var

mış. Şimdi kapanmış fakat Ame • 
rikalı doktor gitmemiş. Hala has

ta tedavi . edermiş. 
- Bedava mı? Diye sordum. 
- Hayır! dediler. Vizitası elli 

kuruş. Fakat vermezsen istemez, 
sesini çıkarmaz. 

- Ne mütehassısı bu böyle .• 
- Her şeye bakar. Baş ağrısı, 

bel ağrısı, göz ağrısı kulak, kalb, 
ciğer ... Velhasıl her şeyin mütehas

sısıdır. 

Anlaşılan Amerikalı doktor her 
şeyden evvel, incil mütehassısı idi. 

1 • ı ·uzlada büyük hazırlık 
Romanya ve Bulgaristandan iki 
Muhacir Kafilesi Daha Gelivor 

.,.. 

İzmir 
Panayiri 
İçin Hazırlıklar 

Antalya, (Hususi muhabirımiz -
den) - Burada, 937 !zmir ııanayiri 
için şimdiden hazırlıklara başlanıl

mıştır. 936 panayirine, evvelce ha -
zrrlanmadığl için iyi bir şekilde iş • 
tirak edemiyen Antalya, gelecek se
ne bütün istihsal ve ihraç maddeleri
ni teşhir edebilecektir. 

937 İzmir panayiri için şimdiden 
hazırlanmaya başlanan başlıca me
vat şunlardır: Pamuk, susam, müte
nevvi pirinçler ve bilhassa amber 
pirinci, muz, salep, kitre, buğday, 

arpa, mısır, akdarı, kumdarı, yapa
ğı, kıl. meyva ve portakal, limon, 
mandalina, yulaf, tereyağı, un, ke • 
reste, sıcak iklim çiçekleri, şekerka • 
mışı, turfanda sebze. 

Hisar vapurıle ı uzlaya ftka rılan muhacirlerden bir grup 

Tuzla, (Hususi muhabirimiz • ı 
den) - Tuzlaya çıkarılan Romanya 
ve Bulgaristan göçmenlerinin mem
leket içine sevkine devam edilmek -
tedir . 

Tuzla tahaffüzhanesi, bugün ade
ta büyük bir toplantı yeri manzara
srndadır. Buradaki numaralı çadır -
ların her birisi bir ailenin meskeni
dir . 

Göçmen alanı dedikleri büyük mey

Antalyada 
Sıtma 
Mücadelesi 
Antalya, (Hususi muhabirimiz -

den) - Antalya sıtma mücadeie ri
yaseti, bataklıkları ve su birikıntile-

danlık ise bir nevi içtima mahalli . rini tamamen imhaya çalışmaktadır. 
dir. Burada muhacirlere, gidecek _ Duduş çayı kışın civara taşmakta, 
teri yerlerin hayat şartları, coğrafi bu yüzden husule gelen su birikinti· 
iklimi ve münasebetleri hakkında leri sivrisinek yuvası olmaktadır. 
malumat verilmektedir . Kadmyarı deresi de bir sivrisinek 

Göçmenler için her şey iyi dl'ışü . :n~mbaıdır. B~ralarm. k~rutulması 
nillmüş ve iyi yapılmıştır. İskeleden ı~ın, sı~ıı:ıa mucadelesı nızamname
şimendifere kadar bütün i.;;le!'tle S1 mucıbmce, on beş ya~u:ıdan alt · 
sür'at ve suhulet vardır. Göçmenle - mış yaşına kadar ola~ ~ut~n ~al~, 
rin ia eleri Kızrlay tarafından, yol _ çalışmaya davet edılmıştır. Bılfııl 
lama ~şleri de SaiTlık Bakanh°'rna çalışacak olanlar, Kaçara!i bahçesi 
bağlı olan iskan ;emurları ta.r~ın- civaruıdalti çah.şma y,erine gönderi -
dan idare olunmaktadır . liyor. Çalısmak istemiyenıcrden de 

· para alınıyor. 
Fazla ıu lcizfm 

Tahaff .. h · . d·t·k Şehir içindeki arklar ve üstü a· uz anenın suyu şım ı ı 

k d. k · 1 A k.. çık bozuk su mecralarının yaptığı en ı uyusıy e, yazma mev ıın • 

d k. k d t d "k dil' d su birikintileri de sivrisineklerin e ı uyu an e arı e ıyor3a a .. . . 
'ht' kAf· 1 d'kt b k . .uremesıne sebep oluyor. Bu pıs su· 
ı ıyaca a ı ge me ı en aş a ıc-

meğe de salih değildir . ~ . larm daha birçok hastalıklara sebe· 
Bu sebeple, diğer sulardan tahaf- biyet vermekte olduğu da şüphesiz

füzhanenin de istifade etmesi için dir. Bunların da Üzerleri kapatılsa, 
teşebbüsatta bulunulacaktır . hem hastalrklarm önü alınmış, hem 

Maamafih bu, muvakkat bir ted- de şehir yolları intizama girmış ola-

bir olacak, ilerisi için, günde yetmış, caktır. 
seksen ton su verebilecek bir mem • Hcutanenin ihtiyaçları 
ba bulunmasına çalışılacaktır. Şehrimizin diğer mühim bir ihti -

Yeni muhacir gelivor yacı daha var. Memleket hastane • 
Aldığrm malumata nazaran ya _ sinde röntgen ve nakilüddem cihaz. 

kında Romanya ve Bulgaristandan ları yoktur. Bu yüzden ölenler bu • 
on dört bin beş yüz muhacir gel~cek- lunduğu bile söylenilmektedir. Mez -
tir . kfır iki aletin behemehal getirtilme-

Son on beş gün içinde Hisar va- si için ne yapılmak lazımsa bir an 
puriyle dört yüz üç evlik, bin dört evvel yapılmalıdır. 
yüz elli yedi ve Nazım vapuriyle de 
iki yüz evlik sekiz yüz otuz dört Bir Futbol Kurbanı Daha 
göçmen Tuzlaya çıkarılmıştır. Bun -
ların yanlarında sekiz yüz seksen 
baş muhtelif hayvan ve üç yüz elli -
den fazla araba bulunmaktadır. 

Sevkedilecekleri mahaller de Si -
1 vas, Niğde ve Ispartadır. 

Kendisini aradım. Bulamadım. 
Aksi tesadüf, bugün şehre inmiş. 

Ş imdi Talas'm en yüksek ye
rindeyiz. Kasaba ayakları -

nuzın altında diken diken kabarı
yor ve aşağı doğru kayıyor 

Karşıdaki vadide köyler öbek ö
bek toplanmış. Sol taraftaki fab
rika paviyonlarının damları güneşi 
içip tekrar geri püskürüyor. 

Kasaba terliyor. Terleri evlerin 
aralıklaı-ından küçük küçük çağ· 
lıyanlar halinde aşağı süzülüyor 

ve ağaçlıklar arasında kıvrılarak 
kayboluyor. 

Manzara hakikaten güzel... Şu zi 
rada bir dağ var. Bu dağa Tekir 
dağı diyorlar. 

Tekir tepesinin etrafı niçin öy· 
le acemi berber elinde traş olmuş 
kafaya benziyor? Niçin merdiven 
merdiven? ... 

Balıkesir, (Hususi muhabirimiz -
den) - Futbol oynarken aralarm -
da çıkan kavga neticesinde 11 yaşın. 
da Mutafa tarafından yaralanan 14 
yaşında Ali, bura memleket hastane
sinde ölmüştür • 

kanik arazi. Bire kimbilir kaç ve
riyor! 

G U~.eş .. epeyce alçalmış. Göğ -
sumuz yanıyor arkamız üşU 

yor .. 
Ufuk enginleşiyor. Enginleştik

çe morarıyor sonra mavileşip gö
ğün renğine karışıyor ... 

Yavaş yavaş akşam oluyor ... 
Kaval sesleri var ... Çıngırak ses

leri aksediyor .. Aşağıda bir davar 
deresi akıyor ... Ve biz de dar yol -
!ardan tekrar aşağı akıp bu davar 
deresini yarmaya uğraşıyoruz. 

Mümtaz FAiK 

Yalovada 50 Yaşında 
Bir Kadını Öldürdüler 
Yalova, (Hususi muhabirimizden) 

Y alovaya bağlı Çengiler.• köyünde o
turan Mümine isminde bir kadın, ge-

Sivasta iki 
Cinayet Oldu 
Sivas, (Hususi muhabirimizden)

"Hafik., in "Yaş ekin,, köyü muhta
rı, köy kenarındaki tarlasında çalışır 
ken, ayni köyden Yusuf ve kard~şi 
gelerek: 

"- Bu tarla bizimdir. Biz ektik, 
biz biçeceğiz . ., demişlerdir. 

Bunlar arasında münazaalı bir su 
rette işlendiği sanılan tarla yüzün • 
den çıkan kavga büyümüş ve Yusuf 
biçağını köy muhtarının kalbine sap
lamıştır. Muhtar hemen ölmüştür. 

Katil Yusuf ve kardeşi, cinayetten 
üç dört gün sonra yakalanmışlar • 
dır. 

• Sivas (Hususi muhabirimiz • 
den) - "Şarkışla.,nm "Savuncu,, 
köyünden Cemile, "Hafik,, in "Kar
lı,, köyünden Ali tarafından kaçml 
mıştır. Hadisede cebir bulunmadığı 
için kızın da buna azı olduğu aanılı 

yor. Bir müddet sonr a Ali, Cemile
ye "Savuncu., köyüne dönmelerini 
teklif etmiş ve yola koyulmuşlardır. 
Fakat köy yakınlarında karşılarma 

bir kafile çıkmış. silahlar patlamış • 
trr. Bu arada Cemile ortadan kaybol 
muştur. Öldürüldüğü ve cesedinin 
saklandığı tahmin olunuyor. Maznun 
olarak birkaç kişi yakalanmışsa da, 
Cemilenin anası, kızını Alinin öldür
düğünü iddia eylemektedir. Ali de ya 
kalanmıştır. 

Ada pazarında Bir 
Kadın Öldürüldü 
Adapazarı (Hususi muhabirimiz • 

den) - Kel Hasan ismindeki araba• 
cı, umumi kadınlardan Izmitli Hati
çeyi dost edinmek istemişse de ka· 
dın red cevabı vermiştir. Çoktanberi 
buna kızmakta olan Hasan, dişleri

ni yaptırmak üzere uzunçarşıya gi
den Hatiçeye rastgelqıiş, teklifini tek 
rar etmiş, yine red cevabı almıştır, 
Bunun üzerine biçağını çekip Hati • 
çenin arkasına saplamıştır. Hatiçe 
derhal ölmüştür. Katil, biçağı yara
nın içinde bırakıp kaçmıştır. Fakş.t 
yakalanmak Ü.Zeredir . 

Gemlikte Şüpheli 
Bir Ölüm 
Gemlik, (Hususi muhabirimiz • 

den) - Mahmure isminde bir kadın, 
çocuğu Tabirin bir kadın tarafından 
döğülmekten müteessiren ölüp yir· 
mi beş gün evvel gömüldüğünü müd 
deiumumiliğe bildirmiştir. Bunun il· 
zerine f ethimeyit ameliyesi yapıl • 
mak üzere ceset mezarından çıkanl
mak istenilmişse de kefenden başka 
bir şey bulunanıamıştır. 

Yanlış bir mezarın açılmış olması 
ihtimaline mebni tahkikat clerinleş
tirilmektedir. 

Ereğli Fabrikası 
Ereğli (Konya), 18 (A.A. l - 1k • 

tısat Vekili Cel31 Bayar bugün tren
le Adanadan Ereğliye gelerek Bez 
fabrikasmr tetkik etmiştir. Meğer köylüler burasını sürü -

yorlarmış. Etrafını sapanlar teste. 
kerlek dolanıyorlarmış ... 

Mahsulü cok bereketli imiş. Vol 

celeyin altı yerinden bıçaklanarak 
öldürülmüştür. 

parasını almak için işlediği anlaşıl -
Katilin, ayni köyden Davut oğlu mıştır. Davut oğlu Mümin kaçmışsa 

Mümin olduğu ve bu cinayeti kı:ı.dının dD yakalarımak üzeredir. 
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DUNY A MATBUA TINDA 
GOZUMUZE İ'LlŞENLER 

No. 75 _ Yazan ; Kad.lrcan Kattı -

Hasan Göğsünün Sağını Gösterdi 
Ceketinde Bir Kurşun Deliği ve 

Delikten Sızarak · Pıhtılaşan 
Kanlar Vardı. 

Altı yüz sene evvel 
öldürülen adam 

lsveçin garp sahilinde küçük bir 
şehir olan Bocksteu da ağzı tamamile 
yosunlar tutmuş bir kuyunun içinde 
600 sene evvel öldürülmüş bir insan 
bulunmuştur. 

Üzerindeki elbise, aradan bu ka
dar zaman geçtiği halde hiç bozulına
nm;tır. (Vauberk) müzesine komıJan 
bu elbise, o zamanın giyiniş usulünü 
gösteren güzel bir nümune teşkil et
mektedir. 

Diyerek sol eliyle sağ kolunu 
tu ve kılıç elinden düştü. 

Sakar Ali homurdandı: 
-Bize kafa tutuyorlar, ha! .. 
Palasını kal.dırdı ve: 
_ Yoldaşlar, çabuk olun .. 

cum! .. 

t:ıt-

Diye bağırdı. 
Bir boğa gibi yukarı fırladı. 
Adalılarda on beş kadar tiif:!1iten 

başka bulunabileceğini sanmıyo-:du. 
onlar yeniden dolduruncıya lradar 
bastmvermeliydi. 

!ki yüz levent birden palalarını sı
yrrarak saldJrmışlardı. 

Murat Reis diğer leventleri de yol
lamakla beraber tüfek ateşinin çık
tığı yere prova toplarile üç gülle sa
vurdu. 

Tepe.de bir kargaşalık ve bağrışma 
lar oldu. 
Beş altı tüfek daha patladr. 
Sakar Aliden daha öne geçmiş olan 

Dertli Hasan oldıuğu_yerde :;endeledi.. 
Ali onu tuttu: 
- Ne var? 
- Yaralandım. Fakat ziyan yok. 
lrkildi. Sağ elindeki palayı sol eli

ne aldı ve ileri atıldı. 
Fakat ancak üç adım atabildi. E -

ğer Sakar Ali tutmasaydı sırtüstü dü 
şecek, yirmi otuz adım aşağıdaı<ı lca
yalıklara yuvarlanacaktı. 

- Yaran nerede? 
Hasan göğsünün sağını gösterdi. 

Ceketinde bir kurşun deliği ve delik
ten sızarak pıhtılaşan kanlar vardı. 

Sakar Ali: 
- Sen geri dön ... 
Diyerek en ya1_cmındaki iki levendi 

çevirdi·: 
- Hasanı geri götürün, yaralandı: 
Dertli Hasanın gözleri ilerdeydi: 
- Geri gitmem. Kuvvetim var ... 

Sol elim !'lağlamdır. 
Diyordu. 

küçük çocuğu ile karısı orada yok
tu. En son kalan bir komşu kaçar
ken haber verdi: 

Onlar, balık mağaralarına git-
tiler. Oraya saklanacaklar. Türkler Elbise sahfüinin avlanma)·a çıkmış 
sizin hepinizi öldürdü, demişlerdi. asil bil'. aile)·e mensup biri olduğl.mu 

Bagge çılgın gibiydi. Evden çıkar- tahmin ettinnt-ktedir. Viicudu iki 
ken: büyül< kazık ile )•ere mıhlanmış 0 _ 

_ Heeyy! .. Beni buradan çıkar lan adamın üzerinde hi~bir kıymetli 
artık ... Size yardımım olur. . ~ya bulunama.mıı:tır. Ka711klar o za,.. 

Diye bağıran bir ses duydu. An - manm adetine ~öre, ölünün mezar
cak o zaman evin bodrumuna hap· dan çıkarak, horHak halinde lmtille· 
setmiş olduğu Anskarı hatırladı. Do- rini dün)•ada muztarip etmemesi için 
nüp bır :ır. oı:ıktı: konulmu~tur. 

- Alç:ı.k, ı:cnin yerin burasıdır Yosunhr. vücudun ve elbisesinin 
Y·~rc bat~ın yardımın! bozulup dağılmasına n1ani olmu~tur. 

Diye bagrrdı. 1374 senesınde yamlmı~ ı azı re. 
Koşa koşa uzaklaştı. simlerle mal:tulün elhis<'<ıi ?.r:-q...,.rl:-ki 
Vestman adasııan bahk mağarala- mü<;oabehet kJttlin o sPnelercle yapıl-

rı de·· · fon yetmiş seksen ayak yük· mğmı göstermel<tffiir. 

Günde kac kilometro 
yürüyoruz? 

Bir Macar alirrıi, profesnr Jozef 

Leriveld, muhtelif meslcldcre men-

sekte ve yalçın kayalıkların için~ 

oyltlmuı. yerlerdi. Asırlardan beri ku
.,.a bahl!\arı depo etmiye yanyan bu 
yerler şımdi halkın saklanmasına ya
rıyordıı. Bazılarının kapıları ve ki -
!itleri de vardı. Türklerin bunları 
görmelerine imkan olmadığından sup 1d.mselerin hergün kaç kilometre 
her h;:ı.lde kurtulacaklarını sanryc.·r- yol yürüdüklerini göst.-ren bir ista -
lardı. tistik yapmıştır. Ru alime ~ört>, hir 

Bagge yalçın kayaların arasında -
ki incecik yollardan, taşların kena
rından geçerek ve trrmanarak ma
ğaraları dolaşıyordu. Fakat aradık
larını bulamıyordu. üçüncü mağara 
nepsinden gizli ve büyüktü. 

- Karım, çocuklarım bura.c!a mı? 
Diye sordu. 
Köylüler ona kızdılar. 

İçlerinden bir ihtiyar, çıkıştı: 
- Dışarda dolaşıp durma. Türkler 

görürlerse bizi de tutarlar. Içeri gel.. 
- Fakat ben çocuklarımı arıyo -

rum. Karımı arıyorum. 
Mağaradakiler büyük bir taşı ma

ğaranın kapısına yuvarlamak için 
ı;:ahşıyorlardı. 

sokak adamı, :vani sokakta iş yapmak 
için dolaşan bir adam, vasati olarak 

günde 18098 adını atmaktadır ki, 
bu 13 kilometre dernektir. Bir ev ka
dının faaliyeti ,bu hususta çok fa:zla
drr. Günlül< meş~alesinin bir e'' ka _ 
dmına. 22.000 adımdan az adnn attır
dığı nadirdir. 

Bu da, gtinde 20 kilometre ve sene
de 8000 kilometre demektir. Bir 
garson ise, gHnde 50 kilometre yara 
rekoru t.utmaktachr. Çtinkü, en çok 
yürüyen zannf'ttiği.-ııiz bir po!'!ta mü
vezzi, giinde 35 kilometre yürür. Çift
çiler ise, bilhassa iş zamanı çok yü
rürlt>r ve 40 kilometrt> ya"'Rrlnr . 

Birkaç rakam daha: Bir polis 32 

Bugünkü program 
İstanbul 

O&le neş!İ!~tI - Saat. 12,30: Plakla 
Türk musıkısı; 12,50: Havadis; 13 05· 
Plakla hafif müzik; 13,25 - 14: Muht~lif 
plak neşriyatı. 

Akşam neşr.iy_a~t - Saat, 18 t'O: Çay sa
ati ,dans musıkısı; 19,30: Konferans: Dr 
Ali Şükrü tarafmdan; 20: Rifat ve arka~ 
daslart tarııfmdan Türk musikisi ve halk 
şarkıları: 20.30: Vedia Rıza ve arkaıfaşları 
tarafından Türk musikisi ve halk şarktlarİ; 
21: Solo prnktar; 21,30: Orkestra: 

ı - Schuman: (Cenoveva) uvertür. 
2 - Strauss: (Viyana Ormanının Masal

ları) vals. 
3 - Spinelli: (Alçak Kapı) opensından 

parçalar. 
4 - Mo!!ckovski: (iki Jspanvol Dansı). 
5 - Padouk: (Macar havaları üzerine 

P<'~;1fru:) 
6 - Dvorak: <Slav Dnnsı No: 1). 
22.30: Ajans haberleri; 23: Son. 

Kahire 

6: Kur'an; 6.55: Cocuk neşriyatı; 7,30: 
Haberler; 8: Konfer<ıns; 8.25: Kon~.er; 9,, 
25: Konferans; 9,55: Konser; 10,30 Konser. 

:(.. 

Günün program özü 
S!"rı fon llt>r: 

19 Paris 'P .. T. T . : S"nfonik konser; 21 
StC1kholm: ~Bızet.. M~cdovel); 23 V.ırşova: 
(Fitelberg ıdaresınde). 

,~ ... f'f ''" ""•:~ .. ı ... r: 

11.10 Prag: Hafif musiki; 18 'Rükreş: 
Radyo orkestrası: 19,15 Biikreş: Radyo or
kestra«!; 20 Bı•d~neşte: ~ı.lon orkestrası: 
2o,ıo Prag: !f~f.ıf mıısıkı. : 21 Varsova: 
Yugoslav musık•sı: 2?.,45 Bukreş: Orke~ _ 
tra: 23 Stokhn~m: n.~~if musiki; 23,20 Vi
yana: Eğlencelı musıkı. 

20.25 Viyana: RMsininin <Barbier de s~ 
ville} operı>«ı: 21 Belgr:.t: Oper~ılan na _ 
kil: 21.ıO Bnrl~peı;t.,.: List'in (Mukaddes 
Eli:ı:abetin Efsanesi) operası. 

"""~ ,..,11 .. nnsi: 
20 30 Var!lova: Kuartet konseri (Smeta· 

na):' 21 25 Bü~r~ıı.: Oda musikisi; '?l.40 Ro
ma: Oda musıkısı. 

n. ., .... u. r· 

17.30 Varşova:. Çift piva~o: 18,15 Va~-
ova; Sak~fon trıo; 22 Parıs P. T . T: Pı

!ano ile sonııtlar; 22,10 Prag: <:-ırkılar; 
22 .~o Foma: Sonatlar; 24 Prag: Org mu
sikisi (Bach). 

18.30: Budape«te; 24: Var«ova (plak); 
24.15: Roma; 24,45: Viyana {plak). 

kilometre, bir hastan~ dol<t-Onı 30 ki
lometre, bir talelıe 25 ,.e bir moda 
mankeni 2 kilometre 500 yapar. Bir 
dansöz ise ~~alnız t kilometre r>OO :ra
par 

Fakat gittikçe de kuvvetını kayr:ıe
diyordu. 

Daha geride olan ve uğraşmak
tan ter içinde kalan bir başkası so
luk soluğa ve homurdanır gibi: 

.... ·-- ••• •• nmr0sn .... m ,,.. .. , ._.,.,. ......... _,JL• ,..,. ..... - ....... ,. ....... ... ,: 

- Olmaz ... 
- Olur. Giderim. Gen dörm ım 

ben ... Ônu bulmalıyım .. 
- Onu ben bulunım 
- Tanımazsın. 

- Adada nekadar kız varsa hep-
sini sürüp getireceğim. Daha diye
ceğin var mı? Haydi ... 

- Ali, kardeştm, ben de geleyim. 
- Olmaz diyorum. Bana güvenmi-

yor musun? 
!ki levende: 
- Götürün! 
Eın.rini verdi. 
Ha.san pek bitkindi. 

Durmadan kan kaybediyordu. Bu
na rağmen ileri yürümek için uğra
şıyordu. 

Dertli Hasandan ba..şka iki yaralı 
daha vardı. Uçü de kıç kasaraya 
Murat Reisin her zaman bulunduğ~ 
yere yatırılmı~lardı. Geminin cerra
hı hernen geldi. Hasanın göğsüne gi
ren kurşun, ete gömülmüş ve bir 
kaburga kemiğine ra.stııyarak orada 
kalınıştı. 

Kurşun çıkarıldı. Yara hem.en sa

rıldı. 
Hasanm gözleri hep karadaydı. 
_ Artık gidebilirim. Kurşunu çı-

kardınız ya... Artık kan akmıyor ... 
Diye söyleniyordu. 
:Murat Reis çıkıştı: 
_ Çok söylenme. Ben bilirim o-

nu ... 
Tüccar Bagge ile adamları kaç-

mışlardı. 

K tan Hanrik hemen limandaki 
ap -ı 
. koştu. Onu kıyıya bag ıyan 

gemıye ·-· . T k 
ipleri kesti; su delıgını açtı. e ne-
ye su dolmaya başla?ı. Kendisi de 
hemen bir sandala bıner~k karaya 
çıktı. Adanın içlerine dogru uzak-

laştı. d··-·· k 
Halk Tiirklerle oguşme ıcın 

.. idenle~in kaçtıklarını görtince mal
İarmı gizlemiye, kendileri de saklan
maya başladılar. Bir kıSmı adan_ın 
iç taraflarına, tepelere kaçtılar. Bır
çoklan da balık mağaralarına gitti
ler. 

Bagge silahlarını parçaladı. Evine 
koştu. Fakat kasaba gibi evler de 
'°şalmıştı. Gerek kızı ve gerek iki 

- Onları gördüm. Daha' aşağıda
ki mağaralardan birisine girdiler. 

Dedi. 
Bagge, söylenilen yere gidecek ol

du. Fakat deminki ihtiyar adam onu 
kolundan tutup çekti: 

- Be adam, başımıza dert mi aça-
caksın! !çeriye gir diyorum. 

Diye haykırdı. 
Zorla içeri çektiler. 
Türklere karşı bir iş beceremedi

ği için zaten ona ve arkada..şlarına 
kızgındılar. 

Bu sırada Ferhat Reis ve levent
leri üç kısma ayırdı. Her üçü de ön
lerinde kırmızı bayraklar dalgalana
rak bağıra bağıra adaya yayıldılar. 

En büyük grup Ferhat Reisin ku
mandasındaydı ve Sakar Ali de on
ların elebaşılarındandı. 

Bunlar halkın evlere saklandıkla
rını sanıyorlardı. Hepsi birden elle
rinde yalın palalar olduğu halde hü
cum ettiler. Fakat orada hiç kimse
yi bulamadılar. 

- Vay canına, burada in cin top 
atıyor. 

Ferhat Reisin de, leventlerin de 
canları sıkılmıştı. 

Bu sırada öteden 
ğırdı: 

bir levent ba-

- Burada bir adam var ... 
Ferhat Reisle Sakar Ali oraya 

koştular. Burası büyük ve diğerle -
rinden daha güzel, daha süslü bir 
evdi. !ki kattı ve duvarları kaim ol
duğu gibi sivri damları da arduvaz 
ile örtülmüştü 

- lşte, burada ... Burada ... 
Burası o evin bodrum katıydı. 
Leventler bir yüklenişte kapıyı 

parçaladılar ve içeri daldılar. 
Sakar Ali en öndeydi. Kendi ken

dine: 

- Halkm nereye gittiğini bundan 
öğreniriz. Sarı kız da elbet onların 
arasındadır. 

Diyordu. 
Bodrumdaki adamın elleri ve ayak

ları bağlıydı. Bir vuruşta onun bağ
ları kesildi ve yakapaça Ferhat Rei
sin karşısına getirildi. 

[Arkası var1 

SAGLIK ÖGÜTLERi 

Şehircilik 
Vücvt sağlığı için acaba hang~

si ıi~tündür? Vakıa, ilk bakışta. bır 
tarafta iri vücutlu, al al yanaklı 
köylü dayıyı, bir tarafta da cılı:· 
soluk benizli şehir çocuğunu g~
rUn:e böyle bir suale belki gülersı
niz bile. 

Fakat biraz düşününce sualiı~i 
haklı bulacaksınız. Köy hayatı sag
lık için daha üstün olsaydı, oralar
da da doğanların ölenlerden faz_ı.a 
olm"r ' , köylerin de büyüye büyu
ye nihayet birer şehir, hiç olırı~z
sa birer kasaba olması lazıırıgelır
di 

Halbuki şehirlerin en çoğu dur~ 
dukça büyürler, oralarda ahalı 
gittikçe fazlalaşır. Köyler ise he
men her ınenılekette oldukları gibi 
kalırlar. Büyüseler, ahalileri çoğal 
sa bile, pek az büyür, pek az çoğa-
lır. 

Demek oluyor ki şehir ahalisi 
ölüme karşı, köy ahalisinden da
ha ziyade mukavemetlidir. Şehir
lerde bulaşık hastalıklar, veretl1 
hastalığı çoktur, derler. Şüphesz 
öyle. Fakat bunlar köylerde yok 
mudur? Şehirlerdeki bulaşık has
talıklar, verem hastalığı daha zi
yade inceleniyor da onun için çok 
görünüyor. Köylerdeki bilinmiyor 
da ondan az sanılıyor. Köylerde 
hastalık azsa, köy ahalisi neden 
çoğalmıyor? 

Bizim, şehirlerde gördüğümüz 
köylülerin gürbüz, güçlü ve kuV -
vetli olması, köylerde ancak do • 
ğuşlarından daha mukavemetli o-

lan çocukların yaşıyabilmesinden 
ileri geliyor. Mukavemeti az olan
lar daha çocuklukta gidiyorlar. Biz 
yalnız mukavemetli olanları büyü
dükleri vakit görüyoruz da köylü
lerin hepsini öyle sanıyoruz. 

Şehirlilerin daha mukavemetli 
olması, şüphesiz, yedikleri yeme -

Yazan: LOKMAN HEKiM 

ğin daha besleyici olmasındandır. 
Köylerde, sıtma veya başka bula
şık bir hastalık olmadığı vakit, 
hava daha te.rniz olmakla beraber, 
yalnız hava bol gıdanın yerini tu -
tamı yor. 

Köylülerin ölüme karşı daha mu
kavemetsiz olmalarında mühim 
bir sebep daha vardır. Köylüler ev
lendiği vakit, çok defa kendi kö
yünden, yahut yanıbaşındaki köy
lerden kız alır. Böyle böyle bütün 
köy halkı yavaş yavaş hısım akra
ba olurlar. Hısım akraba arasında 
evlenmelerin, doğacak çocukların 

sağlık bakımından, hiç te iyi bir 
şey olmadığı ötedenberi malumdur. 
Halbuki şehirlerde evlenen kızlar 
ve erkekler çok defa biribirine u
zak yerlerden gelmişlerdir. MeseTa 
lstanbulda Cünıülcüneden gelmiş 
bir ailenin kızı, Kayseriden gelme 
bir ailenin oğluna varır. Uzak 
memleketlerden gelen gençlerin 
evlenmelerinden daha gürbüz, da
ha sağlam çocuklar dünyaya gelir. 

Böyle toptan mlilahazalardan 
başka, şehirliler ve köylüler birer 
birer mukayese edildikleri vakit te 
şehirlilerin üstünlüğü meydana 
çıkmıştır. Acele yapılan işlerde şe
hir lilerin daha ziyade meharet gös
terdiklerini herkes bilir. Fakat şe
hirliler hamal oldukları vakit bile 
köylülerden daha ağır yük kaldı
rabilirler. lstanbulda şehirlilerden 
hamallık eden pek çok bilinmezse 
de, başka şehirlerde, mesela Pa
riste en ağır yük kaldırabilen ha
malların en çok defa Parisli olduk
larına dikkat edilmiştir. 

Köylünün daha kuvvetli alınası 
bir hakikat olmaktan ziyade bir 
kuruntudur. Zaten, öyle olıııasay
dı medeniyetten vazgeçmek la
zımgelirdi. Medeni hayatın her ba
k1tndan elbette üstün olması ge
rektir. 
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No. 78 Yazan : Ziya Şakir 

Memleketin Umumi Yokluğu İçinde 
Yaratılan Varlıklar, Dışarıdan Ba
kan Gözlerde Hayret Uyandın yordu 

Kadri usta bombalan; demirle ka
layı karıştırarak vücuda getirdiği bir 
~ali~a~8:11 imal ~tmişti. İçine koydu
gu ınfilak maddesi de sadece ( ka
ra barut) dan ibaretti. Bu muvaffa
kıyetle amil olan kuvvet, Bu Türk 
s~~a.tkarı~~ zeka kudret ve kabiliye
tı ıdı. Tabu bu da büyük bir takdir 
ile karşılanmış .. Artık Ordunun harp 
levazımı müteahhitliğini ifa eden 
(Demircilik ve Marangozluk ~irketi) 
ne, Ordu tarafından (10 bin bomba) 
sipariş edilmişti. 

10 bin bomba .. bunu yapmak ko
lay değildi... İptidai maddeleri bul
mak şu tarafa dur5un; ilk müşkülat 
döküm kalıplarını yapmak için lazım 
olan (kum) da baş göstermişti. Ve 
nihayet !stanbuldan, kaçak sureti~e 
dört çuval (döküm kumu) getirtilmiş 
bu çetin i.~e girişilmişti. Ve .. girişilen 
bu işte, - himmet ve azim sayesinde
muvaffakiyetle ikmal edilmişti. 

Sonra .. Mitralyöz şiritleri.. Bu da 
çok eksikti. Ve İstanbuldan getirt
mek te artık pek fazla müşkülleşmiş
ti. (Demircilik ve marangozluk şirke
ti) nihayet buna da çare bulmuş, tah
tadan 500 mitralyöz şarjörü yaparak 
bunda da muvaffakiyet göstrmişti. 

Ordu efradının, elb1se ve kaput ih
tiyacı ... Bu da çok mühim bir işti • 
Şehrin ve kasabaların dükkan ve ma
ğıtzalarrnda askere yarayacak kumaş 
tükenmişti. Bir taraftan (Sıvas) ta 
yeni baştan kurulan ( Sanayi mek -
tebi) nde askere mahsus caketlik ve 
kaputluk kumaş yapılması tecrüb~ -
terine davam edilirken, diğer taraf -
tan, kaput biçiminde kalın pamuklu 
hırkalar diktirilmiş; günden güne 
büyüyen Ordunun ikmal efradına, 

bunlar tevzi edilmişti. Vakıa bunu gi 
yen askerler, bir az da (Buhara) or
dusu efradına benzemişti. Fakat; hiç 
olmazsa, askerin bu büyük ihtiyacı 

da bu suretle telafi edilmişti. 
Hiç unutmam .. o esnada (Amerika 

Şarkr Karip Hey'cti) nin Umumi mü
fettişi ( Mister Cekvit ) Sıvasa gel
mişti. Bu hey'etin Sıva.s şubesi mü -
dürü (Mister Tor bur) ile şah 3an 
dost olan, (Sıvas Sanayi Mektebi) nı 
yeni baştan kuran zat; bu iki Ameri -
kalıyı mektebe davet etmiş; yapılan 
işleri göstermişti. Memleketin umu
mi yokluğu içinde, yaradılan varlığı 
gören Mister Cckvit; Mektep kapı
sından çıkarken yokluk içinde, bu 
işleri idare eden zatın elini yakala -
mış; hayret ve takdirlerini izhar et -
mekte idi... Fakat, birdenbire sözü
nü kesmiş, gözlerini oradan gec.~n 

i' i piyade neferine çevirmişti. V c 
bu iki neferi, gözlerile bir müddet 
takip ettikten sonra gülümsiye .. ek 
başını çevirmiş: 

- Türkler, hiç korkmamalıdır ... 
Hıçbir hükumet, hiçbir milltt; yok
luk karşısrnda askerlerini bu suretle 
giydirmeyi aklından geçirm('nıiştir. 

Her müşkülat ile bu derece pençele
şen ve muvaffakıyet eseri gösteren 
bu milletin; yakında harikalar gös -
termeye başlıyacağma kat'iyyen ka
naat getirdim. 

Demişti. 

Fikir ve iş inkılabı, artık her saha
ya intİ:§ar etmiiti... Fakat inkılabın 
en büyük eseri, milletin umumi mef
kilresinde başgöstermişti. ( Yurd ve 
millet muhabbeti), en hücra köşelere 
kadar girmiş, en basit dimağlars. ka
dar hulU.l etmişti... Kıtalard.a bulıman 
askerler, artık niçin harp ettiklerini 
öğrenmişlerdi. Ve bu öğrendiklerini 
de, izinli gittikçe ve mektup yazdık
ça, kendi köylerine de öğretmi.;ılerdi 
Daha dün, (ya, şehit .. ve yahut. ga
zi) olmak için düşman saflarına a -
tılanlar bugün: 

- Ah, Izmir .. ah, Bursa ... 
Diye yanıp tutuşuyorlar .. arka çan-

talarının üzerine: 
( Izmire doğru... ) 
Ya, Bursa .. ya, ölüm) 

Diye, kalplerinden ve mefk1'\ ~ele 
rinden dogan kısa bir cümle yazıyor
lardı. 

Bu his; yavaş yavaş dağlardaki 

asker kaçaklarına kadar sirayet et _ 
mişti. Bir takım dinsiz ve ahtat1.sız 
la rın sözlerine uyarak dağ başların
da, mağara kovuklarında aç. sefil 

ve şerefsiz bir hayat içinde sürüm sü
rüm sürünen asker kaçatr!arı 
artık hakikati idrak etntişlerdi. Bun~ 
ıar, üçer bC-5er toplanıyorlar; kasa
balara ve şehirlere iniyorlar; asker
lik şubelerine dehalet ediyorlar .. Bu 
(büyük ve mukaddes harb) in şere
fine iştirak için cephelere gönderil
melerini rica eyliyorlardı. 

(Şakavetl te 'bir haylı eksilmişti. 
esasen şakilerin müşevvikleri ve ha
mileri, (eşraf) sıfatını takman bir 
takım (müteğallibe) den ibaretti. 
Milli hükumetin (müsavat) esasına 
müstenit olan prensipleri; ve bilhas
sa İstiklal mahkemeleri, bu muzir 
unsuru da birer birer tepelemiş. Ha
miden mahrum kalan şakilerde ar
tık tutunamayacak hale gelmi~lerdi. 

İşte bütün bunlar; Milli hükume-
t. 1 dahili mevki ve vaziyetini kuvvet 
leı. iirmiş; halkın maneviyatını, ve 
Mil, hükumete olan emniyet ve iti
madıl-I tamamiyle yükseltmişti. 

• • • 
Bu sıraoı.., lstanbulda da mühim 

hadiseler vukua gelmişti. 
Damat Ferit paşa, aleyhindeki ga

leyanın şiddetine mukavemet edemi
yeceğine kanaat getirmişti. Çünkü, 
taraftarları bile artık bu adamı mü
dafaa edemiyecek hale gelmişler. 
di. Padişah Vahdettin ise, her an İs
tanbulda da bir isyan ve ihtilal zuhur 
edecek, tac ve tahtının tehlikeye uğ
raması ihtimalleri karşısında titre
mekte idi. 

(Sevr) muahedesinin kabulü aley
hinde Padişah Valıdettine müteaddit 
mektuplar gönderen (Veliaht Mecid) 
ef~ndi, son bir layiha daha gönder
mış: Damat Ferit Paşa sadaret mev
kiinde bulundukça, memleketin fela
ketten kurtulamayacağını padişaha 
bildirmişti. 

(Koca bir millet, böyle bir mecnu
na feda edilemez. Bu adam, yalnız 
makamı saltanatrnrzı mahvetmekle 
kalmayacak: ihdas ettiği felaketler 
hanedanımızın istikbalini de tehlike-· 
ye sokacaktır.) 

. Demişti, ve; Veliaht Mecid efendi
nın bu fikrine, Şehzadelerden bazıla
rı da iştirak etmekte ve padişaha bö 
lece haberler göndermektelerdi. y 

~ynı zamanda, İngilizlerde Damat 
F~nt paşadan yüz çevirmişlerdi. Çün 
kı; (Sevr) muahedesini imza ettiren 
Dan:at Ferit paşa, bu mua heden in 
tatbıkatr~ıa dair bir çok hazırlıklarda 
b~~undugundan bahsettiği halde, ln
gilızlere karşı bunlardan en kü. .. k 
b' .. ÇU 
ır numune bile gösterememişti. 

İn~~lizler; artık bir ucu Babıalide 
ve d~ger ucu Yıldızda olan şerefsiz, 
~a!5ıyetsiz, düzenbaz ve bilhassa en
~~rıkacı bir şebekenin, kendilerini de 
ı~aı ettiklerini görmektelerdi. Çün
~u Damat Ferit paşa, hiç bir vadini 
ıfa edememişti. Milli hükfımet b•·t·· . , u un 
ısyan ve ihtilfilleri bastırmıştı. Yu-
nanlıların bütün taarruzlan da mah
dut bir sahaya münhasır kalmıştı, 
(Ankara) yı hiç bir kuvvet sarsama
mıştı, İngilizler, yalnız bol bol dolan
dırılmak.la kalmışlardı. Ve bundan 
:.layı acı bir nedamet duymaktalar • 

[Arkas.1 V8.I'] 
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Bu hafta çıkan Yeni ki • 
taplar hc::r Pazartesi bir 
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LBaşı 1 incide] 
hamal, ecnebi bir müşteriden hak
kından fazla para çeken taksicı, o
dasına yüksek fiyat koyan ve sağ -
dan soldan para koparmağa çalışan 
otelci, takdir edemiyorlar ki bbylece 
emniyeti bozmak ve fırsat düştükı;e 
para koparmak; membaı kurutmak, 
kendi bindiği dalı kesmek ve altm 
yumurtlayan kazı öldürmek demek -
tir. Küçük bir misal: Evvelki gün 
İstanbulun büyük bir ote!inde, bir 
ecnebi müşterinin çektiği telgraf
ları telgrafhaneye göndermek mu
kabili olarak hesabına bir ücret kon
duğunu ve müşterinin buna karşı is
yan ettiğini gördüm. Dünyanın her 
tarafında bir otelin müşterisine, oda 
ücretine dahil olan hu türlü kolay
lıklar gösterilir. Müşteri wlerse bun.
lan bahşış şeklinde mükafatlaııdmr, 
dilerse ayrıca bir şey vermez. Fakat 
bir ecnebi müşteriden bütün dünya -
nm usulü hilafına, mesela, telgrafını 
telgrafhaneye göndermek ücreti di -
ye beş, on para sızdırılırsa netice. 
otelin yavaş yavaş boş kalması ve 
memlekete hariçten gelecek bir pa -
ranın gelmemesi olur. 

Antakyalı gençlerin 
muhakemesine 

dün devam edildi Yazan: Stephan ZWEIG Çevıren. Rezzan A. E. YALMAN [Başı 1 incide] 
dil'. Ama bu vaziyet üç, beş ::;eneden 
fazla devam edemez. Bu müddet zar
fında bütün tedbirleri alara l{ pamu
ğun istikbalini ve hepimizin kazancı
nı sağlama bağlamak lazımdn. 

"Beni Merak Etmeyin Cesur~m ve 
Cesur Kalacağım,, 

Yirmi hazirandan evvel şu mealde 
bir mektup yazmıştı: 

"Dostlarınız, kaybettikleri serveti 
tekrar kazanmanın imkansız oldu · 
ğuna kanidirler. Bu hususta onları 
teselli etmeniz lazımdrr. Buna ihti
yaçları vardır. Vaziyt:tleri hergün bi
raz daha vahamet kespediyor." 

2a haziranda mektuplar daha te -
laşh olmıya başladı: 

"Dostunuz büyük bir tehlike için· 
dedir. Hastalığr gittikçe artıyor. 
Doktorlar bile ümidi kestiler Eğer 
ölmeden evvel bir kere daha gör -
mek isterseniz acele etmeniz lazım
dır. Akrabalarına vahim vazıyetı an
latınız." 

Telaş gittikçe artıyordu: 

tupta tehlike bütün sarahatile an · 
\atılıyor: 

"Krahn ve kraliçenin hayatı mu
hakkak bir tehlike içindedir. Her ta
raftan ihtilalci meb'uslar Parise 

Arkadaşlar, tekrar ediyorum. AGık 
açık dertlerinizi ve kendi zaviyeniz. 
den neler yapılmak lazım geldiğini 
bana bildiriniz. 

toplanıyor. Marsilyadan altı yüz DERTLER 
kişilik bir ihtilal çetesi geldi. Endişe- ORTAYA DOKULUYU.!:t. 
miz günden güne biraı daha artıyor. 
Kral ve kraliçenin emniyette olma
sına çalışılıyor. Fakat katiller müte
madiyen sarayın etrafında dolaşıyor. 
Halk galeyan halinde .. Hassa asker
lerinin bir kısmı emniyete layık de
ğil. Diğer kısmı da iradesiz ve za
yıf ... Mahvolmaya mahküm olan bu 
saltanatın etrafında birçok kanlı si
lahlar dolaşıyor. Daha ileri giden ih
tilalciler kral ve ailesini mahvede -

Başvekilin bu izahatinden sonra sr
ra ile Dikili, Bergama, Menemen, Tor. 
'balr, Kuşadası, Tire, Bayındır ve Ö -
demiş müstahsilleri ve bu kazala -
rın kaymakamları vaziyetlerini bi
rer birer anlatmaya başladılaı · 

Antakyada ,apka giyen genç rerden bazılan (Sağda şapka 
giyme faaliyetinden canlı bir intıba) 

[Başı 1 incide] 
ni alakadar ettiği neticesine vararak 
davayı sulh nıahkeınesine havale et
ti. 

gelmektedir . 

26 Haziran mektubunda şu 
ler vardı: 

söz - ceklerini söylüyorlar. Fikirlerini ve 

Bu meyanda Dikili ve Bergl'ma 
müstahsilleri geçen sene ekim vazi
yetinin çok bozuk olduğundan. bu se
ne tohumluk buğdaylarının buıunma
dığıru söylediler ve bugünlerde acil 
çareler bulunmasını istediler. 

Muhtelif hadiseler 
Antakya, 18 (TAN muhabirin -

den) - Sancak zabıtası, bütün İs -
kenderun Sancağı dahilinde her türlü 
içtima ve toplantıları yasak etmiştir. 
Dört kişinin bir araya gelip konuş -
masma müsaade edilmiyor. ~azı polis 
memurları bu kararı pek tuhaf bir 
şekilde tatbik ediyorlar. Bunlar, cad
delerde dört kişinin bir arada yürü · 
mesine bile müsaade etmiyorlar. Bu 
hususta neşrerulen kararnamenin al
tında muhafız (Hüsnü Berazi) imza.-

Fakat Türklerin bu hareKetine en
gel olmak isteyenler de yok değildir. 
Antakya civarındaki Ordu nahiyesin
de mektebe şapka giyerek gelmiş 
olan çocuklar Hoca Abdülkadirin mU 
manaatine uğramıştır . 

"Hasta dostunuzu kurtarmak için 
bir buhran geçirmesi lazım. Halbu.ıd 
hastalığın seyri tabii gidiyor. Alaka
dar insanlara haber verinız. Vakit 
kalmadı. Hasta ölüyor." 

Bütün bu istimdat arasıııda 7.R -

vallı hassas kadın sevgilisinin ne dc
rt'ceye kadar onu merak edeceğini 
diişünerek üzülüyordu. Kendi vahim 
halini düşünecek yerde sevdiği in -
sa"la vereceği üzüntüyü düşünüyor -
du. 3 Temmuzda şunları yazmıştı: 

"Vaziyet çok fenadır. Fakat siz 
metak etmeyiniz. Cesurum. Içimden 
bir ses kurtulacağımızı ve tekrar 
n·.~s'ut olacağımızı söylüyor. Bu his 
bana kuvvet veriyor. Allahaısmarla
drk. Ne zaman rahat rahat göıüşe -
bileceğiz?" 

Sonra bir başka mektupta: 
"Beni merak etmeyiniz. Cesurum. 

Ye cesur kalacağım. Allahaısrrıarta -
dık. Kurtulmamız için gösterilen 
g&)Tete siz de yardım ediniz. Fakat 
çok yorulmayınız ve bizi merak et -
nıeyiniz." 

Gene üç gün sonra bir başka Mek 
tupta: 

"Mösyö Mersiye söyleyi.niı . 
Kral ve kraliçe büyük bir tehlıkc 
içindeler. Bir gün geç kalmak büyük 
frlaketlere sebep olabilir. Canile!' 
gittikçe kuvvet bulup çoğalm~kta -
dır.'' 

Ve nihayet 1 Ağustosta ycızılan, 

Fersenin kraliçeden aldığı son mck-

maksatlarını saklamıyorlar. Son ak
tedilen içtimada ne şekilde imha edi
lecekleri münakaşa edilmişti. Gec;en 
mektubumda yazdığım gibi yirmi 
dört saatin bile nekadar kıymeti var. 
Eğer bir an evvel imdada yetişilmez
se kral ve ailesi için kurtuluş yok
tur. Bu kurtarmayı da ancak kade
re bıraktık." 
Aşık Fersen bu mektupları Brük

selde alıyordu. Ne derecede yeis i

Başvekil, validen ve ziraat umum 
müdürü Abidinden, bu husu.<1ta alm
ması lazım gelen tedbirleri sordu. U
mum müdür Abidin, Orta Anadolu 
buğdayının bu civarda tohum'uk ola
mıyacağı, ancak yüksek dağ kfJyleri
nm tohumlarından ova köylerıne ve
rilmesine teşebbüs edildiğini st>ylcdi. 
Başvekil bunun için çok acele udil
mesini tekrar emretti. 

çinde kaldığını tasavvur etmek güç PAMUKÇULUK 
bir şey değildi. Sabahtan akşama PROGRAMI 
kadar kralların, ordu kumandanları
nın ve sefirlerin ağır hareket etme
lerinden şikayetçiydi. 

:Mektup mektup üstüne yazıyor, 

uğraşıyor, didiniyordu. Askeri hare
ketleri bir an evvel faaliyete geçir
meye uğraşıyordu. Fakat Dük dö 
Briavnşva eski kafalı bir askerdi. 
Hücum emrini vermeden evvel bir 
ay düşünmek ve plan hazırlamak is
tiyordu. !kinci Frederik zamanında 
öğrendiği usullerle hareket ediyor, 
ordularını sistem dahilinde ve ya
vaş yavaş hazırlıyordu. Yapmış ol· 
duğu planlar hiçbir kimse tarafından 
ve hic;bir veai~.ile deği.ttirillllleaine 

müsaade etmiyordu. Ağustosun on 
beşinden evvel hududu geçemiyece
ğini söylüyor, fakat bir kere geçtik
ten sonra bir hamlede Parise vara
cağrnı da ilave ediyordu. 

Fakat Tüileriden gelen istimdat 
Fersenin zihnini altüst ediyordu. O 
zamana kadar beklemiye tahammülü 
yoktu. Kraliçeyi kıı.-t ... ~•Y'lnk için he-

Ziraat müdürünün anlattığına gö
re, hükumetin beş senelik kalkınma 
planına dahil olan pamukçuluk kısmı 
çok geniş esasları ihtiva etmekte
dir. 

Ege mıntakası, Gediz ve Menderes 
olarak iki kısma ayrılmıştır. Burada 
yeni Akale cinsi tohumla büyük zer
iyat yapılacaktır. Bu sene Manisa 
ve 1zmirde derhal faaliyete geçile -
cE'ktir. Tecrübeleri yapılan beş, on 
nevi pamuk tohumundan alınacak ne· 
ticeye göre tohumluk tevziatı geniş
letilecektir. Masrafları indirmek, el 
emeğini a.zalt.nak--i.çin tohum makine
leriyle çapa makinelerinin tamimine 
çalışılacaktır. Bunu başarmak üzere 
Ziraat Vekaletinde yeni teşkilat ya-
pılacaktır. 

BlR SENEDE 
500 BIN 

İstanbul mezbaha resmini ele ala
lım: Şehrin elbette çok varı.lata ih
tiyacı var. Fakat bir kilo et üzerine 
tahammül edilmez bir resim koy
makla bu vardatı temin eder mi? 
Edemez. Çünkü satış fiyatı herkesin 
maddi kudretinin haricine Gıkar. 

Halk ya et yemez, ya etraf ve ei
vardan ucuz tedarik etmenın çaresi
ne bakar. Halbuki resim mutedil ol-

sı vardır . 
sa halk gıdasından mahrum olmaz, Sancaktaki 300 bin Tilrkün, ana va 
istihlak çoğalır. Belediyenin de eline 
daha çok varidat geçer. 

Bazı inhisar resimlerinde de ayni 
vaziyete tesadüf ederiz. Bu resim -
lerden çok varidat alınması, istihla -
kin çok olmasile kaimdir. Resmin 
yüksekliği istihlak imkanını azaltır
sa hem halk mahrumiyet çeker, hem 
de varidat hedefi fevtolur. Şeker 
resminin inmesile şeker yü:ıo;ündcn a
lman hasılat herhalde azalmamış, 

artmıştır. 

Devlet Demiryollarr bu vadide en 
cür'etli ve mükemmel tecrüLeyi yap
mıştır. Neticede meydana çıkan ha
'.klkıı.t, ucüZiuğun hem doğrudan doğ
ruya hasılat doğurduğu, hem de ik -
tısadi hareket uyandırmak suretile 
bilvasıta yeni yeni hasılat kaynakla
n yarattığıdır. 

tandaki kardeşlerine imtisalen şap -
ka giymeleri hareketi hararetle de
vam ediyor. Sancak şehirlerine he -
men her gün Halepten ve Suriyenin 
diğer şehirlerinden binlerce şapka 

Avusturyada 
Kralltk Geri 
Dönüvor? 

Mektebin hocası Abdülkadir, şapka 
giyen talebeleri mektebe almamıştır. 
Bunun üzerine talebe velileri nahiye 
müdürüne hocayı şikayet etmişler, 

nahiye müdürü de bu işle meşgul ola
cağım söylemiştir . 

Antakya nahiyelerinden Şeyh kö· 
yünde şapka giyen halkın. nahi.ye 
müdürile jandarma, kumandanı ta • 
rafından tazyik gördükleri haber a • 
lmmıştır. 

BlR GAZETE KAPATILDI 
Beyrutta türkçe olarak çıkan 

(Yıldız) gazetesi, Türkiye lehinde 
yazdığı yazılar üzerine Fransız komi 
serliği tarafından bilamüddet kapa .. 
tılmıştır. 

SURİYE - FRANSIZ 
MUAHEDESİ 

Antakyada çıkan ''Yenigün· ga • 
zetesinde okuduk: 

Suriye - Fransız muahedes.inin ne 
zaman neşredileceği ve neleri ihtiva 
ettiği hakkında gazetecilerin sordu .. 
ğu suale cevap veren Suriye heyetin· 
den doktor Abdürra.hman Keyyall 
şunları söylemiştir: 

"Muahedenin fransızca metninin 
arapçaya çevrilmesinde epeyce zor • 
luk çekilmiştir. Tercüme sona ermiş 
ve tasdik edilmek üzere Yüce Komi. 
serlik vasıtasile Parise yollarunıştır. 
Paristen gelir gelmez ayni günde her 
tarafta neşredilecektir. 

Muahededeki askeri maddeler çok 
mükemmeldir. 

•••••••••••-~ ıen bir şey yapmak lazımdı. 
nm heyecanile sevgııwmi mahvet -

Başvekil ilk hamlede senelik ıstih

sali 500 bin balyaya çıkarmak isliyor. 

Şimdi seneli kistihsal 275 bin balyıı.

dır. Bu tahakkuk edince memlekete 

Hayatı ucuzlatma teşebbüsti elbet
te bütün bu noktalar üzerinde dura
caktır. Ayrıca da memlekette para -
nın pahalılığı, istihsal masraflarının 
yüksekliği, halkın hükfımetle her· 
günkü temaslarında kırtasi muame. 
leler yüzünden israfa uğrayan za
manın, maliyet hesaplarına tesiri gi
bi esaslı meseleler de tetkikten ge
çecektir. 

/ Bugünkü Suriye ordusu bütün teç 
hizatile ve Fransız zabitlerıle birlik· 
te karışıksız olarak geçecektir. HASAN 

Acı Badem 
Kremi 

Acı badem kremi cilde yarar. 
Cilde hayat, düzgünlük ve tara· 
vet verir. Cildin kirlerini, :!lehir-
!erini, fena yağlarını temizler. 
Buruşukluklarını, lekelerini, çil-
!erini, ergenliklerini, sivile .. 
ni izale eder. Çirkin çehreyi gü
zelleştirir ve ihtiyarlığı gençleş
tirir. 

Fakat acı badem kremini her-
kes yapmaz ve bu kremi mutlaka 
acı badem yağiyle yapmak la
zımdır. Bu hem müşkül ve kül
fetli, hem pahalı bir i§ olduğun
dan biraz acı badem, esansıyle 

vazelin yağını kanştırarak yapt
lan kremleri kullanan bayanlar 
ciltlerini bozuyorlar. 

Halis acı bademden pek l:ıUyük 
fedakarlıklarla istihsal edilen 
hakiki acı badem yağını krem 
haline getirmiş olan kolonyasıb
ve müstahzaratile meşhur ec1..arı 
Ha.sandır 'd: Itriyatı Fransızla· 
rın (KOT!) si kadar nefis ve ca-
ziptir. 

Hasan acı badem yağı kre:ni
le .Hasan yağsız kar kremini ve 
Hasan yanın yağlı gece kremini 
bayanlar seve eeve kullanmakta 
ve eczacı Hasanı tebrik etmekte· 
dirler. 

Sabun, kolonya, losyon, lavan
ta, briyantin, saç sular, stlrme. 
pudra. traş bıçağı, diş frrçalgn, 
ıiiş suları. diş macunları ve her 
türlü ıtriyat ve müstahz'.tratta 
mutlaka Hasan markaı:1ını ısteyi
niz ve arayınız. Hasan deposu. 
Ankara. Ista.nbul. Beyoğlu ... 

mek için, ne yapmak lazımsa onu 
yaptı. Tüileri sarayına yapılacak o
lan hücumu durdurmak istedi. U
zun zamandanberi Mari Antuanet 
müttefik orduların Fransaya bir 
tebliğ yapmasını istiyordu. 

Bu tebliğden müfritler ihtilalcile
ri korkutmak ve hareketlerini dur
durmak olacaktı. Ihtilalciler tehdit 
edilecek, hem de dostane sözlerl~ 
yumuşatrlacaktı. Işte Fersen kendi 
elile böyle bir şey yazdı. Bu o ka
dar kuvvetli yazılmıştı ki sanki 
Bravnşvaygen orduları hemen ga
lip gelmiş te Paris kapılarına dayan
mış gibi bir lisan kullanılıyordu. Kra 
lic:enin korktuğu başına geldi. Teb
liğ tamamile aksi bir tesir yaptı. 
Eğer kralın şahsına dokunulacak ve 
saraya hücum edilecek olursa der • 
hal cezalandırılacakları ve asilerin 
imh:ı edileceği söyleniyordu. 

bu yüzden 25 milyon liralık dövız gi
recektir. Adana, Sakarya boyunda, 
Malatya, Yeşil ve Kızıl Irmak boyla
rıcda, Antalya ve Trakyada pamuk 
zeriyatı büyük mikyasta arttırılacak
tır. Almanya, Amerikadan yaptığı pa
muk ithalatını bize çevirmiştir. Pa
mukçuluğun istikbali çok parlaktır. 

OCLEDEN SONRAKl 

İşte bütün bu düşünceler dolayısi
le, Başveküimizin Nazillide söylediği 
sözleri, memleket için çok hayırlı bir 
iktısadi salah ve inkişaf hareketinin 
ba..şlangıcı addediyoruz. 

Ahmet Emin YALMAN 

TONLANTIDA 1 1 Halkevirıde toplantıya öğleden son- .iurttaş 
Az da olsa, para biriktirmera da devam edilmiştir. Menemen 

müstahsilleri bilhassa Pekeldi denilen ye alış, beş on kuruştan ne I 
çıkar deme, damla damla 

bır sed üzerinden Gidiz nehrini.n ikin-
göl olur. 1 cı tarafına kanallar açılarak su ver-

U l usal ekonomi mek suretiyle pamukların kurak mev 
sımdeki su ihtiyacının teminını, buna ve ı 

artırma kurumu teşebbüs edilirse beher dönüm başına 
her sene müstahsillerin birer lira. ver- ,.,,.. ____________ ....._,,,- ' 
meye hazır bulunduklarını söyledi- " 
!er. Böylece mevcut 100.000 dönüm i T A N I 
pamuk tarlasının sulanacağını ve ran- J 

dımanın birkaç misli a.rtnus olacağı
nı ilave ettiler. \BONE VE iLAN ŞARTLAR 

Bu tebliğ o zamana kadar kralt 
sadakatle müdafaa edenleri de çile
den çıkardı. Ve ihtilalci yaptı. Ha
riçteki düşmanların kralı bu kadar 
sevmeleri ve himaye etmeleri Fran- VAL!N!N Türkiye Oışar 

sızların zrttına gitti. Düşman ordu- TEKLlFl 
lannın muvaffak olma.sile o zamana Vali de idarei vilayat kanununa 
kadar yapılan bütün hareketler mah tevfikan dönüm başına birer liıa al~- ı 
volacak, Bastiy hapishanesinin zap - nara.k bu işin vilayetçe yapılması ı-
tı, edilen yeminler ,binlerce Fransı- v · · k' 1 çin salahiyet istedi. e ışın 21e ız ay-
zın ayaklanması hep boşa gide~ekti. da bitirilebileceğini söyledi. Menemen 

Fersenin elile yazdığı bu tehdit. liler, ayni zamanda. kooperatiflerin 
sevgilisinin mahvına sebep oldu. Yir id&.resizlikleri etrafında Başvekile şi
mi milyon ineanın kin ve öfkesini bir ka.yette bulundular. Başvekil kendi
bomba gibi patlattı. 

[Arkası var] 

in gi Iiz fi) osu ... da 
Atina, 18 - Bir filo ile buraya ge

len lngilterenin Akdeniz Amerilı 
Danley Pound Başvekil ve Bahriye 
Nazırı General Metaksasm şerefine 
Amiral gemisi bulunan "Küin Eliza_ 
bet" zırhlısında dün akşam bir ziva • 
fet vermiştir. 

lerine, iyi arkadaşlar ve iyi idare he· 
yetleri seçmelerini ve bunun kendile
rine ait bir iş olduğunu söyledı.'-ten 
sonra, vali de bu mevzu üezrınde e
hemmiyetle durduğunu söyledi. Müs
tahsilin dediklerinin hulas:ısı sulama 
işlerinin tanzim ve temini, ma 1<ine 
ve tohum ihtiyacına cevap verılmesi 
mahiyetindedir. 

Başvekil bir aralık dedi ki: 
"-- 'Herkes kendi ailesinin geçin-

ic;in ıcln 

Bir aylık • • • • 1 50 
! .. • • • • 4- 8 -e • • • • 7 50 14 -
1 "1J;k 

14 - 28 -

nbl ıc:tn nıncııııı Sırketlerint mı· 
'acaa t edilmelidir 

K!lclllı ılinlaı dotrudao doinı•· 
ıiaremızce almabitir. 
Küc;Ulı tllnlarm 5 eattrht> bn 

Jetalık SO lruruetur 5 HtırdaP f11 
lası lc;il'I eatD baş~ 5 kuruş ıhnn 
Bir defadan fazlı tciD pek(tndaı 
3 ıo kurut tndirillr. 
'10ııll lfl'cmi~ "ll~h:ılılf " """"'' 

............................................. _ _.... 
mesi için lüzumu olan araziye sahip 
olmalıdır.,, 

Başvekil yarın ve yarın a k§am şeh
riınizdeki tetkiklerine devam edccek
lt:r ve öbür gün Manisa ve Balıkesir 
üzerinden Ankaraya döneceklndir. 

l ,~ 
J 

AvusturyaJa krallığın yegane 
varüi ıayılan Prenı Otto 

(Ba:ıı 1 incide) 

piş edilmiyeceğini beyan ~tmekte -

dir. Avusturyanın dahili vaziyeti Al
manya Avusturya münaseb:ıtınm 

şimdi bulunduğu hal, bilhassa bey -
nelmilel vaziyet ile saltanatın avde!i· 

ne karşı Küçük İtilafın izhar etmek
te olduğu sarsılmaz muhalefet A vus
turyada böyle bir şey yapılınasma 

meydan vermiyecektir. 
Salahiyettar mahafil, hemen he

men şüpheli bir takım ihtirazi .Kayıt

lar dermeyan etmekte ve kat'i müta
lealarını bildirmek için M. Şuı;migin 
nutkunun mP.tnini beklemr.ktedir. 

• 

4 milyar frangı bulan borçlar işine 
gelince: Bundan da vazgeçmesi ic:in 
Fransa nezdinde teşebbüsatta bu1nn 
duk. Mesalihi müştereke işi bizimle 
Lübnan hükfuneti arasında halledi • 
lecektir. Eğer Lübnan hükumetile u
yuşamaz.sak, Suriye hususi Y.ilmrük
ler ihdas edecektir.,. 
BİR HAİN 

"Halep,, ten bildirildiğine göre, 
Yüzelliliklerden Kilisli doktor Sadul· 
lah, Suriyenin Vatani partisine gir • 
miş ve hudut boyundaki Türkmen a· 
şiretleri Arap kültürüne sokacağına 
dair yemin etmiştir. 

Buna mukabil Sadullahm Suriye 
meb'usluklanndan biri.ne intihap et -
tirileceği muhakkaktır. Doktor Sa
dullah, bir Ermeni kadnr Ermenice 
bildiği için, Türkiyeden Suriyeye git
miş olan Ermeniler arasında da hay
li nüfuzu varmış ve Suriyeye gitti -
ğindenberi, Türklük aleyhinde çalış· 
maktan bir an uzak kalmamıştır. 

Ankara At Yarışları 
Ankara: 18 (A.A.) - Sonbahar at 

koşularının üçüncüsü bugün muvaffa 
kiyetle yapıldı. Hava çok güzel ve se· 
yirciler çok kalabalıktı. Atatürk. yük 
sek korumları altında olan koş;ıları. 
yanlarında Kamutay başkant ve Ba· 
kanlar olduğu halde balkondan sey· 
rediyorlardı. 

Trakyada Hafriyat 
:Edirne, 18 (A..A.~ - Bir aydanbe

ri T. T. kurumunun enır'yJc tarih do· 
çenti Arkeoloğ Dr. A. Miifidin başkan 
lığında alpullu ve Hasköy b,iyiikle -
rınde hafriyat yapmakta olaıı ımrum 
işlerini bitirmiş ve buldukları e-n eski 
ve kıymetli keramik materyeileri is· 
tanhula ~ötürmUetür. 
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Yaş meyva ihracatı
nı artnrmak için 

ahnaca tedbirler 
Bu İş En Kısa Zamanda Kat'ı 

Şekilde Başarılacaktır 

l:unir limanınaa ihracat Faaliyeti 
İzmir, (Hususi muhabirimizden)-· meyva işini tanzim etmP-k için yaş 

Yaş meyva ihracatı İzmir ve havali- meyva merkezlerinde soğuk hıı.va de -
sinin müstakbel kazanç membalarm- poları tesisatı işinin tesbiti ile meş • 
dan biri olduğu için zaman zaman bu gul olmuştur. . 
havalide yapılması mutasa\•ver olan Projeye (Töre bu depolar o şckılde 
işler içinde ön plana çıkar. kenıiisini tanzim edilecek ki meyva kopar kop 
gösterir. Tatbik edilip edil<".roiyeceği maz derhal soğuk hava deposuna gi 
hakkında tecrübeler yapılır da gene recek ve istasyon kenarında bulunan 
unutulur. Birkaç zama.n onlardan bah bu soğuk hava deposundan da der -
sedildiğini işitmeyiz ... Ve bu işin u- hal frigorifik tertibatı haiz vagonla
yuklamaya başladığını görünce keu- ra yüklenecek ve sonra İzmir y~ut 
di kendimize sorıırız: diger merkezlerde yapılacak olan so-

- Acaba bizim için yaş meyva ih· ğuk hava tertibatını haiz umumi de-
racma imkan yok mudur? IPOYa sıcak hava ile hiç temas etme-

1yi biliriz ki gerek ofis, gerek lktr- iden konulacaktır. Yine vapurlarda 
sat Vekaleti ötedenberi yaş meyva ih- da soğuk hava tertibatını haiz yerle 
racatmı vik eder. ~ne pek iyi bi- re hariçle temas ettirmeden yerleşti
liriz ki ofis geçen sene kendi initia -ı rilecektir. 

T A N 

• 

Devlet Demiryollatı ve Limanları işletme 
Umum 1 da resi llinları ______ , 

1 1 

,_ , 
I 

.. 

lSTANBUL BELEDlYESl lLANLARI 

ilk 

tive'i ile ambalaj sandıklan yaptırdı. Meyva merkezlerinde buna 
Almanya ve şimali Avrupa mcmle -ı ihtiyaç var mı? 

Eksiltmesi feshedilen ve muhammen bedeli (23500) 
lira olan muhtelifülcins lastik malzeme 18-11-19 3 6 çar-
şamba günü saat 15,30 da pazarlıkla Ankarada İdare bi- Fatih Kadıçeşmesinde Medrese sokağında 

muit Ahmet Efendi madresesi a nkazı -?80 

Muhammen 
bedeli 
Lira 

teminatı 

Lir• 

nasında satın alınacaktır. 21 
ketlerine bu ambalaj içerisinde tec-ı Projeye göre, bu, böyle olacaktır. 
rübe mahiyetinde yar, meyva gönder-• Halbuki bizce Y8.JJ meyva merkezle -
di. Kavun, üzüm ve şeftali bu tecrü.. rinde soğuk hava depolarına lüzum 
belerde çok iyi neticeler verdi. Neti - yoktur. Yalnız tur haTa tcrtıbtttı
ce de şudur ki mal gider gitmez tek- nı haiz vagonlar lazımdır. Bu vagon 
lif edilen fiyatlarla kaç ton mal te&- !ar Manisa, Salihli ve ilah .. gibi istas 
lim edebilirsiniz? şeklinde acil sipa - yanlarda bırakılabilirler. Ve meyva
rişler geldi. Jar doğrudan doğruya bu vagonlar.a 

Balatta Knrab&f mahallesinin eski Dibek ye-
Bu işe girmek istiyenlerin (1762) lira 50 kuruşluk mu ni Yalı sokağında beş No.h ve eski 14 ve 74 

vakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikalar, resmi mükerrer kagir evin ankazı 
g a zetenin 97'5 f 1936 tarih ve 97 numara Üıs a~ a- ' ~ . K b u~,,jnde eski Dibek ye. 
intişar etmiş olan talima tname dairesinde alınmış vesika nı Muhtar Palamp o ı-okngında yeni 2,2 es-
ile birlikte ayn i gün tayin edilen saatta malzeme dairesin- ki 136, 136 1 No.Jı kiicir dükkan ve t!Vİn 

200 15 

de Merkez Dokuzuncu K om isyonunda hazır bulunmaları ankazı ıoo 
Balat Karo.baş mahallesinde· eski Dibek ye. 7.50 

Demek Avrupada meyvalarımım yükletilerek sevkedilebilir. Ancak şı
büyilk aliı.ka gösteriliyor. Diğer taraf mendifer yolundan uzak bulunan 
tan da ofis ihraç işinin fiilen müm - merkezlerde yeni depoların yapılma

lazımdır. · y ı k nı a ı ~o Rğmda yeni 3 eski 74 mükerrer 
Şartname Ankarada malzeme dairesinde ve Haydarpa No.lı kagir evin ankazı 

120 

kUn olduğunu, yaptığı teşebbüsfo ala- sı kafidir. 
şada Tesellüm Şeflişinde görülebilir. (2286) B~lat !<.ara~a.ş mahalJ~e&indf' eski Dibek ye

m İngıhz hmanı sokagmda eski 13 yeni 144 

9 

kadarlara g~ermiş bulunuyor: Ve görüyoruz ki, epey bir serma- Gazi Terbiye Enst:tüsü 
Ve bun~ ragmen yaş meyva ıhracı yeye ve bilhassa iyi bir teşkilata ih -

için hu~~~~ s:rmayelerde bir kıpır- tiyacı olan bu işi birkaç şahsi teşcb- D ·ı re kto·. rl u·. gv u·. n den ·. 
danı§ gonın uyor. bilsle başanlamıyacaktır. 

y Cif meyva ticaretinin Şimdiki halde iş ve ziraat bankala Enstitünün Beden Terbiyesi şubesine yeniden müsaba-
huıu•iyeti n sermaye vazederek tıpkı mev. ka ile kız ve erkek talebe alın ktır. Taliplerin şartlan 

Bunun sebebi de bizce şudur: cut üzüm kurumu gibi bir şey yapa· k . 
kl d ve imtihan gününü ög-renme ıçın Kültür Direktörlük -Yaş meyva ihracatının hususi ' bir ca ar ır. 

tarafı vardır. Bu iş bir gün hatti.ıba- Ve yaş meyva ihracatı önümUzde }erine baş vurmaları. ( 2241) 
ZM~~~~.Veyqme~~ili- ki~şon~nei~ndemuhakkaks~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

racat işinin ticaret muahedeleri ah - rette inkişaf edecektir. Şark Demiryollar1 Müdüriyetinden 
kamına uyduracağız diye takas ve Çünkü malum olan bir şeydir ki, 
menşe şehadetnameleri gibi formali - Anadoluda mey.-alar, bütün diğer ra T s t l • ı "' 
teler de yapacağız diye beklemeye kip meyva mıntakalarından daha ev- r a vers a ına ma 1 anı 
tahammülü yoktur. vel yetişir. Programlı ve teşkilatlı su 

sonra da Avrupa memleketlerinin rette çalışmaya bqlMmca ı-akiple -
rimize faik olmamız pek muhtemelbu gibi yaş meyva ithalatı hakkında 

birtakım sıhhi kontrolleri vardır. Ez dir. Esasen yaş meyva yalnız Ege 
cümle tskcnderiyede bir tek şeftali- mıntakasının işi de değildir. Memle 
don kurt çıkmış bulunnıaı;ı bUtiln bir ketimizin muhtelif mıntakaları da bu 

rtinin tamamile denize atılması ne. ticaretten istifade edebilecektir. 
ii~esini verir. Ve ~te bu gibi esbap Memlekette meyva ihracatı başlayın 
dolayısile hususi sermaye bu iş~n u- ca mesela Malatya meyvalannı Su -
zak]aşrnaktadrr. . riye, Filistin ve lskenderiyeye fev -

Bu iş için hu.susı eşhasa ve koope- kale.de teshilatla ve ucuz olarak gön 
ratife ziraat bMkası tara:ınclaın kre- derebiliriz. 
di açılmıştır ve ~una ~agmen şahsi Bu memleketler bilhassa ser~st 
teşebbüsle bu iş bır netice verme1niş- döviz getiren memleketler oldukları 

için onlarla iş yapmakta bizim büyük 
tirMesela, burada Ege mmtak:asında istifademiz olabilir. 
bazı seneler Pma.rbaşında ve dnha bir OnUmUzdeki senelerde !ktisat Ve
çok yerlerde toplama pahasım kur - kiı.Ietinin bu işi başaracaı:'llla \"e 
taramadığı için meyva toplati.ınlma- memleketimize yeni bir nridat men 

• u""stünde bırakılmakta ve a- baı bulacağına hiç şüphe yoktur. 
yıp agaç . . 
w il t"" de rüriımektcdrr. 
gaç 5 un ~ TIFOBİL 

Soğuk haıJa Jepola•ı Dr. lHSAN SAMI 
İktısat Vekaleti bu mesele. ile ı;uk l'ifo ve paratifo haetahklanna 

yakından alakadardır. Hatta geçen- tutulmamak ic;in ağızdan alman 
lerde lzmire bir heyet göndecıerek tet- tifo haplandll'. Hiç rahatsızlık 
kikat yaptı~. vermez: Herkes alabilir.Kutu!(u 

- Bu heyet memleket~ yapılacak yaş ..... ..,. 55 kuruş ~---• 

Şark DemiryolJarı Türk Anonim Şirketi, 1937 senesinin ilk aylarında 
fazla olarak 10 bin travers daha almak hakkı hıyarı ile cinsleri şartna
mede gösterilen evsaf ve şeraitte '20 bin adet meşe ağacından mamul tra
vers satın almak arzusunda bulunduğunu muhterem halka bildirir. 

Bu satmalma ile alakadar olacak zevatın daha fazla malumat almak 
üzere nihayet 26 llkteşrin 1936 tarihine kadar Sirkecide Şirket Müdüri
yetine müracaat eylemeleri lazımdır. işbu satın almaya ancak berveçhi 
peşin elli Türk lirası verenler iştirak edebileceklerdir. Bu meblağ satın
nlma işi bittikten sonra sahiplerine iade olunacaktır. 

Şark Demiryollan Müdüriyeti 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
idare Heyetinden : 

1 - Açik eksiltme ile Meclis ve müştemilatı kalöriier
leri için "İki yüz., ton kok kömürü satın alınacaktır. 

2 - Sartnamesi Mecfü; Daire Müdürlüğünden bedel
siz alınabilir. 

3 - Muvakkat teminat miktarı 450 dört yüz elli lira
dır. ''Teminat banka mektubu,, olacaktır. 

4-... ~çık.eksiltme ~~-10-936 Cuma günü saat on beş
te Buyuk fv1ıllet Meclısı İdare Heyeti odasında icra kılı
nacaktır. 

S - Eksiltmeye girmek istiycnler 1936 senesi Tica -
ret odası tescil cüzdanını beraber getireceklerdir .. 

(1252) (1915) 

ilaçlar1111zı 
Bah~e 

kapıda SALiH NECATi 
den alınız. Reçeteleriniz 
bilyük bir dikkat, ciddi 
hh· istikametle hatırl~~t?' 

No.lı kagir evin ankazı ı 50 ı 1 25 
Yulrarıclı-. muhammen bedelleri ve ilk teıninatlan'l t' ı • 

• 1 k ı k ·· e sem erı }azı ı ev en azı satı ma uzere ayrı ayrı arık arttı l· l 
ı <l S l · L :r rınaya. ~onu • 

mu~,ar ır. ~ arlname en cvazım Müdürlüğünde ·· ··ı b'I' 
ı t kl'l h" al d .. 'I 'Ik . goru e ı ır. s e er ız arın a gosterı en ı teınınat makbuz v ktu· 
bile beraber (bir gün t•vvel:ne kadar ilk teminatın ey~ rr;e 
daJ:ıa. muvafık olaca§ı) 26/ 10 936 pazartesi günü :a:;r;;~ı 
Daımı Encümende bulunmalıdırlar. (B) (2032) e 

Senelik muham. Uk 
men kiruı teminatı 

,. Lira 
Beyazıt Kaşdcçı]arda .35 No.lı kahve karşı-
stnda 75 metre 50 santım murabbaı yol artığ ı 00 

7 5 Uluköyde Muvakkithane caddesinde 18 No.lıı ' O 
dü~kan önünde ~ metre . murabbaı yol artığı 4 0 ,

30 'Yukarıda ~em~ı ve se:nehk muhammen kiraları yazılı ola • 
ha!ler 937 sencsı Mayıs ı;onuna kadar kiraya verilmek üzeı: r;:a_ 
rt ayrı açık arttırmaya konulmuşl~rdır. Şartnamele · L y 
Mü~lürlüğün.de t\irüh·bilir. l~tekliler hizalarında g~~teri~;:z:~ 
temınnt makbuz veya nwktubıle beraber (h" g··n e ı· k 
d "Ik · l ır u vve ın"' a 

ar ı · t7m~~~~m yatın mas' daha muvafık olacağı) 26110/936 
pazarntesı gunu saat 14 dE" Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

~===========---------(8) (2031) -

... 
Sahibi: Ahmet JCmiu YALMAN -Umumi Neşriyatı ldare Ed • °' 

• Gazetecilik ve Nesriyat Türk Limitet Şirketi -Basıldım y TeAn~, · SALlM 
o· er .. ,,. matbaası 

Grip, ı-:ezıc, baş ve diş ağrılarını 
muannıt sancıları bir anda keser, 
Kıymettar bir iliı~tır. 
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1936. 937 
baş m ahsul o 

19 - 10 - 936 

• 
1 A LI GI 

Halis Morina ballğının ciğerler i nden ~ıkar. ı ımıştır. ICjmesi kolay ve nefistir. Mideyi bozmaz. Ciayet temiz ve muakkam ve 
yeni HASAN markah şişelerde satllır. Taklitlerinden sakının3z. 1/ 4 litre 40, 1/2 litrelik 60, 1 litrelik 10 0 kuruştur. 
Hasan deposu: l stanbul, Ankara, Beyoğ lu. 

~ANZUK MEYVA TUZU 

Kanzuk meyva tuzu en hoş 

meyva usarelerile hazırlanmış

tır. Hazmı kolaylaştırır. lnkı -
bazı izale eder. Kanı temizliye
rek vücuda tazelik ve canlılık 
bahşeder. ' 
tNG!L!Z KANZUK ECZANESİ 

Beyoğlu - İstanbul 

Bu cazip tecübeyi yapınız 

PU DRA LARI 
Dişlerinizle eziniz 

Milyonlarca kadın bu tecrübeyi 
yapınca hayran kalmışlardır. Zi
ra; ekseriya yüzdeki siyah nok
talar, açrk mesameler ve her nevi 
gayrisaf maddeler, tane tane 
olmuş adi bir pudradan ileri gel
diğini biliyorlar. Filhakika. bazı 
pudralar parmaklar arasın.da tu 
tulunca kadife gibi yumuşak gö
rünürse de hakikatte kısım kısım 
taneli ve sert olur. Bunlar, gözü
nüzden kaçabilir. Fakat dişleri
nizle pekala hissedebilirsiniz. Bir 
parça pudra alıp dişleriniz ara
sında eziniz şayet cüz'i bır tane
lik olsa derhal hissedersiniz. Şim 
di de bu tecrübeyi havalandırıl-
m1ş yegane pudra olan Tokalan 
pudra.sile yapınız. Bu pudra yeni 
ve imtiyazlı bir usul dairesinde 
istihsal edilerek evvelkinden on 
defa daha ince ve daha hafif kıl
maktadır ve binaenaleyh cildi 
nazik mesamelerini tahriş eden 
tanelere tesadüf edilemez. Bu gi

bi taneli pudralardan sakmmız. 

:Ve yalnız havalandırılmış ve ga
rantili yegane pudra olan Toka
lon pudrasını kullanınız. Terki
binde krem köpüğü bulunduğu 

cihetle cildde uzun müddet sabit 
kalır ve artık parlayan burunla
ra nihayet verilmiştir. Ve sık sık 

pudralanmağa ihtiyaç kalmamıştır. 

r Mühim bir tavsiye 
Yastık, yorgan ve şiltelerinizı 

kuş tüyünden yapınız. Yatması 
rahat, kışın sıcak, yazın serin
dir. (Kilosu 75 kuruştan baş
lar). Fabrika ve satış deposu 
!stanbul, Çakmakçılarda Kuş

tüyü fabrikası. 
.. __ Telefon: 23027 -

1
AKSHtlK 

NEZL 

Bütün göğüs 
hastahklarının Kara 

habercisidir . 
• 

Hastalık it t imatlerini 

GRiPiN 
alarak yok edebilirsiniz. Gripin, 
Radyolin müesseselerinde fev
kalade itinalarla hazırlanır. 
Rahatsızlıkları, ağrıları defet-
mekte bir panzehir kudreti 
gösterir. Kalbinize, midenize 

ve böbreklerinize yorgunluk 
vermez. 

,. Gülhane doğum ve kadın•!\ 
hastalıkları profesörü 

Dr. Ali ESAD 

Güzel Yüz 
1 çin ilk şart 

güzel diş, 

Güz l Diş 
-------------------için ilk ve eı:ı 

esaslı şart ta 

RADYOLiN 
ku' lanma14tır. 

Mikroplan % 100 öldürür, dişleri fırçanın giremediği yerlere 
kadar nüfuz ederek temizler, parlatır, diş etlerini 

besler ve hastalanmalarına mani olur 

En mükemmel en hoş, en i_ktisadi , ____________________________ _, 
* ........ 1 ... 11111111~------------------.. 

G 0 z· E 

Petro ~ Nizam 

Tüccar terzi 

J. iTKiN 
en güzel 

koleksiyon unu 
teşkil eden 

KIŞLIK 
kumaşlarını muh
terem müşterile -
rinin enzarı tak · 

Türbe; Istanbul Belediyesi 
karşısında Ayberk apartrmanı Saç dökülmesi ve kepeklere karşı 
birinci katına taşınmıştır. en iyi ve çok rağbet görmüş bir ilaç-

dirine arzediyor. 
Beyoğlu, lstiklal 

caddesi 405 
Tel. 40450 .. __________ ıl tır. 

Sıhhi müferrih yeni icad , 

' tf a 'p ve ciğerlere ferahlık verr. Sinirleri teskin eder. 
3 ila 5 gramı: BANYONUZU HAKIKI ÇAM ve KIR ÇlÇEKLERI csanslarile lLKBAHARA çevirir. Cildinize 

TAZE HAYAT VER!R. Ve misk gibi kokutur. Bir tecrübe ediniz. 
EVLIYA ZADE NUREDDIN, Eczayı kimyeviye alat ve ıtriyat deposu. !stanbul - Bahc:ekapı 

Edirne Kültür .Direktörlüğünden : 
Esyanın cinsi Miktarı Beherinin . İlk Eksiltme 

Az Çok Tahmin Temi- Tarihi 
Tutarı natı 

Kasket (nümunesi 4/ 11 / 1936 Çarşamba sa-
okuldadır) 35 40 1 Lr. 3 Lr. at 14 te Edirne İlbaylık 
İskarpin (nümunesi konağında Kültür Direk-
okuldadır) 120 135 5 Lr. 51 Lr. törlüğü dairesinde. 
Dahili ayakkab'.I. 
postal 120 135 5 Lr. 51 Lr. 
Gri renkte harici elbise 35 40 14 Lr. 42 Lr. 
Haki renkte dahili 
elbise 35 40 4 Lr. 12 Lr. 
Siyah renkte işçi 
elbisesi 60 80 3 Lr. 18 Lr. 
Palto 35 40 10 Lr. 30 Lr. 
Tire çorap 250 300 25 kuruş 6 Lr. 

Nümuneler ve şartnameleri Sanat Okulunda mevcuttur. İstiyenler her gün okul
da görebilir. 

~dirne Sanat okulu talebesi için alınacak olan yukarı da yazılı ·s kalem eşya açık 
eksıltmeye konulmuştur. Bu esyaya aid nümuneler Oku~d~ ~evcuttur. İsteklilerin 
pey akçalarınr mal direktörlüğüne yatırd~ktan sonra 4 /ıkıncıteşrin/93 6 çarşamba 
günü saat.14 te Edirne İlbaylık konağında Kültür Direktörlüğünde Orta Okullar 
alım komısyonuna gelmeleri ilan olunur. (2240) 
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Bir verirsen bin kazanabilirsin. Bir kaybedersen paran 
heba olmamıştır. Hem yüzlerce vatandaşınızı zengin et
miş hem de yurdunun göklerine birkaç filo katmış olur- -
sun . Bu yÜ'T.lerce zenginden birinin de senin olmıyacağını 
kim iddia edebilir. 

Türkiye Ziraat Bankası idare 
Meclisinden: 

r_riitkiye Ziraat Bankası Genel kurulu adi surette ola
rak İkinci teşrinin 18 inci çarşamba günü saat on beşde 
Ankarada Banka Merkez binasında toplanacaktır. Dele
gelerin bu toplantıda hazır bulunmaları rica olunur. 

Toplantıda görülecek işler : 
1 - 193 5 yılı İdare meclisi ve mürakip raporlarının 

okunması. 

2 .- 1 9 3 5 yılı Bilanço kar ve zarar hesaplarının tas
tiki, idare meclisi raporunun tasvibi ile azasının ibrası . 

3 - Safi karın arzedilen şekilde dağıtılması. 
4 - İdare Meclisi azasından müddetleri aiten BaY. 

Sabit Sağıroğlu ile Bay Cevdet Savranın yerlerine aza 
seçilmesi. 

5 - Ölen aza Bay İsmail Hakkı Yüreğiroğlunun yeri
ne Statünün 54 üncü maddesi mucibince muvakkat a
zalığa seçilen Bay Saidin muvakkat azalığının tastiki ve 
kendisi müteveffa Bay İsmail Hakkı Yüreğiroğlunun 
bakiyei müddetini de ikmal etmiş olmakla yerine aza se
çı .. mesı. 

6 - Mürakiplerin 1935 yılı ücretlerınin tayini. 
7 - 193 7 yılı için iki mürakip ve iki yedek mürakip 

seçilmesi. ( 2 2 4 2) 

Kullanacağınız 
Fenerve P h lerin . . . 

en ıyısı 

DAIMONdır. 

POKER TIRAŞ Bl<;ACil 
DAiMON FENER VE PiLLERi 
ile YERLİ iki kromlu Alpaka KAŞIK ve 

ÇAT AL '!arını da daima tercih ediniz. 

E 
Halis lngiliz Kü~ling karbonatile yapılmıştır. Mide şişkinl iği, hazimsizlik, fazla yemekten mütevellid mide rahatsızlıklarında yemeklerden 

sonra 2-3 komprime mavi yassı şişelerde cebde taşınması kolaydı r. Eczanelerden A. NEŞ'ET markasını istevın \z. 


