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Oı'IN ILHAl(ı ınc. 
• "'<E.N YeALCR 0 

Japon ordusunun 
Harbi kazanamıya 
cağı ileri sürülüyor 

(En son radyo ve ajanı haberleri) 
Londra, 18 (TAN) - Uzak Şarktaki ihtila

fın büyüdüğünü, çok ciddi bir tehlike aldığını 
gösteren alametler çoğalıyor. Japonyanın Çin 
hududuna mütemadiyen asker ve silah yığdığı 
artık muhakkak sayılıyor. Çinliler, Japonyanın 

Anlastz , 
Tallra.n, 18 (A.A) - Pars A

jansı bildiriyor: 
Iran Hariciye Veziri B. Samyi 

ve Irak Hariciye Veziri B. Naci 
Ela.4'il bu sabah saat 11 de iki 
memleket arasında bir dostluk 
muahedesi imzala mı~lardır. 

Bu muahede, 1913 lstanbuJ . 
protokollan ile 1914 hudut tah- l 
didi komisyonu zabıtlannı mute. 
her tanımakta \'e bu suretle iki 1 
memleket arasındaki hudut ihti
laflarına nihayet vermektedir. 
Şattülarap, bilcümle memleket
ler ticaret gemileri ile Iran, ve I
rak hükumetleri harp gemileri. 
ne ıııeyyanen açık bulunacal<tır. 
Seyrisef aine salih su yolunun 
idaresi ve ıslahı ile bu husustaki 
maddi mükellefiyetler hakkında 
ileride başkaca bir mukavelena
me imzalanacaktır • 

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

ş 

bütün tehditlerine kartı memleketi müdafaaya ================ 

Amerikalı güreşçi Bul Komar dün Mülayim pelılivanla ~kinc_ı 
güreşini yaptı ve Amerikalı, ilk defa olduğun~an d~h~ sarıh bır 
vaziyetle mağliip edildi. Stadyom muazzam bır se~ır~ı k~labalığı 
ile dolmuştu. Güreş tam manasile Mül~y!~in. hakımıyetı altında 
cereyan etti ve Amerikalı pehlivan, Mulayımın karşıaın~a anc. 
36 dakika dayanabildi ve tam 36 ncı dakikada Mü/ayım, ~etın 
hasmını tuşla yenerek şampiyonluk kemerini ~l~ı. Resımde 
Amerikalının tuş vaziyetini görüyorıunuz. Tal sılat spor kısmı· 
mızdadır. 

azmetmİf vaziyettedirler. Bu sebeple çok çetin 
bir harbin başlaması yakın demektir. 

Hadisenin siyasi tarafına gelince; bu meselede 
Alman_ Japon anlaşmasının büyük tesiri olduğu bazı 

'----.... _ siyasi mehai 'e açıkça söyleniyor. 

P -----------:-----------·--- j Bu suretle A.ınanyanın, en kuvvetli 

h 1 1 v ,~ ""'"'-'""' """"' rakibi olarak saydığı Rusyayı Uzak-a a 1 1g1 n ~ sur iye için şarkta büyük bir ordu bulundurmıya 
1 ., mecbur etmek istediği neticesine va-

h• • ~ .. ual nhyor. es 1s1 ~ uç s Çin ve Japon kaynaklarından ge-
r ~ ~oru/du? len son haberlere göre, ihtilafı hallet-

"~. Tedav~15•1 ·~ ..,1 

miye çalışan Çin ve Japon murah-
~ ~ '.Pari 8 l: Iuh birin- asları . . f!örü_şmelerini hen Uz tamam-

4 ' a.un. ı cu Krat nm. ıfüıan~ır. lı-raltat~ın mumeSsil 

O ii hrnet Emin YALMAN ~ si rnensuplanndan B. Enıest Te- t !eri, Japonyanm, Çinde askeri ve si-
llYanın en ucuz yeri ne- ~ zet Fransa - Suriye muahedesi. - yasi imtiyazlar kazanmak maksadile 

>'e d· reaidir? Derlerse Türki- ~ nln ta dik için meclise sevki mü- ileri sürdükleri bUtün teklifleri red-
1Ye cev b.1• . • B ~ nasebetiyle hiikumetten §u üç detmişlerdir. Sadece iktısadi bazı im-ııhu ........ ._ ap vere ı ırsınız. u- . t 

.. "'•ıs; suah sormuş ur: tiyazlar vermeye taraftar gözüküyor alı ~sından dünyanın en pa- ~ ı _ Son muahedelerdenberi ı 
~İl'e Yerıni sorarlarsa ''Yine Tür- Suriye ve Lübnanın va:tJyeti ve ar. 
. al.l··~CCeya~ın~ vermek caizdir. Iskenderunun bir nizamnamesi. Japonya lle Almanya 

Beraber mi Yürüyorlar? iti~ lled uz '.I'ürkıye ile pahalı Tür- ~ 2 - Şüpheli \'e sürgünlerin Su-
~ll:ıl.lyor ~n karşılaşıp iyi bir hamur ~ riyeye girmelerine niçin müsaa
eıtAıet.U· lktısat Vekaleti, Dahiliye ~ de edilcliği ve bunlarm ndetin. 

~abı.n1 a e elele vererek bu sualin ce- ! denberi Suriyede hasıl olan va- i 
ette ist~Y?rlar ve bu ucuz memle- ziyetin ne olduğu. 

ha:iat ıhlak merkezlerinin boş yere 3 - Fransız manda memurla. 
ca ı. sıkıntı . . ( t ed d 

"' ledb· ~ı çekmesıne manı ola- • rınm bu mııa ı e e ne gibi ~art-
~~en ırJ?rı ~UşUnUyorlar. ~ tara tnhi tutulduğu. ; 

hiıe Juıglln bır arkadaş, vazife se- '"" ....._,...,.,," '- ...,.,""'',,,, ,.,..; 

~. doıaştı~~ıu içerilerini kan§ ka- =T·u·rk Maarif-Cem"ıye+·,-
ııın.u "ı.an sonra Istanbula dön-

~ akı~ ~ıattığı ucuzluk hikayeleri-
8
. M 

1k. !lir ın6lllaz bir masal diye dinle- i.. yeni ır ektep 
Ce( ll:ıa.dçok Yerlerde bir kısım yiye- A 
\oa.ıar,ll delerinin, bilhassa taze mey- ç ıy o r 
~0k. t..>_ l'>ara ile ölçülür bir kıymeti 
~ 

4\lStne.n •· .. u ark çuruyor, atılıyor. 
l'a geçiııd~~~ş.a lstanbulda kaç para
t'ak s.;:"l guu sorınu§lar Aylık ola-t'a ""'" edi ... • 

f diye k !,'1 rakamları senelik mas-
l'etten a .. abul ettikten sonra da hay

....._ l3i;ıııarı açık kalmış: 
htı kadar senede ev ve yiyecek ıçın 
2ni§ıer. Para nasıl sarf edilir? dır 

Ankara, 18 (TAN) - Türk Ma
arif Cemiyeti, Ankarada büyük bir 
mektep yaptırmaya karar vermiştir. 
Bunun için 150 bin lira sarfedecek
tir. Mektep. ilk ve orta kısımlan ih
tiva edecek ve leyli kısmı da buluna
caktır. Bu maksatla 15 bin liralık 
bir piyango hazırlanmıştır. 

Paris, 18 (A.A.) - Eski Hindi Çi
ni valisi M. Alexandre Varenne, Parls 
Soir gazetesinde intişar etmiş olan 
uzun bir etüdünde Çin - Japon ihti-
18.fmm menşelerini izah etmekte ve 
bu ihtilafın beynelmilel cephesini te
barüz ettirerek şöyle demektedir: 

"Japonya, nekadar aksini iddia e
derse etsin, tamamile Almanyanın 
tuzağına düşmüştür .Yeni ittifakı mü 
selleste Japonyaya düşen rol, Avru
pa siyasetindeki ihtilatların umumi 
bir harp fırsatını verebileceği bir sa
atte Rus ordularının bir kısmını U
zakşarkta tutmak, meşgul etmektir.,, 

M. Varenne, Sovyet - Mançuri 
hududunda son zamanlarda vukuage 
len hadiseleri hatırlattıktan sonra 
şöyle devam ediyor: 

"Bu tarafta havale edilmiş olan 
darbe boşa gitmiş olduğundan Japon-

( Arkası 10 uncuda) 

•ı 8 tibla . . . . 
.. k Yerile ıstıhsal yerı ara-

oıa <>Itıda lbe . 
~ cak. F' k e tte bir fıyat farkı 
tn'Ye~ far~ at ıne._rnlekctimizdeki va
~ at. lstih demege insanın dili var-

l spanyada harp . tekrar 
şiddetli bir şekil aldı 

hliğin (\,.ı saı Yerindeki fiyatla müs-
tn "UCdf w. 

Ilı etıer de ... 1 ~ ~del, mütecanis kıy-
b Uka'Yesegı dır kı bunlan biribirile 
ah eder 

Fi orga 
Büyük bir 
Şehir oluyor 
F1011ıı. evwlki senelerle kıyas ka

boJ etmiyeC("k bir ni"bett.e güzelleş

mekte, i.deta büyük bir pİaj beldesi 
olmaktadır. 

Geçen seneye kadar ~ok iptidai bir 
vaziyette bulunan Florya, A vnıpanm 
en me~hur plajlannın gtl7elliğini ka. 

zanmaktadır. "Tan" muharririnin ye 
ni Floryayı, resimlerle anlatan bir ya. 

zısı bugün altıncı sayfadadır. 

Fransa da 

Halkçılar 

Kuvvetli 
Sedeu.... un ve aradaki farktan lii ..•. 

ltiıı ç le tab·· 
:i enberi birıı olnııyan bu farka es-
'tlıor: "-tad .~ek teşhis kondurulu-
~lavlU;sıt~ huyUk karlar elde eden 

ka U teşhisar b ve :muhtekirler var ... 
h t'§ıcıan b' ir doktorun hastasına 

Paris, 18 (TAN) - Başvekil mu
avini B. Blum, Tours şehrinde veri
len bir ziyafette bir nutuk söyliye
rek, halk cephesinin inhilal edeceği 
iddialarını şiddetle reddetmiştir • 

asta1ı~ akarak ilk aklına gelen 
~e.rt"tı.t ı. kondurmasına, sonra bu '•a be •lastaıı w • 

aıı tlter. y gı t~avıye çalr§ması· 

So Sü rüntü 
A nv Tükür n 

Dün 53 Kişi Sokaklara Çöp Atarlarken,, 

On Dört Kişi de Tükürürken Tutuldular 
ehrin temizlik inzıbatı bakımından lüzumlu ve faydalı bir mü

cadeleye girişilmit bulunuyor: Bir yandanşehri daha iyi temizle
miye çalışan Belediye, öteyandan da şehri pisleten ve çöpleten 
kimseleri de takip etmiye hatlamıştır. Dün pazar olmasına rağ. 
men alakadar belediye memurları bu mücadelede rolleri ba~l'· 
mıya. çalıtmıtlar, sokaklara çöp atanları takip etmiflerdir. 

Dün yalnız Eminönü kazası dahilin-
de, yerlere tükürenlerden, sokaklar! 
çöple dolduranlardan birçoğu yaka
lanmış, bunlardan para ce?.ası alın

mış, kanuni muamele yapılmıştır. 
Dün Eminönü kazasında 14 kişi 

sokağa tükürürken cürmü meşhut 
halinde yakalanmış, belediye zabıta 
nizamnamesine göre bunlardan para 
cezası alınmıştır. 

Yine dün dokuz lcişi de sokağa çöp 
atarlarken görülerek tutulmuşlar ve 
haklarında zabıt varakaları tutulmuş 

icap eden kanuni muamele yerine ge
tirilmiştir. 

Fatih kazaSJ dahilinde sokakları 

kirletenlerin sayıSJ daha çok olmuş, 
burada çöplerini, çöpçü gelinciye ka
dar evlerinde muhafaza edecekleri 
yerde sokaklara atan 44 kişi yakalan 
mıştır. 

Diğer taraftan dün tramvaylar
dan ve vapurlardan athyanlar da ta
kip edilmiştir. Dün 95 kişinin tram
vaylar durmadan atladığı görülırüş, 
para cezası alınmıştır. 12 kişi de va
purlar i~eleye tam olarak yanaş

madan atlamı~lar ve bu yüzden para 
cezası vermişlerdir. Yine dün dilen
--va l{"BJ'C(q"B(d~ uupı'Cpfnl{os ap .ıano 
rüliicezeye gönderilmiştir. 

B. ser 
ve Makenzi 
Geliyorlar 

B. Çetinkaya 
Muhim 

Tetkikler 
Yapıyor 

Stokholm, 18 (A.A.) - İsveç a
jansı bildiriyor: 

Türkiy~ Nafıa Vekili B. Ali Çetin• 
kayanın 1sveçe gelişi münasebetile, 
bütün büyük İsveç gazeteleri uzun 
makaleler neşrederek bu ziyaretin 
ehemmiyetini tebarüz ettirmekte ve 
bu ziyaretin Türkiye ile lsveç ara
sında bilhassa ticaret ve endüstri sa
halarında, gittikçe fazlal'4lmakta o
lan münasebetlerde mühim merhale· 
ler teşkil eylediğini kaydetmektedir
ler. 

Türldye Nafıa Vekilinin ls,·eçJ 
ziyareti, vekaletin, bilha sa elek· 
trikleştirilme ve münakalat aha. 
lannda, programında mevcut bü. 
yük Nafıa işleri ile alakadar ola. 
rak tetkik \'e haber alma mahL 
Jetlerini haiz bulunmaktadır. 

lın~an t~b· . anıış hır teşhis üzerine 
lrı Var itlerden şifa beklemecre 

.ı\rac 1 nıı ? " 
'tteıt ı tktan bU .. 
"' • lhtik· Ytik kar temin et-
lt~a'Ye iI:r r~P.abilrnek te büyük 

''idir. l:i girışılebileeek bir teşki
albuki ortada ne bUyilk 

<Arkası 10 uncuda) 

lspanyndn harp yeniden :şiddetlendi. Rilbao cephesinde ciimhur.iy~ler 
zafer kazarur.ken, Madrit cephesinde de asiler, Alman \'e İtalyan gönüllü
lerinin de yardımiyle tahşidat yapıyorlar. Bu husu ta en son haberler 
üçüncü sayfadadır. 

B. Blum, faşistlerin umdukları in
hilalin katiyyen vukubulmıyacağınr, 
sosyalistlerin halk cephesine, memle
ket menfaatleri dolayısile çok bağlı 
olduklarını, bugünkü kabineye sonu
na kadar müzaheret edeceklerini söy 
lemiştir. 

Sabık B<4lvekil, sağcıların çevir
mek istedikleri manevraların her za
man boşa gitmeğe mahkum bulun
duğunu da ilave etmiştir. 

Karabükteki demir ve çelik fabri
kalarının inşaatını yapmakta olan 
Brasserd firması müessisi B. Bras
serd ve firmanın Türkiye mümessili 
Makenzi bugünlerde şehrimize gele
cekler ve doğru Karabüke gidecek
lerdir. Bundan sonra fabrikaların in
şaatına daha fazla hız verilecektir. 

Bay Ali Çetinkaya. lsveçte bir haf 
ta sürece~ olan bu seyahatinde, elek. 
trik makineleri yapan büyük Asea 
fabrikalarını, lokomotif, turbin ve 
saire imal eden Nydqvist And Holm 
fabrikalarını, Gothembourg limanını 
ve muhtemel olarak Bofors'da harp 
levazımı fabrikalarını gezecektir. 

B. Ali Çetinkayaya bu seyahatin
de refikası. kızı ve hususi sekreteri 
ile muhtelif sahalarda birkaç müte. 
hassıs refakat etmektedir. 
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2000 AKIL HASTASI 

ARASINDA RÖPORTAJ 

......... PAZAR .. ··s·AFASi ......... , 1 Vapurların intizamsııhğı 
~ 

Dün Sayfiyeye Gidenleri 
Büyük Bir Azaba Soktll 

astalıklarına 

r Artık 
o • 

ır ~ 

B akırköy akıl ve sinir hasta
nesıııc daır blrırnç yazılık 

bir röportajın Jlk kısmı bırkaç 

hafta evvel çıktı. Sonra araya baş
ka işler, küçUk seyahatler ıkarıştı. 
Bu seriye derhal devam edeme
dım. 

1Ik yazıda Toptaşı timarhanesin 
den Bakırköy akıl ve sinir hasta
nesine intikaldeki manayı izaha. 
çalıştım. Bakırköy müessesesinin 
faaliyeti hakkında bir fikir sahibi 
olmak için bu noktayı daima gözö
nünde tutmak lii.zımdır. Müessese
nin tabii gayesi, yalnız hastane ol
mak ve tedavi kabul etmez delile
re ait bir depo manzarasını göste
ren kısımlarını tasfiye etmektir. 
Bu hususta vardığım kanaatleri, 
son yazıma mevzu yapacağım. 

Evvela doktor Mazhar Osmanla 
akü hastalıklarına dair konuştuk
larımı an1atacağım. Sonra okuyu
cularla beraber hastaneyi şöyle 

b:r dolaşacağız. 

B aşhekimin odasında Mazhar 
Osmanla karşı karşıya otu

runca kendisine dedim ki: 
- Burasına bir hastane ismini 

veriyorsunuz. Burada deliler cid
den tedavi görüyor mu? İyi olup 
faaliyet hayatına dönüyor mu? 

- Burada bulunan hasta1arm 
b rçoğu deli değildir. Herhangi bir 
arıza dolayısile sinirlerini ve dimağ 
lannı normal bir surette kullana
mıyan adamlardır. Veya esaslı bir 
tedavi görmedikçe hayat mücade
lesinin icaplarına tam kuvvetle ka
rışamıyacak bir mevkie düşen fı

rızalılardır. 

Bız bu gibilerden hafiflerini po
liklinik şC>klinde ayakta tedavi edi
yoruz. İl:tç, serom, ~lektrik teda
visi için gelip gidenler çoktur. Bir 
co1

• yerlerden muhtelif azası mef
luç hastalar buraya getiriliyorlar. 
Burada elektrik tedavisinden isti
fa.de ediyorlar. 

Burada kalmak i.izere Uç ka
naldan hasta geliyor: 

1 - Resmi olarak Tıbbıadli 
raporile 

2 - İstanbuldan ve muhtelif 
vilayetlerden doktor raporile. 

3 - Şahsi veya ailenin arzu
sile tedavi. 

Gelen hasta evvela karanti
nadan geçer. Buna çok ih

tiyaç \'ardır. Birçokları dışarda ba 
kımsız bir halde kalmışlardır. Pis
lik, bit, uyıuzluk gibi arızalara çok 
tesadüf edilir, eski Toptaşında ka
rantina imkanı olmadığı için uyu?. 
hık umumi bir halde bulunuyor
du. 
Kadın \'e en.1<ekler için ayrı ka

rantina ve müşahede binaları var
dır. Hastalar burada on iki gün 
kalırlar. Her giin yıkanırlar, te
mizlenirlcr, saçları kesilir. Her bi
rine tifo ve icap ederse dizanteri 
aşısı yapılır. Kızıl gibi tefrih ha
linde bir hastalık varsa meydana 
çıkar. 

1 Temizlik tamam olunca ve ?ula
şık bir hale tesadüf edilmeyınce 
hasta icap eden pav!yonlara nakle
dilir. 

Bakrköy hasıtanesi bir noktada, 
dünyanın buna benzer hastanele
rinin birçoğundan ileridedir. O 
da akıl ve sinir fmzalarmın ekse
riyetle diğer bir arıza ile beraber 
yürüdüğünü gözönünde tutarak 
avni zamanda. diğer muhtC>lif has
t~lıklar için de tedavi imkiinları 
hazırlamasıdır. 

H astanede verem ve sari has
talık paviyonlan olduğu gi

bi göz, kulak, diş mütehassısları da 

vardır. 

Cerrahi müdahalelere ait işler 
Jçin iki operatörUmüz vardır. Elek
trik tedavisine ihtiyaç gösteren 
her tUrlil arızalar için teşkilatı

mız tamamdır. Çocuklar, anadan 
doğma aptallar, saralılar için ayrı 
ayrı paviyonlar vardır. Cilzamlıla-

rın paviyonu diğerlerinden uzak bir 
yerde tecrit edılmiştir. Verem pa
viyonunda kadın için 6, erkek için 
16 yatak vardır. 

Gelen hastalar teşhis bal:nnın
dan da esaslı bir muayeneye tabi 
olurlar. Bizi alakadar eden nokta, 
arızanın sebebidir. Mesela hezeyan 
halindeki bir hastanın beyninde 
acaba bir ur mu var? Eğer buna 
ihtimal görürsek röntgen muaye
nesile teşhis kondurulur, müdaha
le ve tedavi programı ona göre çi
zilir. 

U mumiyetle şurasını söylemek 
lazımdır ki, akıl hastalıkları- j 

na ~arşı seyirci halinde kalmak 
devri geçmiştir. Her türlü arızalar 
için tedavi yolları ya bulunmuştur 
veya aranıyor. Tamamile ümitsiz ! 
viı.kalann nisbeti çok azalmıştır. 

Bir ur ameliyatı deli zannedilen 
bir hastayı tam bir sıhhat haline 
iade edebiliyor. Hidrosefaller a
meliyatla kurtulabiliyor. Beynin 
nlt tarafında körlüğü yapan gud
de tedavi edilince gözler açılıyor. 
Aptal zannedilen çocuklardan bir 
çoğu tedavi görüyor ve zekaları 

açılıyor. Mesela bir menenjit neti
cesinde iltihap kalmışsa ameliyat 
yolile şifa aranıyor. Dahili ifraz 
guddelerinin tedavisi suretile bir 
çok aptal çocmklann hem zekası 

uyanıyor, hem de boyu uzuyor, gi.i 
zelleşiyor. Çocuklara yapılan bu 
nevi tedavilerden birçoğunun bü
yükler hakkında da tatbikine im
kan vardır. 

Bizim için mücadele icap eden 
mühim b"r arıza kaynağı {rengi
dir. Bu da ya irs suretilc alın

mıştır veya ikt:sap edilm~ştir. 
Frengi, menenjlefden geçip sinir 
sistemine inti~al ettikten sonra di 
mağ üzerindeki sarsıntılan artık 
frengi tedavisi yolile geçemez. 

E sk=den bu g'.bi hastalar, acı 
bir felaket devrinden son

ra yüzde yüz ölüyordu. Şimdi yüz
de 50, 60 nisbetinde tedavi 
imkanı vardır. Miiracaat edilen u
sul, sun'i surette Malarya aşılıya
rak yüksek ateşin yardımile teda
vidir. Frengi neticesinae akli mU
vazE'neleri sarsıldıktan sonra bu 
yolla tam afiyete kavuşanlar, ze
kaları eski haline gelenler ve güç 
mesleklerle uğraşmak imkanını 
bulanlar çoktur. 

Vagner Von Yav~eg isminde 80 
yaşına gelmiş bir alim, sun'i ha
raretle mikroplan öldürmek yolun 
da tecrUbeler yapmış ve Nobel 
mükafatı almıştır. Vitne isminde 
diğer bir alim de eld.ttrik cer~yn
nile hararet uyandırmıya ve mik
roplan öldlirmiye u11raşıyor.,, 

Doktor Mazhar Osmanın akıl 
hastalıklarının tedavi imkanları 
hakkındaki dikkate değer sözleri
nin alt tarafı vardır. Bunu gele
cek yazıya bırakıyorum. 

A. E. Y. 

Liman Tarifesinde 

lstanbııl bu pazar da böyle eğlen
di. Kırlara yakın yerlerde otu

ranlar arabalarla yollara 
düzülmüslerdi 

Deniz Ticaret Müdürlüğü Dün 

Bütün Vapur Seferlerini Kontrol 

Ederek intizama Koymıya Çahştı 
Deniz Ticaret Direktörlüğü dünkü pazar gü

nü vapurlarda sıkı bir kontrol yapmı9tır. Bütün 

iskelelerde, liman memurları kalabalık vapur

lara yolcu vermemişler ve istiap haddinden 

1 fazla yolcu ile dolu bulunan vapurları da hare-
1 ketten menedilmişlerdir. 

Hu sıkı kontrol Paznr giinleıi vapurların hiç te 
muntazam i:;lemediğini giistermiştir. Bilhassa dün sa. 
bah Boğaza yapılan ytizcle elli tenzi- --------------·-------------~ 
liitlı sefer JIOStalannın çok kalabalık 1 

. oldu~'lmu gören liman memurıan yol 
'ı cuların birçok kısmını vapurlara bin. 
, dinnemişlcrdir. 

İstanbul 
Sıkı 

Altına 

Bostanları 
Kayıtlar 
Alınacak 

j Bu vaziyet dönüş seferlerinde da
ha karışık olmuş, Boğaza giden bin. 

• 

Bir mesirede saz alemi 

Bir kır yerin~~ lıalkı güldüren 
bir halk sanatkarı 

Yeni zirai 
Kalkınma 
Programı 

T esbit ellilaı 
Zirai kalkınma programının esas

ları tamamen tesbit edilmiştir. Prog
ramın en mühim hedefi, memlekette 
ekilmemiş toprak bırakılmamasıdır. 
Bu bakımdan yurt, iklim değişiklik. 
!erine göre, muhtelif mmtakalara ay. 
nlacak ve her mıntakada ziraat işle
rine en iyi istikameti verecek istas
yonlar vücude getirilecektir. Prog
ramın tatbikinde çalışacak memurla
rın her zaman faaliyette bulunabil
meleri için yataklı otomobiller getir
tilecek ve bu memurların ikametleri
ne tahsis edilecektir. Bu suretle, me
murların herzaman daimi şekilde iş 
başında bulunmaları temin olunacak
tır. 

Ziraat Vekaletine vaş ve kuru mey 
valo.rın ısfo.hı ve yeniden fidanlıklar 
ve istasyonlar tesisi için 630,000 lira 
tahsisat verilmiştir. Ziraat VekiLleti 
memlc.';{etin muhtelif mıntakalarında 
açacağı yeni fidanlık ve istasyonlar 
için tetkiklere başlamıştır. Ayrıca 
evvelce kurulmuş olanlara da ye.ni bi. 
nalar ve laboratuvarlnr ilave edile. 
cektir. Bu suretle buralardan isteni
len randıman alınabilecektir. 

Ölümle Tehdit Etmiş 

lerce kişi Ulan memurlarının vapur
lara istiap haddinden fazla yolcu bin 
dirmemeleri yüzUnden geç vakitlere 
kadar Boğaz iskelelerinde beklemiş. 
terdir. Bilhassa Rumelihisarı, Emir
gan ve Istinye gibi aşağı iskelelere 
tıklım, tıklım dolu gelen vapurlara 
buralarda biriken binlerce yolcunun 
bindirilmemesi yüzünden birçok ka
rışıklıklar olmuştur. 

Bu arada bazı şirket vapurları da 
istiap hadlerinden zafla yolcu yükle
diklerinden bir müddet için seferden 
tutulmuşlar ve yolculardan bir kıs
mını başka vapurlara aktarma etmc
ğe mecbur edilmişler ve yollarına de-

Bostanların Bundan Sonra Alacağı 

Vaı;iyet Şehir Planında T esbit 

Edilecek, Yeni Proie Muvakkattir 
lstanbuldaki son tifo salgınları ve umumiyetle, pis sebze1ef• 

tehrin ortalık yerinde bakımsız bir halde duran pis bostanlar, sr 
lediyeyi İstanbul boıtanlarile ciddi surette mefgul olmıya ,ef' 
kemi9tir. 

İstanbul belediye sınırları içinde bulunan bostanların kati ~ 
ziyetleri şehir planile belli olacaktır. Fakat o zamana kadar ht~ 
bul halkının sıhhatini korumak makaadile bostanlar İçin, nıu•f' vama ancak bundan sonra izin veril

miştir. Muayyen postalara binemiyen 
binlerce yolcu Boğaz gezintisinin sa- yen, lüzumlu tedbirler alınacaktır. 
fasmı gece yarılarına kadar vapur Belediyenin alakadar şubeleri bu 
beklemek cefasile nihayetlendırmiş- tedbirler Uzerinde çalışmakta ve bir j 
!erdir. Bu sıkı kontrol Boğaz vapur proje hazırlamaktadırlar. Bu proje 
tarifelerinin pazar günleri ihtiyacı bugünlerde bitirilecek ve Ağustos 
karşılamaktan uzak olduğunu göster- , içinde, tatbik mevkiine konulacaktır. 
miştir. < Bu projeye göre bostanların sokak. 

A"iı.kadarlar vaziyeti şirkete bildi- larla ve binalarla tamamile alakaları 
recekler ve teuoır al rııım uı ~t!- ku rnooı\ cı;uu.ıu ..... • .. ".: · 
ceklcrdir. Bilhassa ımzar günleri Sa- rilecektir. Ayrıca bostanla~ın l~gı~ 
rıyer, Büyükdere gibi iskelelerden ak sularından ~stifade etmeler~n~ h!~bır 
şamlnn Köprüye fazla direkt sefer- suretle imkan bırakmamak ıçın lagım 
ler iş!etilmemesi ve bütün seferlerin larla bostanların arasına es~slı eng.eL 
küçük vapur'arla yapılması bu vazi- ler yapılacaktır. Halk~n bır .mesı~e 
yete meydan vermektedir. Diğer ta- yeri gibi bostanlara gıt~elerıne. yı
raftan evvelki hafta pazar günü için· 1 yip içme~~rine, he~ha~gi bırşey ~ma. 
de istiap haddinden fazla yolcu oldu- ıarına musaade edilmıyecek, bo::;ta~ 
ğu için Yeniköy iskelesinde durduru- }arın suları sık sık kontr~l ~e tahlil 
larak yolcuları çıkarılan 74 numara- edilecek, bostancılar her turlu bulaşık 
h vapur hakkında da tahkikat yapıl- hastalıklara ait aşılarla aşılanacak, 
maktadır. Deniz ticaret direktörlüğü oturup yattıkları yerler sık sık dezen
bundan sonra her pazar bu şekilde sı- fekte ettirilecektir. 
kı kontro'ler yapacak ve seyrüseferi 
tanzime çalışacaktır. Telsiz Kanununun 

T atbikına Ait 

Nizamname 
A~stostnn itibaren meriyete gi-

Şehirlerimiz 
Plônsız 

a·· .. • ,.c~li \)# 

Da'Mı~~.\lm.' ~ıür.1:d!iı~l1 \., 
zumsuz yere büyümekte olduğU~~eıe
bu yilzden hem belediyelerin va~ e~ 
rinin güçleştiğini hem de şehir1 6'' 
çirkinleştiğini görerek memleke: t9' 
bilinde bu hareketi önlemiye :ı-ıı. 
vermiştir. ti' 

Bu maksatla belediyelere bir iJll' 
mim yapılmış, bu ta[ll ı:ı'' 
de Vekaletçe bu husustıı eııı~ 
zırlanmakta olan yeni pr0~ı 
.Meclisten kanuniyet kes~tJ11 ıJJe>' 
kadar §ehirleriıı büyümelerıne. -;e
dan bırakılmaması bil~i~ilmişUtbell°' 
niden bina yaptırmak ıstıyenler tljl1 
mchal ş::hirlerin bugünkü bU~~tif'' 
içinde bulunan bo~ arsalarda~ ~ "(De\" 

de edeceklerdir. Bu proje tatbı~rl~ 
kiine konulduktan sonra şe~ı etteO 
büytimeleri için mutlaka hüku[ll 
müsaade alınacaktır. 

Denizyolları 

Vapurculara Son 

Taksiti Ödedi recek olan yeni telsiz kanununun tat- Ç k Esirgeme 
Vapurculuk şirketi hissedarları ev- j bik şekillerıne ait bir ~izamnam: ha- OCU 

velki gün aralarında bir toplantı yap- zırlanmıştır. Telsiz tesısh~tıl, t:ısı\:~i Kurumunun BalosU Jf 
mışlar ve. tasfiye işi üzerinde konuş- lefon alıcı cihazları sa ıp erı, as. ırıjı1'" 
muşlardır. Bu arada Denizyolları ida emniyet ve asayişin korunmasın~ ıcap Evvelki akşam Suadiye P0zıııf 
resi tarafından son olarak ödenen ettiren hallerde ellerindeki makınele. Milli Müdafaa Vekili Kazınl fj'ıf 
300 bin liralık son taksitte hissedar. ri faaliyetten kaldıracak ve hilkume- himayes1nde Erenköy çocukla-~ eti' 
lar arasında takıoim edilmiştir. te vereceklerdir. Alıcı ruhsatnamele- geme Kurumu tarafından t~rüP gııVt 

ri, Nafıa Vekaleti tarafından hazırı~- len kır balosu pek eğlcncelı g~eı-ı~ 
nacaktır. :Memleket yaba~cısı ol~u~ tir. Baloya Milli Müdnfaa ıl~ ~ 
halde otomobillerinde telsız alıcı alelı miz de gelmiştir. Her sene ynP. ıl 
bulunanlar, ruhsatname almıya ~ec- · balo bu sene çok muvaffak bit , 
bur tutulmıyacaklardır. Yurtta ~ka. olmuştur. 1J.tl ıt 
metleri bir iki ayı geçen ecnebıler, Kurum üyelerile Başkan B3

) ti i~ 1 
C ' ·ahpaşnda Hobyar mahallesin

de Büyük Tulumba sokağında ot.u
ran Hilmiyi M ust.P.fa oğlu Suat ıs-

U c uzlu ki ar 1 mi~de birisi ö!Umle kori<utrnuştur. 
Yeni liman tarifesinde esaslı deği- Polıs, Suadı yakalamıştır. 

şiklikler olacağı anlaşılıyor. Bu ara- ı 

Ziraat Vekale
tinde arttırılan 

maaşlar 
Ziraat Vekaleti yeni teşkilat kanu

nuna göre, maaşları bir derece art
tırılacak merkez ve taşra memurla
rının listeleri hazırlanmıştır. Şimdi
ye kadar kadro imkansızlıkları yU
zünden terfi edememiş olan memur
ların maaşları ağustos başından iti
baren birer derece arttırılmış olacak 
tır. Terfiler yapıldıktan sonra da mer 
kez ve taşra teşkilatını değiştiren 
hükümlerin tatbikine geçilecektir. 

ruhsatıname alacaklardır. fet Oruz balonun muvaffakıYc 
Türk deniz ve hava gemileri ile ~a~- çok çalışmışlardır. 

9 
pi' 

yarelere verilecek ruhsatnameler ıçın . 13rıtld ~ 
15 Ura harç alınacaktır. Ucrctler, mali senelcrın. baŞ stil id 

da hamaliye ücretlerinde mühim mil• H m Zı'ya ret ' > 
tarda tenzilat yapılmış~ır. Ayrıca. 1 ~' f ~ 
zabitlerin eşyalarında yüzde 50 ten- - H T • f ~ 
ziıa.t kabul edilmiş, nefer eşyaların·!- em ıcare ~ 
da hüvük. kilelik denk nazan itiba- I Dün F1or~·ada bir yankesi<'i ~ 
ra alınmıyarak 5 kuruş hamaliye üc- - ya.knlanmı~trr. Kadri ismi.ndt>ki ~ 
reti istenmesi kararlaştırılmıştır. - sabıkalı çocuk, clün Florya ptajı. ~ 

' nıı giclerek hem ticaret hem ziya- ~ 
- ret yapmak istemiş, fakat ke~dl- ~ Yeni Evliler 

Zehirlendiler 
Eskişehir, 18 (TAN) - Dün gece, 

Karaköyden yeni evlendiği karısı ile 
birlikte burava gelen Mustafa, eşile 
beraber trende zehirli olarak bulun
muştur. GüclUkle nefes almakta olan 
genç evliler, derhal hastaneye ?'atı
nlmışlardır. Gelinin hayatı tehhke
dedir. Tahkikat devam etmektedir. 

- sini tanıyan Florya komlserı ta.. \ 
' rafınclan göz hapsi altına alımlı. ~ 
~ ğmın farkına varamamıştır. Ko- ~ 
' miser bir aralık Kadrinin ~:ah~~- ~ 
~ <·ı bir cebe el soktui:nnu gormuş ~ 

f ve iş Ustlir.Clc kendi ini yakala- '-' 
- nuştır. Kadri c:alclı~ı parayı R\'U- ~ 

- cundan bırakmıya bile mu,·affak ~ 
' olamamıştır. ~ 
I l '-"'-1.....V""'"'"'-,._, ...._,.,._ "'""' '-' 

Hindistana 

Tütün Sattık 
Türkofis Bombay şubesinin Hin

distana TUrk tUtünU ihraç edilmesi 
yolundaki tetkikleri müsbet şekilde 
neticelenmiş ve Hindistana ilk defa 
240 bin paket sıgara satılmıştır. 

Radyolardan alınacak ücretler Na- rin.cl ay i~inde ~ahallın Po 
fıa Vekaletince tesbit edilmiştir. Bu lerıne verılecektır. ~ 

;\kVi/.\-~ ~HAVA 
Yeşilköy Meteoroloji .!stasyon~!'

dan alınan malftmata gore, bugun 
yurdumuzun bütlin mıntakalarında 
gökyüzünün az bulutlu geçmesi, rUz
gfırlann umumiyetle şimal istikame
tinden orta kuvvette esmesi muhte
meldir. 

Dünkü Hava 

Dün hava, akşama kadar açık 
geçmiş, rüzgar şimal istikameti~d~n 
saatte ~O kilometre hızla esmıştır. 

Bugünkü Hava: AÇl1' 1 
,,.~ r· . 

7 inci ay Gün: 31 l:JııI ;~ 
Arabi 1356 nuııli . 6 

m:rııııı· o 
Cemaziyülevvel: 10 Tc 12.ı 

Ö ~1e· "" Güne~: 4,44 - g · . :ı.9,.,.. 
!kindi: 16,18 - Akşanl· 25' 
Yatsı: 21,35 - imsak:_....... f 

1 efl ,, 
Barometre 762 milimetre. tigrııt 
sıcaklık 31, en az 13 snn 
rak kaydedilmiştir. 



Savaşın Y lldönümünü 
~ . 
Asiler de, Madrıt te 

•••••••••••••••••••••••••••• 

Ne Musolini 
Çıktı Earhat Ne Hitler 

Aramalar boşa 

Başka Türlü Kutlad~ 
Şinıaldeki Katalonya Taarruzu Git-1 ................ ---·---· 

tikçe Asiler Aleyhine Dönüyor 
S londra, 18 (TAN) - Şimalde, Bilbao ve 

Bulun~'::.~~~ .... Harpçi değil 
1 Her iki Hükumet Reisi de Sadece 
Komünizme Karıı Koymak istiyor 

3 

flEK 
Karpuz 

Tatsızdır derler, sudan ba.5ka bir. 
şey değildir, kokusu, ~isi yoktUI' 
derler. Lakin benim karpuza karşı 
z&fnn vardır. 

Gerçi hışın vardır, kabağı vardır. 
Kabuğunu adamın ayağmm altına 
koyar düşürürler. LiJdo buna rağ. 
men ben karpuzu severim. 

; iyisi güç anıa.,ıbr denildiğine bak. 
' maym ! Karpuzdan anlamasmı bUea 
adam elini sürmeden daha uzaktaa 
olgun karpuzu tanır. 

Rengini belli etmeyişi te\·azuun. 
dandır. Kesince mahiyeti bütün sa. 
mlıniyeti ile meydana çıkar. · 
Kabağı ağırlığı Ue, boşu içinin sal. 

la.nınasiyle belli olur. Dışı ister siyah, 
11 ~~der cephelerinde Katalonya hükU.meti. 
~ •tla.dığı taarruz, asiler aleyhine inki,af et-

h tediT. ilk muharebeler rok kanlı olmut ve 
er 'k' T t.f 1 1 tarafa da fazla zayiata mal olmuttur. 
•drid c h · d · .. ·1 · - -1- b 'd t ' tid ep eaın e ıae aaı enn aaAer ta t• a ı 

d detJe devam ediyor. Valadolid mıntakaıın
& Qı" 

Londra, 18 (TAN) - G~enlerde, 

Avru.Pada bir seyahate çıkarak, AI-\ ( ~~~ l'l'.1'.1

1 
manya Başvekm, mıı~~ .~e ~~alyan ~Hapse Atılan Papaz 
diktatörü Mussollni ile goruşmuş olan ~ 

amele fırkası eski lideri B. Lansbury ~ N' "fi 
(Sulhe Müzaheret Meclisleri) Londra ~" ıemo er ~ 

ister akyeşil, isterse alacalı olsun içi 

hep birdir. Güneş görür, sulanır ve 

vaktinde timar edilirse şeker gibi tat. 
b olıur. Ucuz olduğu için hor görü. 

l'ÜZ. 

~ u~~~a~iye~, lapanyol, Faslı, ltalyan ve Al-
.. aonullulerı yığılmaktadır. 

tt!:firrıet ordulan kumandanlığı, asilerin Madrlt 
llıııza da.ki baskısını ha:fınetmek için, Aragonda ta- t 

)ıf.~~~eıçtniştir. t 
~-u'lt cephesinde şiddetli hava muharebeleri ce
llısb.ı etrnı,, hWdimet tayyareleri, birkaç asi tayya
~~li.rmttşler ve asilerin Madridl bombJamak 

a·· OllUne geçmişlerdir. 
l'uı UkGrne~ kuvvetlerinin Hue8Ka'da yaptıkları _taar
faıl Çok ınUessir olmuştur. Bu taarruza 10 b~d~n 

a 8.aker, 20 tank, zrhlı otomobiller iştirak etmıştir. 
~ ~BiYE NAZIRININ SOZLERI 
~ elkı akşam, Madrit radyosunda, Is-
aö'bı~ol CUınııuriyeti askerlerine hitaben bir nutuk 1 

"
1Yen b • • b" · '?tık • Q.arbıye Nazın B. Pneto, Ispanyol har ının -----· ....... Dün geç vakit Amerikl\da.n alı. 

"'- ' ecnebi zulınU et· e ~ - • bi 'lll'şı bir . ne ve esar m ı • nan r habt>r ta}·:rare<"i Ba}•ao 
dıfnu, Is lStikıaı harbi mahiyetini al- F ransada t Earhart'ı any~ ~ tayyarel;rin 
tebrıek i ~Yolların bu esarete karşı • ı ı artık tekrar üslerine döndükle. 
kacıar a:: ka.nlarmı ~n d~~asma Malıge nazırı : rini , .e aramalara devam edilme-

~A MATBUATI NE DiYOR? Is I ifa et mı yor yord~. l~a.vacıhk i.Jeml çok kıy-

şubesinde bir .nutuk söylemi§tir. 
1 Çok şayanı dikkat olan bu nutukta, 

Lansbury, bUtUn zanlar ve yapılanlar 
hilifma, ne Hitlerin, ne de MussolinL 
nin harp istemedikleri.ni iddia etmiş. 
tir. Her iki hilkumet adamı da yal-
nızca komünizme karşı gelmek ve 
Avrupada yayılmasına mani olmak 
gayesiyle hareket etmekte imişler. 

Hatip ezcümle demiştir ki: 
"ltalyanlarla Almanlann komü 

nizme karşı mücadele etmek i~in 
ispanyaya mühim miktarda asker 
ve kuvvetli silahlar göndermekte 
olduklarını kabul ederim, fakat L 
talyan ve Alman müdahalesinin ni. 
hayet bulacağına ve lspanyol har. 
binin bir Avrupa harbi intaç etrni
yeceğine emin ve kani oluruz.,, 

lnönü 

Nasrettin Hoca bile Dk önce kesip 

beğenmlyerek attığı karpmlan: 
- Buna deydi, buna deymedL DL 

ye hep yemiş ise bu sanıldığı gibi Bo

canın fazla susamış olmasından de
ğil karpuzlann iyiliğindendir. Lakin 

karpuz dile gelip hakkını müdafaa e. 
demez ki. Karpuzun yıldızmı söndtt

ren kavundur. Kavunun kokusu, tadı. 

çeşnisi karpuza nazaran fazladır. LL 
kin unuturuz ki; yüz karpuzda sekse.. 

nl iyi çıkar da yüz kavunda ancak 
otuz tanesi tatlı çıkar. Ve karpuz bir 
yaz günü en hoş bir serlnlend.lrici ye

ml3 iken kavun tavukgöğsü gibi t&o 

slr yapar. 

Ne derseniz de~inlz. 
Ben karpuzu se\'erim. Mütevazıclır. 

iddiasızdır. Renklidir, avamın muhab.. 
betini kazanmışhr. PopWer bir ye.. 

miştir. 

?) acaklarmı soylemıştır. • • ı roesi i~in emir "·erildi~ini bildiri-

lklllh.Yaat ~abada hafta sonu olması Paris, 18 (A.A.) - Yabancı mem- metli bır uzvunu, k~mh~ ta 
~ hır faaliyete imkln bırakma- leketlerde, B. Bonnetin' maliye nazır f kahraman ~ir mUmessillnl böyle 
do 11_· 'taınız lspanyol harbinin yıl- lığından istifa edeceğine dair bazı ce kaybetmış oluyor. 

KamspıA> ı ·· ·· ··k k Ankara 1 ( A. . - nonu yu se 
yelken uçuşu kampının açılma töreni 
Temmuzun beşinde yapılmış ve uçuş 
ıara ertesi gün başlanmıştır. Bugüne 
kadar kampta bulunan talebe muhte 
telif planörlerle 1398 uçuş yapmış 

Almanya katolik baı peıkopoıu B. FELEK 
\i ~Un muhtelif memleketlerde. şayialar çıkmıştır. Havas ajansı, bu --•••• •••••••• ••••••••--

1~ anış şekli şayanı dikkattir. haberlerin asılsız bulunduğu~u ve hü OteJcı·ıer grevı~ 
diye ~~ matbuatı, Franco'rıun şim- kümet azaları arasında, malı kalkm-
h ~ başardığı işleri methet. ma siyasetine B. Bonnet'in idaresi Paris, 18 (A.A.) - Otelciler gre-

aydut -, -· - -· • . · · · - -.. .., ~~~· ·~ ~ vı-ıra:K:ıarrtJC1 --:navü---a:ıansı nrwıa-uı-
9oy8'uıı Çetesi olduğunu, cinayet ve laşma mevcut olduğunu bildirmekte- rine beyanatta bulunan M. Chau-

la.rdı... 

dırtar zıukla geçindiği'li yazmakta- dir. temps, ezcümle demiştir ki: 
kar, ~ rn~ar da aşabı yukan ef- "Şimdiye kadar grevi hitama er-

KISA 
lkırya Uınıyeye ayni fikirleri aşıla- , H f" . lk" S h"f' dimmemiz mümkün olmamıştır. Şim .DIŞ HABERLER 
hiikftrn Ufraşıyor, Franco'ınun meşru a ICln 1 a 1 ine di mademki bana fırsat verdiniz, 

du~ ete karşı isyan etmiş bir asi oL alakadarlara yemden ısrarla hitap ve Romanya ve Yugosla\<·ya er-
••Yor1~ gözc:ıen uzaklaştırmıya uğra-ı Rıhtım y apmıya Taraftar kendilerini grev hareketinin memle- lwu harbiye reisleri Fran 

li'rah .. ~ keti sokmukta olduğu azim zararı sada Verdun §ehrlne giderek. 
den ~~matbuatı, bu yıl dönümün. Şehircilik mütehassıs Prost ça- artık anlamağa davet ediyorum. Ser Douamout mezarlığına çelenk 
;ı:_. ~ıirı bir şekı"lde bahsetmekte.. lışmalanna devam ve projeyi ko''lll11ıtlardır. '"ll' gi şenli«leri esnasında ve beynelmi- J ~ 

bitirmiye gayret etmektedir. Prost, lel bir şuriş hüküm sürmekte olan • 

llİııa li"A.BRA. AJANSI 

haber ,,t ~llPanyaya gelince, (dün de 
~lbıu b~~ldiği gibi) asiler, ytldönü
~· l.t~ Yük .. Şenliklerle kutlamışlar-
,. ru hukfımet ise Fabra Ajansı 
~ Ye:~le, Vaıansiya hükflmetinin ' :n ~brik telgra.flan aldığını 
t~ -~e tedırler. BütUn partilerin 
J ~:"~eri · . ' e!iıı Ce • şı~dıye kadar yapılan iş. 
t~li 8aınetı hakkında ağız birliği 

son tetkiklerinde Halicin iki sahili- bu saatte Fransanın her zamandan E vvelkl gün öğleden sonra 
nin de, Cihangir ve Üsküdar sırtla- ziyade kuvvetli ve müttehit görün- ~ Napoli civannda yedi .a-

nnda yapılacağı gibi, anfiteatr şek- mesi icap ediyor. Neticesi akim her niye süren bir zelzele hissedilmi~. 
lini almasını kararlaştırmıştır. Ha- türlü tahrikat, memleketi çok geniş ,.e bazı evler yıkılmıştır. 
licin iki sahiline rıhtım yapılması mikyasta zira uğratır. Bu sebepler- • 
Prost tarafından lüzumlu görülmüş den dolayı artık fazla uzamıs olan o ün Alman~·ada sanat günü 
ise de bu hususta alakadar daireler b~ ~~tilfı:a bir _nihayet verme .. k için ·' ı . k~tlan,mış ve Münihte bü. 
muhtelif bakımlardan vaziyeti tet - buyuk hır faalıyetle çalışmaya de· vük ala) lar ~ apılmıştır. 
kike lüzum görmlişlerdir. vam edeceğim.,, j •-----------· 

Niemöller, hükumet tarafından============= 
deolet erkanı aleyhinde iltiraJa 
bulunmak ıuçile hapıe ahldı. 

Yakında huıuıi mahkeme 
önüne ,aktırılacak 

1 Burdurda 
Yeni Partili/ er 

Burdur, 18 (A.A.) - Bugün par
tiye yeni dahil olan partililerin eski 
partililere takdimi için halkevi bina
sı bayraklarla süslenmiş ve geniş sa-

l !onu partililerle dolmuştur. Törene 
istiklal Marşile başlanmış, partililer 
takdim cdilere.k parti başkanı ilbay 
Ue partililer tarafından elleri sıkıla
rak tebrik edilmiştir. Merasimi mü
teakip halkevinde bir çay şöleni ve
rHmiştir. Şölenden çıkan partililer 
hükumet parkındaki Atatürk büstü 

1 

önünde toplanarak bu mesut günün 
hatırasını müteaddit fotoğraflarla tes 
pit eylemişlerdir. 

Sovyet Rusyadaki 

Leh Konsolosları 
Varşova, 18 (A.A.) - Havaa a,. 

jansı muhabirinden: 
Sovyet hilkUmeti, son giinlerde Leh 

hUkfunetine milracaat ederek mez
kUr hükümeti, Sovyet Rusyadaki kon 
soloslannın mikdarmı azaltmağa da
vet etmiştir. Leh konsoloslarmm 
mikdarı halen beştir. Sovyet Rus
yanm ise Lehistanda yalnız iki kon
solosu vardır. 

Papa Şikago 
Kardinalini 
Takdir ediyor 

Roma, 18 (TAN) - Bugiin Papa
ya, Şikagodan ziyaretçiler gelmiştir. 

~UerleY;r ~~e hükumetin yalnız yerli 
U itle b egı~, ltalya ve Almanya gibi 
~an h addı ıatmda hiç alakası ol. 
~ oldu~ Ükftmetıerle de harp etmek-

Gai1e bir ·iken iki/esti 
' 

Papa bunları kabul etmiş ve Şikago 

şehrinin, dini işlerinin reisliğini ya-

pan kardinalle iftihar etmesi lizım 
geldiğini söylem.iştir. 

' ~u aöylUyorlar. 
...._. Ya efk:ı.rı u . . .. .. 
·~öre a. mumıyesı, goz go. 
~ dah:nebi devletlerin, bir devle.. 
~"ru i§lerine bumunu sokmasına 
ı._ Plda nasıı tah ın· edildi~· "'llYret .. _ amm gıne 

ı. e~ekted· 
~llarnat ır. 

hasltıa Uı meşru hükumet, ne pa-
01\lrs 

l'af~da a olsun zaferin kendi ta-
llıaktacıı kalacağından emin bulunr. 

Fran 
sız Arazi.>inde 

konıroı . 
ı> . rstenmiyor tes al'is 18 

lt inde 'ıra . <A.A.) - Oeuvre gaıe· 
ti t'tlkletiıun 1111~ Tabouis, Frans2 bil
di~~ katad İngıltere hariciye nezare
lkl ~1 takdir a kontrol vücude getiril
li'r l!r,11 d~ b~Ynelmilel kontrol me 
... aıı.ııı to' 18tikbalde Pirenelerde 
··~ Pr ~ ı ilinde .k aıında değil İspanyol a-
~tıi b~d~rne_t etmeleri li.zım ge-

rnıış olduğunu yazıyor. 

Poıon -
Ya Parlamentosunun 

"a F avkalAde içtimaı 
~tı. llo.,,, 18 
ll1l ~ fe\rkaı <A.A.) - Parllmen
~ Ôfl~ lde içt.lmanıa bu salı gU 
~. '<>nra başlaması kararlaş-

• spanya gaileslnm A vrupaya 
' buhranlar geçirttiği ve teh

likeli korkular içinde yaşattığı sı-
rada Uzak Şarkta beliren gaile ile 
A vnıpamn büyük dostlariie birlik. 
te Amerika da mühim bir buhran 
ile daha karşılaştı. Böylece A vru
payı altüst etmek istidadında olan 
ispanya gailesine, A'iyayı da aUak.. 
bullak edecek bir galle katıldı. 

ispanya gailesini tahdit etmek 
ve maJıallileştlrmek için vuku bu. 
lan teşebbü~lerln sonuncusu henüz 
bir neti<',e vermemiş bulunuyor. Son 
teşebbüsü yapan logllterenin 26 
devlete sunduğu plin esas itibarile 
kabul edilmlt ise de Fransa ve Rus
ya Franco'nun muharip tanınma. 
sına §iddetle muhalefet etmekte ve 
bunu kabul etmemiye hazırlanmış 
görllnmektedlrler. Fakat Franco•. 
o.un muharip taıunması için lspan. 
yadaki gönüllülerin çıkanlmaaına 
muvafakat, sonra bu işi başarmak 
için hazırlanacak plim tatbika baş_ 
lamak şarttır. 

General Franco ise yabancı gö. 
nüllWerin çıkarılmasına temas e
dllmeslni katiyyen kabul etmiyece

ğini ihsas etmiş bulunuyor. O hal. 

de ispanyada harbi mevziı1eştir

mek için vuku balan teşebbüs te 

n.ihayet boşa gidecek ve gaile biraz 

:········~·······-· .... ································ 
: YAZAN : ÖMER RIZA DOGRUL ! ....................................... . 

daha büyüyecek mi! 
Bugün bütün Avrupanm karşı. 

laştığı mühim ve son derece tehJL 
keli mesele budur. 

Birkaç gün içinde neticesi anla. 
şdacak olao bu mesele, Avrupanın 
mukadderatı üzerinde çok derin bir 
tesir yapacaktır. 

• • • 

U zak Şarkta Çinin Şimal Wke
lerinde Japonya ile Çin ara. 

smda başbyan mücadele de, is
panya gailesi gibi genlşlemek is. 
tidadındadır. Çin işleri Japonyadan 
ba.'jka fnglltere, Amerika, Sovyet 
Birliği gibi büyük devletleri de sı. 
kı fıkı ali.kadar eder ve burada 
başlıyacak bir muharebe bütün 
bu devletJerl de harbe sttrtikliyebl· 
lir. Bu yüzden bütün bu devletler 
Çin lıidlselerinl azamt dikkatle ta. 
kip etmekte ve gallenln ıüratle 
bertaraf edilmesi için çalışmakta. 
dır. 

Çinlilerin telikklslne göre .Ja
ponyanm maksadı Şlmalt Çin Wke
Jerinf aad Çindea ayırarak yeni bir 
Man~ vUcude getinnfiktfr • .Ja. 
ponlann maksadı bundan ibaret ol-

duğuna göre ÇinJUer de memleket
lerinin taınamlyetini korumak ve 
milli haysiyetlerini müdafaa et. 
mek için silaha sanlacaklar, ve 
yurtlannı lstil&dan kurtarmak için 
her fedakarlığı göze alacaklardır. 

Japonlara göre hadise tamamile 
mahalli bir mahiyettedir. Japon as
kerleri muahede ile mukarrer oL 
doğu tarzda manevra yapmak sali... 
hiyetinl haizdirler. Bunu yaptıkları 
sırada tecavüze uğramış bulunu
yorlar. Tecavüzün sebebi ise Çinli. 
Jerin körükörüne taassuplan ve 
.Japonlara karşı husumetlerldir. 

Çinliler son seneleri boş geçlr
memiş ve modem bir ordu vücu. 
de getinnişlerdlr. Bu ordunun en 
asri harp vasıtalariyle mücehhez 
olduğu da sali.hiyettar membalar. 
dan bildirilmektedir. Bu yüzden 
mesele mahalli kıymetini kaybede-

rek bir harp mahiyetini alma Çin. 
illerin daha müsait şerait içinde 

harp edecekleri ve yurtlanm istl

lldan korumak yolunda möhlm 
muvaffakıyetler kaz&nacaldan sa. 

mlıyor. 

Fakat Şimali Çitıde başlıyacak 
bir harbin diğer ala.kadar devlet
lerin menfaatleri üzerinde yapaca.. 
ğı tesir de düşünülmekte \'e bu dev
letler miidahalelerlnl istilzam ede
cek bir vaziyetin tahaddüs etme
mesi için ellerinden geleni yapmak. 
tadırlar. 

A merika Birleşik Cümhurlyet
lerl Hariciye NazJn Mister 

Hull, Çin topraklan üzerinde vuku 
bulacak herhangi muharebenin A. 
merika menfaatlerini ihlal edeceği
ni söylemekle bu hakikati tebarüz 
ettirmiş bulunuyor. 

Çünkü Uzak Şarkta vuku bula. 
cak ve Japonyanın munffakıyetl 
ile neticelenecek bir harp, gerek A
merikaya, gerek f ngiltereye karşı 
Uzak Şarkın kapılanm seddedebL 
lir. Ve bu iki devlet, seddolunan bu 
kapıyı yeniden açmak için büyük 
güçlüklerle ka.'jılaşırlar. 

Hulasa gaile bir iken lklleşmlş 
bulunuyor. Ve birinin içinden çıkı
lamazken ikisinin içinden çıkmak 
gerekleşlyor. 

Fakat, A \TUpanm, burnunun dl. 
bindeki lsput)"a gailesinden kurtu
lamadığına bakılırsa, onun Uzak 

Şarkta birşey yapacağına inanmak 
çok gtiçtUr. 

(TAN) - Malômdur ki Şlkago 
kardinali, katolik papaslanm şid
detle takip eden Alman hükftmet 
reisi B. IDtler için ağır llözler söy. 
lemiş \<'e Bitler de bunlan Papa 
nezdinde protesto etmiş.'ie de bwı
dan bir netice çıkmanu~tı. 

Ankara 
lstanbul 
Yolunda 

Bolu, 18 (A.A.) - Ankara - t.. 
tanbul yolunun Bolu vilayetindeki kı
sımlarından Gerede - Bolu ile Dil• 
ce - Hendek yolları Uzerinde büyük 
bir faaliyetle çalışılmaktadır. Yenile· 
nen kısımlar muntazam üniformalı 

daimi amelelerin nezaretine verile
cektir. Bütün yollar üzerinde daimt 
amele teşkilatı yapılmakta ve her beş 
kilometrede bir bekçi evi inşa edil
mek üzere projeler yapılmış ve işe 
başlanılmıştır. Yakın zamanda Gere
de Uzerinden geçen Ankara - Istan
bul yolunun Bolu vilayetine isabet e
den bozuk kısımlan tamamlanacak 
ve yollar hem turistik ve hem de ik
tısadi mühim bir gilzergih olarak 
modem bir hale getirilmiş olacak
tır. 
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, M.aı-ııcemeı'erde 
, " .. .. . . . ' . 

Hiddete Gelince Belindeki 
Kasaturayı Çekip Saldırdı 

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

~ Dolap İçinde ; ıFakat Polis 
~ ~ 
; ~ 

Facianın 

Oniine geçti 
~ Şeh~~nde~=~~l~a~~~!de biri ~ kadın, bir halta evvel kocası Hikmetten ayrı- ~ 
~ l~rak .başka bir eve taşınmış. Hikmet te po- ~ 
t irse gul erek karısının eve yabancı erkekleri ~ 
- aldığını söylemiş. Bunun üzerine poliı ev- ~ 
~ velki gece ansızın evi aramış ve küçük bir ~ 
t dolabı açtığı zaman içinde bir delikanlının ~ 
~ büzüle~ek saklandığını hayretle görmi4,tür. ~ 
~ Bu delıkanlı dolaptan çıkarılarak hüviyeti ~ 
' tesbit edilmiş ve bunun Şahin isminde bfr ~ 
~ k~n~u~acı nlJııO.u öirenilmiş ve adliyeye ve-
~ rılmıştır. 
l-,,_ ~ 

Suat İsminde birisi evvelki gece Y edikulede 
bir sünnet düğününde dondurma yiyormuf. 

Burnuna, kafasına ve kulaklarına leblebi gibi 

küçük ve yuvarlak bir cismin fiskeleri ilitmiye 
başlamıf. Suat hiç aldırmamıt ve yavafça bu 
yuvarlakların geldiği tarafı tetkike batlamı' ve 
nihayet Hilmi isminde birisinin attığını görün. 
ce yanına sokulmut: 

Adaya 
Giderken 
Bir Kavga 

Meşhut suçlar müddeiumumiliği, 
dün, karışık bir hakaret davasının 

tahkikine el koydu .. Davit oğlu Eli
hayom evvelki glin akşam arkadaş
larile beraber Ada vapurunda soh
bet ediyorlarmış. Hikmet isminde ü
niversite talebesinden birisi de vapur 
da kitap okuyormuş. Elihayoma: 

- Vatandaş türkçe ve hem de ha
fif konuş. Görüyorsunuz ya kitap o
kuyorum. Vapur sizin hususi malınız 
değildir. Halkı iz'aç etmeyiniz, de
miş. 

Vapur karaya yanaştıktan sonra 
E ihayom polise giderek Hikmeti şi
kayet etmiş ve polis de Hikmeti ka
rakola çağırmıştır. O sırada Eliha
;:') Om: 

- Sen bize yahudi diyorsun ama 
sen de dönme değil misin? demiş .. 

Annesi 
Rakı 

ı 
- Arkadaş, Arafatta şeytan taş-

0• · ıu··nce lar gibi boyuna kafama çakrI yağdı
rıyorsun. Farkındayım. Buna bir ni-

' 

hayet ver, demiştir. 
çmİŞ Fakat aldığı cevap şu olmuştur: 

Dün sabah meşhut suçlar müddei
umumiliğine Ahmet oğlu İhsan adlı 
bir genç verilmiştir. lddia şudur: 

Ihsan dün gece Türbede tramvay
dan inmiş ve olduğu yere çuval gibi 
yığılıvermiş. Kendisini bilemiyecek 
kadar sarhoş olan ve gideceği yeri de 
bilmiyen bu yolcu yakalanm~ ve a
yıltıldıktan sonra da rezalet çıkarta
cak derecede sarhoş olduğu iddiasile 
müddeiumumiliğe verilmiştir. İhsan 

dün müddeiumuminin karşısında ken 
disini şöyle müdafaa etti: 

- Annem çok rahatsızdı. Dün ge
ce birdenbire ölüverdi. Ben annemi 

çok severdim. Ölüsünü evde bırak-

- Eğer sen yaşamak istiyorsan, 
git buradan .. 

Suat, hiç sesini çıkarmadan ora
dan ayrılmış, fakat bir müddet son
ra uğradığı hakaret ve tehdidi haz
medememiş, Hilmiyi kollamıya baş
lamış. Bu sırada Hilmi, elektrik fe
nerini Suadın gözüne sıkmış. Suadın 
evvela gözü kamaşmış, sonra bunu 
sıkanın Hilmi olduğunu öğrenince 

hemen yakasına yapışmış ve yum
ruklamıya başlamıştır. Yumrukla 
hızını alamıyan Suat belindeki kasa
turayı sıyırmış. Fakat dört adım iler
de devriye gezen bir polis daha evvel 
bu boğuşmayı görmüş ve hemen Su
s.dm yanma sokularak kaldırdığı ka
sa turayı hedefine ha.vıılo otıno<Wn 

yakalamıştır. 

tım. Bilmiyerek kendimi bir gazino- Dün meçhut suçlar müddeiumumi-
liğine getirilen Suat kendisini şöyle 

ya attım. Orada teessürümden fazla 
içmişim. 

Müddeiumumi suçluy.u Sultanah
met sulh ceza hii.kimine gönderdi. 

müdafaa ediyordu: 
- Ben Hilmiyi yumrukladım. ner

den polisin geldiğini görünce üzerim 
deki memnu bıçağı atmak istedim. 
Yoksa kasaturayı Hilmi için çıkar
mış değildim. 

SON 
Pa1rn~ 

~e1rgn~n 

SEYAHATi 
10 Eylül Cuma 

Çelyo vapurile Venedik yo
lundan Ayrıca 

Venedik, Prag, Viyana, Peş-

te Bükretde 
Otel ve Yemekler 

Şimdiden 17 yer kapatıldı. 
Acele kayıt olunuz. 

Beyoğlunda NA TT A 
Telefon: 44914 1 

Zilede Maaşı Artan Muallimler 
Zile, (TAN> - İstiklal okulu mu

allimlerinden Mühibe Alkay, Altın
yıurt muallimi Tahsin Gültekin ve E
min Tuğlar ile Sakarya muallimi Ne
cibe Tuğların maaşları, gösterdikle
ri muvaffakıyetlerden dolayı birer 
derece artırılmıştır. 

Eminönü Halkevinde Tifo 

A,ıaı Yapılıyor 

Eminönü Halkevinden: Evimiz sos 

yal yardım şubesince halka parasız 
olarak cumartesi ve pazardan başka 
hergün saat (12) qen (13) e kadar 
tifo aşısı yapılmaktadır. Arzu eden
lerin mezkur saatte müracaatlan 

içtikten Sonra 

Polise Çatmışlar 
Tahtakalede Yaşarın hanında 19 

numaralı odada oturan Murat oğlu 
Yusuf evvelki gün gece hemşehrile
rinden Çeçise odasında rakı ziyafeti 
vermiş, gece yarısına kadar içmişler, 
tef çalıp oynamışlar, hülü hülil çek
mişler. Boşalan şişelerin sayısı artın
ca curcuna da artmış ve nihayet kom 
şular polise müracaat ederek rahat
sız olduklarını söylemişler. Fakat i
ki arkadaş polisin ihtarına karşı ileri 
geri söylenerek hakarete kadar git
uıncrıncıen yıu"aıanal aK a.wıyeye ve-
rilmişlerdir. 

iskan Umum Müdürü 
Sivas, 17 (TAN) - Iskan umum 

müdürü iskan işlerini teftiş etmek 
üzere buraya geldi. 

1 

1 

Bir Hint 
Güzeli çok 
Genç ô'tdü 
Dünyanın en zengin mihracelerin

den biri olan Indore mihracesi ile on 
bir yaşında iken evlenen bu Hintli gü
zel, birkaç gün önce henüz yirmi beş 
y~ında olduğu halde vefat etmiştir. 
Evlendikleri zaman kocası da ancak 
16 yaşında idi. Ve babasının yerine 
Indore tahtına oturmuştu. ÇünkU ba
bası, sevdiği bir rakkasenin sarayın
dan kaçırılması üzerine taharriyat 
yaptırmış ve rakkaseyi kaçıran ada
mı öldürtmUştü. Bu hadise üzerine 
mihrace tahtından hal'edilmiş ve oğ
lu yerine geçmişti. 

Pek erken evlenen ve servet, re
fah içinde yüzen bu güzel kadın, ni
hayet pek erken ölmüş, fakat koca
sına 14 sene zevcelik etmiştir. 

Ulukıflada Bir Çocuk Çiynendi 
Adana, {TAN) - Ulukışladan Po 

zantrya gelmekte olan Istanbul kata 
rr, Ulukışlanın iki kilometre ilerisin
de, Balagil köyünden Abdullah oğ
lu dört yaşında Niyaziyi çiğneyip öl 
dtirmüşttir. Çocuğun, hat üzerinde 
vsıtrn 11utır'111a11 sınlsunımuıtJt· 
Muşta Mahkum O an Hırsızlar 
Muş, (TAN) - İki sene evvel Muş 

ta soymadıkları ev kalmryan hırsız 
çetesinin reisi Tayyar 12, ikinci re
isi Gönaş 9 buçuk sene, arkadaşları 
da beşer sene hapse mahkum olmuş
lardır. 

ı>G -Cfy 
·' . 

Bugünkü Progr:ım 
lstanbul: 

O~le neşriyatı: 

12,30: Plakla Türk mnsik 
12,50: Havadis. 13,05: MuhtC 
plak neşriyatı Ht,00: Son. 
Akşam nt>şriyatı: 

18,30: Plakla dans musikisi .. 
30: Afrika av hatıraları: S. Sa 
hattin Cihanoğlu tarafında. 20,( 
Rifat ve arkadaşları tarafınd 
Tilrk musikisi ve halk şarkıla 
20,30: Ömer Rıza tarafından ar 
ça söylev. 20,45: Safiye ve ariı 
daşları tarafından Türk musik 
ve halk şarkıları (Saat ayar 
21,15: Orkestra. 22,15: Ajans . 
borsa haberleri ve ertesi gün1 

programı. 22.30: Plakla sololf 
Opera ve operet parçaları. 23,0 

, Son. 
Günün Program Ozü 

• 
SENFONII..ER 

.16,15 Roma kısa dalgası: Senf 
nık konser. 20,35 Viyana, Grs 
Senfonik konser. (Bnıckner). 2 
Roma: Senfonik konser (Çeyko" 
ki, Rossini). 22.05: Prag kısa dfB 
gası: Poem Senfonik (BaıaJtlre 

HAFiF KONSERLER 
6,30: Bükreş: Sabah neşriY8~ 

7,10 Berlin kısa dalgası Plak. 7,• 
Orkestra konseri. 11 Paris kısa d 
gası: Plak. 13 Paris kısa dalg~ 
Plak. 13,10: Bükreş: Eğlenceli pla 
musikisi. 14,15: Paris kısa dalga

1 Lille'den konser nakli. 15 Faris 
sa dalgası: Grenoble'dan konsı 
nakli. 16,30 Paris kısa dalagsı 
Şarkılı konser. 18,35: Roma. JcıB: 
dalgası: Karışık musiki, 19,03 :B~ 
reş: Radyo salon orkestrası. 1

1 55: Peşte: Çigan musikisi. 20.ı,, 
Brüno, Prag: Kabare prograrnı. ~ 
30: Holanda kısa dalgası: Fili~ J. 
boratuarmdan eğlenceli musikl. 2 
35: Bükreş: Salon orkestrası .. 
10: Laypzig: "Max und Maritz" ~ 
mi verilen karısık musikili sUı 
21.40: Peşte: ·opera orkestra~ 
CSchumann, Beethoven, Wa~e~ 
22 Ostava, Prag: Halk musi1<1ı 
(Keman, orkestra). 22 Varşovs 
Çigan musikisi. 23,05: Prag I<.~ 
dalgası: Hafif musiki 23.~5: :BU~ 
reş: Lokantadan musiki nakli. 

ODA MUSlKISt 
17 ,15 Varsova: Salon triy~~ 

22.25: Prag kısa dalgası: Yaylı~ 
Jetler kuarteti. 23 Milano, Flor,:"! 
Oda musikisi konseri CTartini." 

RES1TALLER. 

Hikmet de bunu hakaret sayarak 
davacı olduğunu söylemiş. Tahkikat 
derinleştirilince Hikmetle Elihayo
mun daha evvel arafannda yine böy
le bir sebepten dolayı kavga çıktığı 

anlaşılmış. Komiser Muammer tahki
katını yaparken bir aralık Hikmet 
yumruklarını sıkarak Bay Muamme
re doğru yUrUmilş ve: 

Bir Kadm 

Atarken 

Nara 

Tutuldu 
Suçlu asliye üçüncü ceza mahke- ,•••••••• 

mesine verilmiştir. PAR i S _____ , 
15.35 Roma kısa dalgası: şa.rfo 

lar. 18,40 Prag: Viyolonsel s(o oı 
20,30 Kolonya: Erma Berger 5 5 
ran) ~arkı söylüyor (plak). z~,2 c 
Bükreş: Piyano resitali. 22 Mıl~. 
Florans: Şarkılı resital. 22 J{o ~si 
ya: Karışık enstrumantal, so(fİ' 
konseri. 22,10: Bükreş: Şarkı 11 
yano, keman refakatile 1sk0~eı 
şarkıları). 23 Varşova: Beetbov 
hopin varyasyonları. 

- Sen bu işe karışamazsın, de
miştir. 

Beyoğlunda Telgraf sokağında 22 

numaralı evde oturan Yohan kızı Jor
jet evvelki gün gece zirzurna sarhoş 
olarak caddede nara attığı için polis 
kendisini yakalamış, Beyoğlu meş
hut suçlar müddeiumumiliğine ver
miştir. 

Hadise artık mahkemeye intikal 
etm~ bulunuyor. 
fi 

Genel ve sessiz bir hüzün içinde, Ulkerin yuvarlak, 
beyaz omuzları kımıldadı, zayif bir hıçkırık aksetti. 
Birçok kızlar, kadınlar bu gizlenemiyen hıçkırıkla 
foygularını zaptedemediler. Bilinmez bir tesirin 
altında bebekleri sislenen gözlerden, damla damla 
yaşlar akıyordu. Fakat manici kadın tekrar atıldı: 

"Hey kızlar! genç kızlar! size ne oldu? 
"Yürekler tasa mı haset mi doldu? 
"Hep gözler yaşardı, benizler soldu 

Takke Giymiş 
Beşiktaşta Paşa mahallesinde Tah 

lisiye sokağında 7 numaralı evde o
turan Ali oğlu Mehmet şapka kanu
nuna muhalif olarak takke giydiği i· 
çin yakalanmış ve mahkemeye veril
miştir. 

Sergisine kafile seyahatleri: 
13 ve 20 Ağustos 1937 

VAGONLi KOOK 
Ankara: (Tel 1777) - Galata: (44063) - Beyoğlu: (49480) 

Acentelerine müracaat ... ......................................... .... 

DANS MUSiKiSi 
JctŞI 

18,30: Peşte. 21,40: Pra.g 93 zl 
dalgası. 22,40: Viyana, Graz. "'Jta 
Viyana. 23.30: Berlin, BreslaU, 
lonya. 23.50: Laypzig. 

MUHTELiF dıt 
16.10 Paris kısa dalgası, J<S ısı 

için neşriyat. 19.30: Ronlll ~ıtil 
dalgası: Arapça ve rumca ınusı 
neşriyat. ~ 

Ier ki bütün düğün evi, yekpare ve canlı bir b8·Y~ 
halkasiyle etrafta. el çırpmaktan usanmadila~: ~U. 
çok defa Tepsili Zeynep; genç kadının ince vucu 
zarif başı ve mahzun tebessümiyle canlandı. }tl" 

"Siz de gidersiniz bu ne kasavet? -68-

Nihayet nefes nefese, iki ahbabının arasında "Y1 e' 

hr gibi çöktü. Bu kadar maharetine kar§I, g t
lin ona, kendi eliyle bir bardak şerbet ikralll e tı 
ti. Bu fasıla, çeneleri açmıştı. Koca evin her tal'21 t 
l::ıir kahkaha ve yaygara tufanına boğuldu. Kah vele~ 
,ıerbetler, akide, leblebi şekerleri, pasta ve kuru Y 

8
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mişler tepsi tepsi, sıra sıra dağıldı. Gürültüden ıı~ıJ
nan çocuklara lokumlar, huysuzluk eden kunda~ıi 
kilere memeler sunuldu. Ve herkes güç halle )·tel'· 
yerine oturunca (Nazlı) Hanımdan koşma isted1 

.. tı_ 
Sesinin güzelliği ve ~-:ışmacılıktaki maharetiyl~ ~~U
ret bulan Nazli Hanım, eşraftan Demir Beşen1? ıw 
çük gelini idi. Sivaslının Nazlı Hanım da derlerdi· blı
bası Sivaslı imiş. Müddeiumumilikle uzun seneler ııı• 
rada bulunduktan sonra tekaüt edilmiş ve burs~eJI 
ikinci yurt edinmiş. Nazlı Hanım, hiç naz etJlle 
sordu: 

"Size de bir güvey bulunur elbet! 
Biraz evvelki hüzün, şimdi kahkahalar, utanmalar, 

şakalarla karışık tebessümlere dönmüştü.Rastıklı şa 
ir herkesin gönlilne, güzel bir remz ile, ne~e serp
mişti. 

Attık adet yerini bulmuş, gelin biraz ağlamış, bir 
az üzülmüştü. Şimdi vur patlasın çal oynasın! Çalgı
cı Sürpik dudu armonikinin körüğünü, sesini yokla
dı, deplekler derin derin ses verdi ve çalparalar şa
kırdamaya hazırlandı. 

Bir yaşlı irndın haykırdı: 
- Kim oynıyacak? Kim söyliyecek? Ayrılsın! 
Sofanın ortası açıldı. Kadın, kız, çoluk çocuk o-

muz omuza, diz dize oturmuşlardı. 
Oyuna başlamak uzun bir mesele oldu. Kimi: başı 

gelin çeksin! diye haykırıyor, kimi de: o en sonraya! 
diye itiraz ediyordu. Ve genç kızlar dirseklerini bi
rı:birinin dizine dayıyarak fıkır fıkır kay.•ıyorlar. 

Nihayet şakacıhğiyle meşhur bir kadın : 
- A, deliler! dedi. Utanacak ne var? lşte böylece

sine kıvırırsınız. Ve henüz çalgı başlamadan parmak
larını şakırdatarak bir güzel kıvırmaya koyuldu. 
Derken bir, bir daha, bir daha dört beş kız biribiri 
arkasından ortaya çıktılar. Uçları renkli ve dal işle
me, beyaz yün çoraplı ayaklarına dolaşmamak için 
eteklerini, kemerlerinin kenarlarına iliştiriyor, şal
eteklerini, kemelerinin kenarlarına iliştiriyorlardı. 

Armonik !:!ittikce ziyadelesen kısık bir sada ile bas-

ladı. Deplekler ottu ve çaıparaıar aem ıuttu: 
"Bir sigara ver bana 
"Bak dumana dumanı 
"Ne ben öllip kurtuldunı 
"Ne sen geldin imana 

"Kız aşağı aşağı 
"Dola sırma kuşağı 
"Saçlarının örgilsU 
"Sarı buğday başağı" 

Beş kız, biribirine yaklaşarak, uzaklaşarak dönü
yor, iğiliyor, titriyor ve parmaklarını şıklatıyor .. O
muzlar titrerken, saz yavaşlıyor ve hepsi birden to
puklarını yere vurarak dönerlerken depl~ler coşu
yordu. Daha bu bitmeden bir başka hava başladı: 

"Karşıda gördüm seni 
"Karşıda gördUm seni 
"Gül iken derdim seni (topladım) 
"Öpmeye kıymaz iken 
"öpmeye kıymaz iken 
"Yadlara verdim seni 

Şimdi kızlar kaşıklarla oynuyorlardı. lki kız da. 
her parmağına kulpsuz birer kahve fincanı takarak, 
bu alaya karıştı. Artık hep bir ağızdan söylüyorlar 
ve çalgıya göre el çırpıyorlar. 

- Tepsili Zeynep! Tepsili Zeynebi isteriz. 
(Teosili Zevnep) bir ovun havası idi. Ve avukat 

Salim Etenctının bUyuıc ıcızı Aygül en güzel oynardı. 
Herkes Aygülün kolundan, şalvarından çeki:jtirmi
ye başladı: 

- Ah, bu da çok nazlı! 
Diyenlere karşr, bazı insaflılar da: 
- Hakkı var kızın canım. Kocası muharebede, üç 

aylık gelin iken ayrıldı , üç yıl oldu, hala o ayrılık. Kız 
içlendi. Buraya bile geldiği hatır için .. 

Aygülün ısrarda devamını gören rastıklı kadın, gü-
' rültü arasında bir hey hey çekti. Herkes, Aygüle bir 

mani anacağını anlıyarak sustu: 
"Ayrıldri<sa Aygülüm 
"Sana ağla demedim. 
"Allahın emri ölüm 
"Senden başka sevmedim. 

"Dolu tepsi başında 
"Rastığı var kaşında. 
"Benim nazlı Zeynebim 
"On dört, on beş yaşında' 

Vilcudünün alt kısmını kıpırdatmadan, belden yu
karısı kıvrıla kıvrıla, titriye titriye, helezonlar, mes
tane hareketler, hüzün verici vaziyetler alıyor ve ka
şıklar, makineli birer musiki aleti gibi şakırdıyordu. 
Omuzlan, göğsil titrerken, gerdanı bir saat rekkası 
gibi hareket ediyor, fakat ne başındaki tepsi müva
tenesini kaybeyliyor, ne de şerbet bardağı devrili
vordu. O kadar c:evik, övle taklit olunamaz hareket-

- Kimin üzerine atayım ? , 
Aygül biraz açılmıştı. Yorgun yorgun hayt<ırdl· 
- Benim benim! Ben size o kadar oynadıın._ 

1 
, 8-

Buna kimse birşey diyemedi. Nazlı Hanım eıın blY 
kağına koyarak olrumaya başladı. Sesi o kadn.t 
zin, o kadar yürekten idi ki... 

"Çağrışır bülbüller: gelmedi bağıban 
"Hoyrat, dost bağından gül aldı gitti 
"Bunca mihnet çektim, bir bağ becerdilll 

(Ektim, yaptıın~ ti. 
"Bağı ben becerdim. El derdi (topladı) gıt 

"Yüzbin mihnet çektim bin dahi gerek 
"Hayli ömür ister bir dahi görek 
"Elceğizimden aldı yarimi felek 
"Aktı gözüm yaşı sel oldu gitti" ) 

( Arkasr \'Sr 
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~AN 
G·· Undelik Gazete 

A BAŞMuHARRIRI 
1' AN> hrnet Emin YALMAN 
~~rde, h hedefi: Haberde, fi
l'Uat, .~~eyde temiz, dü
Raıeteai 1 ı olmak, kariin 
~ 0 rnıya çalışmakiır. 

GONON MESELELERi 

.,, Hatay 
){ l'ııısanrn 8 Olıt dö ~ uriye yüce komiseri 
8aıı~ rteı, Hatay halkına yeni 
İ\oııt dö l'eJhnlnı resmen Ui.n etmiştir. 
ftıııJar \'a Martel'in sözleri arasında 
l'efllı r: l'enı rejim Hatay halkına 
~:: .. bahtiyarlık getirecektir; 
1h:deQ geı Jlnıln nıuvaffaklığı için e
laşltıa ha en Yardımı yapacaktır; uı. 
tıt; San rfl harfine tatbik olunacak
"-'da aıı~k, SUriye ile Türkin ara
tır lr:in d=~azlık sebebi değiİ, iki ta. 

Sıa)'Qı uk unsuru olacaktır. 
t'ut•·• Ytice komisenn· b ·· Jeri . l\IYe saıa ~ u soz 
liııe \'e kanı hfyet sahiplerinin fikirle. 
lııllte U\· oyunun arzularına tama
tiiııı y~~un old~ğu?u söylemiye lil. 
hnı reji ~r. Turkıyenin, Hatayda, 
111 lllrd lllı ~uvaffak kılmak için ay
ıı..;_ -· ıın \'ad" d 
:~ırnı ı, aha geçenlerde, Dı~-
fı.ıır1. z Tevfik R·· t·· Aras t "llll Su . uş u ara. 
rlı. rıy 
"l.lltıiştir e gazetecilerine tekrar e. 
l' . 

eni re .. 
~etırı,.k Jıın bir hak davasını yerine 
'eJ13·et :

11
• Sancak i~inde ya ıy~ ek-

1&atıeti .e. ekalliyetlerin, maddi men. 
'"' • ıçın \'e m . "l(llnla ' ane\·ı hoşnutluk \'e 
ll'ektedt' i~in bütün inaneaları getir
hlaıın r. 1 enı rejim, bütün Sancak
~"ak ancak faydasına ve ... almz 
ıı_-nı ' •• ' 
flline 'Selesi.ıi iç politika demago. 
~:::aye edinen bazı Şamlıların 
bı:~ gij ır. Bazı Şamh kimselerin 
... ~.~ ~~Ur gazetelerimizde çıkan 
~ti bQ Sözlerine cevap vererek, San 

llllJrrne gUıeı bayram şevkini gölge. 
'tbttıe Sk. istemeyiz. Fakat bu mUna
'~ "Urlyenın Türkler tarafından 
0~ e 'l'Urkleri sevdiğine şüphe 
ıı_.lt lıtua llıUnevverlerine \'e geniş 
~' ~ !arına hitap edel"f'.k, TUrkL 
etle"' :Yetinin bu meseleyi halle 

1~ k ekseriyetinin hakkı \'e 
\Und •~fi kadar Suri,·e ile 
~ e f.tıttu ""•..ıuın --u<luı..,n.rı;u:G u• 

'ıı tiz. }'elli lhlnu açıkça söylemek is. 
tlı 11 'rurkiye Suriye devleti doğarken, 
l l1ı onunı komşusu ile ve bu kom. 
~·ıı Ve lllilra· ka_rdeı,çe kucaklaşmak
-...01d11ğu ~ lll.kışaf gayretlerinin bağ. 

koru.llın akrrı Şark hanş nizamı
~kten tn asına birlikte hizmet et
alıtaııı laen~ecek hi!;bir engel kal. 
ş,ını llllldı. 

'-r k ı deına 
~·ı 1 San goglar şunu unutuyor. 
) 

1 
• hir ha~k davası bir kU\"\'et de

d:~.tıt 'l'Urkı~a\•ası olarak, ve Fransa 
t~ıı, ~ilietı) e tarafından zorlanarak 
"'it hoyıll t er _Meclisi tarafından u. 
1ı, lıtııtdli etkık \'e nıünaka.5a edile
>' "ti llc)Q lllişttr. Fransa ve Türkiye 

et\111- tası ba , . 
btıı~" l'Uk rıı, \ e uzlaşma 2ıhnl-
~lltf 't tiınterinl kabul ederken, 
ı~ )''t11-ı akil bir devlet olacak olan 
ı. . ıl~' ~·a bir taarruzıu nasyona. 
•1 tırr1 '""'llag ·ı 
ıı . ~etı.. 0J sine, ' 'e ... ahut milli •q .... e ·' ' 
l'Utc 'lletı,tıtı Ve haklara ria~·ct, eden 
!'ttı bir eb safına katılmasında bü. 

0~1 allltıl·aertııniyet vardır. Biz hakla 
taı n Sancald Suriyeliler kadar hakkı 
d" ~1rkeıı, Şa ılar için mahkemecle uğ. 
d~ fUttJhat ~da_. Toroslardan tıahse
'l'-llr 811l'f)·eıue ellalları, şüphesiz kar
lt k lllllletı rin ne fikirlerim•. ne de 
d ~~tnıı.11 hakkındaki duygulanna 
~lb 0)1)1 1 • 

)!iş ll~ogıa., uş ardır. Onlar, sOkak 
lltı tderıer. ':ununla ticaret ve tca~·. 
~I~ koınşu illi u ticaret ,.e teayyür;Un 
tt. bir lata ilet ve devlet arasında 
ltı.ık 01-.n b:.tap~masını temin ede. 

" ~- ~ ıca amıı . . .. 
diğı ":"'cakta .~se, yenı reJı-

'ı ~ıhı b ' Kont do ~lartel in de-
" S 'artih . ' '~ ILnca1c h lk artıne tatbik 6(lilme-

\ ~htı"- la •na bir an evvel refah elli Jilr •k 
'nıt l'tJiın1n getirmesi olacaktır: 
1- tıı. a.._ d lanı tatbikinden biraz 
~~· Vata111>e~~agoglannı bizzat Ha-
a~~ rl lskenderunlu Arap. 

klardır. 

FQlih Rılkı ATAY 

SoPcı he Başını 
PQrr 1 

l ?ıtır ~a anuc 
11a ıt- l~ 3' 
~ ~lı ıı C'l'aN 
, 1 ııcu t1beyli ko ~. - Menemene 
1 <'>ıııtı ~llhtar N Yün.de bir cinayet 
~ ~~il Neci urullahın hizmetçi
~ ta~ tııell.i e:p:dı~da bir Bulgaris
ttı bt, bıroıcıurınu tlll 'ıle b~şım parça-

11 tur kıskan;ı k r. Cınayetin se-
1 tır. Katil tu'tul • 

RUTBE 
ALANLAR 

YAZI 

FIKRA 

Kutup Üstünden 

Amerika 
Sovyet kanatlan ktubu aşarak, ve 

dün~·a uzun uçuş rekorunu kırarak, 

Meksika sınırına vardılar. Pilot:un 
söylediğine göre, tayyareciler eğer 

Meksikayı da geçmedilerse, bunun 
sebebi Amerikan toprağına inmi§ ol
mak l~indir. 

Moskova ne kadar gurur duysa, \'e 
lnkıtawı tekniğin zaferi için ne kadar 
edebiyat yapsa yerindedir. Tayyare 
\'e tayyareci, ikisi de yüzde yüz Sov • 
yet lnpsıdır. Bu hal, asnmızın macL 
zelerinden saydığımız havacılık tek
niğinde yüksek bir medeniyet ve kW
tür seviyesi işaret eder. 

Mosko\•a maddi vasıta ve maııe\i 
unsur olarak, on sene e\'\·eJ sıfırdan 

başladı. Ve filmdi üstündoo uçtuğu 
yeni dünya &lemlnln ferlçilik ve llbe 
rallzm tannlan, onun, bir kol saati 
bile yapamıyacağını ilan edip dur
muşlardı. Kutup aşın Amerika yol
culuğunwı mühim hususiyetlerinden 
biri de, asla macera ve tesadüf ese. 
rl olmayıp, teknik, ilim ve lbtısasm 
adım adım haz1rlaıtmı!J, hesap edil. 
mlş mantıki bir eseri olmasıdır. 

BILMIYEN CAHiL 
nenin altı katibi bulunduğu haldıa 
baş katipten başkasının okuyup 
yazma bilmedikleri için hariçten 
katip tedarik edildiği bildirilmek
te ve devlet esrarının bu gibi ya
bancı ellere verilmesinin doğru o
lamıyacağı da ileri sürülerek ça
buk bir tedbir alınması istenmek
teydi . 

Mosko\•anın se\inclne, biz Türkler, 
gönlümüzle katıhnz. Çünkü birlikte 
blribirine inanıp bağdaştıklan zaman, 
cihan tarafmdan beraberce inkar olu
nan iki inkılap blriblrinden kuV\·et ve 
muvaffakıyet haberleri almaktan 
bahtiyar olur. - Fatay O kuyup yazma bilmiyen 

katip olur mu? Anasın· 
dan rütbeli doğan, befikte 
iken rüus alan, 1 O yafında 
Süleymaniye medresesine mü
derris olan bahtiyarları { ! ) 
bulunan bir içtimai heyette 
okuyup yazma bilmiyenlerin 
katipliği pek tuhaf sayılmaz. 

Abdurrahman Şeref merhum 
bir kitabında eski adliyemizi ten
kit ederken: 

" .. Bizim memleketimizde o va
kitler nerede hukuku şahsiye, ne
rede hukuku hürriyet. Yok öyle 
§eyler arama.. O zaman memleke
tiınizde bunlar yoktu. YilrUmesi 
hoşuma gitmedi diye adamcağızın 
boynunu vururlardı. Artık böyle 
bir memlekette hürriyeti şahsiye 
aranılır mı? P~a Efendinin v~nın-
-- .., .......... .., .. li."''ı nncı çıua!;iISf,. KUl-

lukÇUSU, kapıağası, tüfekçibaşısı 

bulunduğu gibi muvazzaf olarak 
bir cellatbaşısı ve onun birkaç mu
avini var. Paşa; alın şunu!. dedi 
mi. Hemen oracıkta işni bitirirler
di. Neden? Teres, o herifi sen mi 
yarattın, nasıl idam ediyorsun. Bir 
adamı vurmak için evvela kabaha
ti tahakkuk etmeli. Hakkında ha
kim olan kanun sadır olmalı da on 
dan sonra idam etmeli! .• 

Zalim bir vali varmış. Heri
fin yanında hiç bir kadı 

dayanmazmış. Hepsini hasretine 
kavuştururmuş. Hakimin biri: 

- Ben onunla geçinirim. diye
rek onun kadılığını kalıul etmiş. 
Kalkmış gitmiş oraya. Hakim E
fendi zalim herifin mizacına göre 
gidermiş. Vali ne söylerse kadı: 

- Peki efendim! diyor, ne em
rederse onu yapıyor, valiyi hoşnut 
ediyormuş. Valinin emektar ve ga 
yet sadık bir tüf ekçi ba~nsı varmış. 
Bir gUn sabahleyin yataktan kal
kar kalkmaz adamcağızın boynunu 
vurmuş. Sonra: 

_ Çağırın Kadı Efendiyi! demiş. 
Kadı Efendi gelmiş. Konuşuyor
larken söz arasında vali: 

_ Bilir misin Kadı Efendi! Bu
gün bizim tüf ekçi başıyı vurdur
dum, demiş. 

Kadı: 
_ Aman efendim o sizin sadık 

adamınız ve emektarmız idi. Nasıl 
oldu böyle ... Bir şey mi yaptı?. di
ye sormuş. 

- Hayır, birşey yapmadı. Yal
nız bu gece rüyama girdi, beni kor 
kuttu da onun için ertesi günü boy 
nunu vurduruverdim. Diyince Ka
dı Efendi şaşırmış, kalmış. Niha
yet bir gUn bir kolayını bulup ls
tanbula kaçmış. lstanbulda: 

- Ooo ... Kadı Efendi, nasıl ol
du. Niye geldin, idare edemedin 

galiba .• gibi soranlara: 
- Mizacına hizmet ettim. Her 

şeyi yaptım, güzelce idare ediyor
dum. Elimden gelirdi. Fakat rli
yasına girmemek elimde değil. Ya 
rüyasına girersem ne yapardım. 

demiştir. 

Artık böyle memlekette kanun, 
§eriat arama .. ,, 

KAT.İPLER 

B iz~m esk~ usulümüzde ise 
bır çocugn rüus veririz. 

Bunun yolu gelir, kadı olur. On iki 
yaşında bir çocuk Süf eymaniyc mü 
derrisi olur. Bunlar ayıp şeyler. 
Rüus çocuk oyuncağı değil ki .. Bi
risinin bir çocuğu oldu mu Kazas
ker Efendiye : 

- Efendim! da iniz dünyaya gel
di. Deyince haydi rüus verilir. Ca
nım biraz dur bakalım. Daha he
nuz lffRırdI etnıes:mı mımez, mm 
etmesini bilmez.. Haydi teşvik i
çin çocuklara ver. Belki sonra o
kur da adam olur. Ya uşaklara!. 
Ne diyelim. Evet bu gibi rüus 
uşak makulesi adamlara da verili
yordu. Asıl fenası burası artık bu
nun haysiyeti kalır mı ya .. " diyor
du. 

Eskiden bu memlekette Adliye 
böyleydi, işte... Diğer daireler de 
onun glbiydi. Maliye ise okuyup 
yazma bilmiyen ve bir tarafını bula 
rak açıktan maaş alan yardakçı
larla dolu idi. Devletin rüus ka
lemi tomarlarla berat dağıtırdı. 
Eski devrin darphane idaresinin 

işleri pek şümullü ve mühimdir. 
Devletin maliye, tersane, gümrük, 
maden, sarraflık ve borsa işleri 
top imalathaneleri, darphanenin 
idaresinde idi. Darphane ayni za
manda devletin harici siyasetile, 
istıhbarat ve casusluk işlerile de 
meşgul olduğu için devletin mü
him sırları burada. saklanırdı. 

• ,Rt(' bö lr- mUhim müessese-
1 deki katipJikler de tek harf o 

kuyup yazmasını bilmiyen kara 
cahillerin eline geçmişti. Darpha
ne Nazırı beratlı katipleri bulun
duğu ve maaşlannı muntazaman 
aldıkları halde devlet hazinesinden 
aynca para sarfedcrek hariçten 
ücretli katipler alır ve bunlara iş 
gördürürdü. Devletin bu mlibalat
sızlığından bazı ecnebiler de istifa
de ederek darphaneye katip adiyle 
casuslarım sokmıya muvaffak O· 

lurlardr. 
Nihayet bir Darphnnc Nir:ırı bu 

facianın larkma varmıs Babıali
ye bir takrir verıa:ıek ~~sarctlnde 
bulunmuştur. Bu takrirde darpha-

Saltanat devrinin yüzünü kızar
tan bu vesikayı Başvekalete bağlı 
Sadaret hazinei evrakında buldum. 
27 Şevval 1206 tarihini taşıyan bu 
vesika hazinenin darphane kısmın 
da 2541 numarada kayıtlıdır. Eski 
devrin bin bir rezaletinden birisini 
anlatan bu vesikada bilhassa §U 
cUml<'le~· beraber okuyalım : 

"Izzctlü Darphanei Amire Nazın 
Ağa Hazr rinin Babıaliyc tak
dim eylediğı bir kıta takriri mef
hıımunda Darphanei Amire devleti 
aliyei cbed kıyam'm muzamatı se
rayiri umurundan olup revabiti ni 
zaminin istikrarına ihtimam ve es
rariyetin ketim ve ihfasma ihtimamı 
lfızimec.en olmak mülabcsesi ile ik 
tlzn eden tahriratı mUhimme ve ku 
yudatı lazimesini scbt ve kayda 
memur bfı beratı fılişan eğerçi çend 
nefer katipleri olup lakin bir mUd 
dettcnberi kitabetlerde münhal o
lanları birer takrib ile na ehil ve 
fenni kitabetten bibehre kesana 
vcrilegelmekten nfişi elhaletUhazi
hi Dnrphnnei Amiredc katip namile 
avait alır tahriratı mühimmeye 
memur altı nefer adam mevcut i
ken içlerinde başkfıtip Mehmet Re 
şit Efendiden maada harfi vahit 
yazmıyn muktedir kimesne olma
dığına binaen ... " 

O zamanlar hep böyleydi işte! .. 

'jiiııiI!!!!'!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.-~· ....... i!!ii-------------~~~ 

• lhtikiir ile Hakiki 
Mücadele Böyle Olur 

Hükumet pahalılıkla müca- liyelim: lstihıal edilen mallar rak verirken, kazancı az olan
dele ed:yor. Bu müca<!elede ıon katresine kadar istihlak e- /arın da geçim ve istihlak sevi
hükumetin yüzde yüz muval- dilemezse bundan pahalılık yesini artırmak işine büyük 
lak olmasını diler, bekler ve doğar. Çünkü istihlak kabili- bir önem vermeliyiz. 
mutlaka isteriz. Ancak funu yetinin azlığı, istihsalin de az- Kazanç seviyesi yükselince, 
da İyi biliriz ki.. pahalılıkla lığına yol açar. Ve istihıal az- istihlak grafiğinde de irtila
mücadele, sadece ihtikarın ö- lığı pahalılığa yüz verir. lar artar. Ve o zaman müstah-
nüne geçmekle olacak bir İf Şu halde.. pahalılıkla, mu- ıil de gayrete gelerek hem da-

ı değildir. vallakıyete doğru gidebilecek ha iyi ve hem de daha çok mal 
ihtikar, pahalılıkta suni ve bir mücadele için halkın, bir- yetiştirir. Bu arada faydalı bir 

Kastamonuda Bir 
Kalpazan 

Şebekesi Tutuldu 
Kastamonu, 18 (TAN) - Burada 

kalp para yapan bir şebeke yakalan
mıştır. Kalpazanlar, Tosyanın Eğin
cik köyünden Hasan, Yukan Berçin 
köyünden Tahir, A.şağl Berçin köyün 
den Abdullahtır. Evlerinde bir mik· 
dar kalp para, bunlan yapmağa mah
sus aletler ve külçe halinde maden 
bulunmuştur. Kalp paralar, çok ipti
dai bir şekilde yapılmış olduğu için 
şehirlerde sürülebilecek gibi değil

dir. 

Ziraat Bankası 
nın T üiüncülere 
Yardımı 

Samsun, 17 (A.A) - Tütün kırma 
mevsimi girdiğinden Ziraat Banka
sı köylüye geniş mikyasta para da
ğıtmıya başlamıştır. Tütün müstah
silleri murabahacılar elinden tama.
men kurtulmuş, muamelelerini Zira.
at Bankasile görmiye başlamışlardır. 
Faizin azlığı ve tütün satışının kolay
laşması noktalarından köylü çok se
vinmektedir. 

Maliye cie Yeni Tayin 
ve Terfiler 

Ankara, 18 (Tan muhabirindf'nl -
Fırka muhasebe katiplerinden Şakir 
lzmir mUstahkem mevki muhasebe 
katipliğine, Kırşehir tahsilat katibi 
Hasan Ankara mektepler muhasebe
ciliği katipliğine, fırka veznedarı~ 
rından lbrahim Etem lzmir müstah
kem mevki veznedarlığmn, Ankara 
kazanç vergisi mütehassısı Şere

fettin terfian ayni yer mUtehassıslı
ğına, Siirt tahsilat şefi Salim Diyar
bekir tahsilat kontrol memurluğuna, 
lezavım direktörlUğü ikinci Mümey
yizi Hamdi Istanbul evrakı matbua 
ambarı memurluğuna tayin olunmuş
lardır. Merkezden ikinci mümeyyia 
Refet birinci mümeyyizliğe, kazanç 
temyiz komisyonu raportörü llhan ve 
Nabi birer derece terfi ettirilmiştir. 

d h rekabet te kendini göstereceği arızi sebeplerden biridir. A.ul çok mad eler üzerinde isti • h 
lak kabiliyetini de artırmak için mübadeleci i tikar yapmı-

İf, tabii sebepleri bulmak, mü- ya imkan ve fırsat bulamaz. E· 
lazım ve zaruridit. Yani halk, 

cadeleyi bu sebeplere tevcih ıasen artık buna lüzum da 
ihtiyacı nisbetinde yemeli, iç-

etmek lazımdır. Bunu yapama- meli, giymeli ve yakmalıdır. görmez. 
dıkra muvallakıyet ümit et- dol Fakat bir sual sorabilirsi-

Istanbul maliye müsteşarı Cezmı
den açılan maliye tetkik büroım reiı 
vekilliğine müsteşar muRvinı ~sat 
tayin edilmiştir. Varidat geneı 1irek 
dürlerinden Mümtazın tayini karar
la ştırılmıştır. 

:::r Bunun İçin de kazanç ve a-
mek bo,tur. yııile geçim ıeviyesine bugün- niz: Kazanç ve geçim seviyesi 

Pahalılıkta en tabii ıebep, künden daha genif bir nübet nasıl yükselir? 
halkın yafama ve geçinme ıe- verilmelidir. Bunun ıartları muhteliftir. 
viyeıinden do;;ar. Halk aerim Ve bu muhtelif fartları bura-

• e :::r Bugün öyle aileler var ki ay-
huıusunda nekadar baıit ise, da, fU küçük yerde sıralamak 
pahalılık ta o nisbette /azla lık kazancı yirmi lirayı afmaz. imkansızdır. Yalnız şu kadar 
olur. Fakat halk geçim husu- Bütün ayda yirmi lira kazanan söyliyelim ki bugün bazı mem
ıunda bolluk içinde bulunursa bir adamcağızın faydalı bir leketlerin pek &•:izel tatbik et-

i pahalılık kendi kendine orta- müstehlik <•'n-•ısına imkan ta- tiği b• usu\1..:n ~r~~sa~i kalkır.t-
e'an kalkar. ıavvur e!filebilir mi? ;na bakımındal! büyük layda-

1 Daha bafka bir ilade ile ıöy- Toorağı olmıyan halka top- ları görülmüştür. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~..,;..---~~~~~~ 

Fırıncı Mehmet 

Kasabı Kendi 

B1e;ağile Yaraladı 
Perşembepazar caddesinde 19 nu

marada kasap Mustafa ile komşusu 
fırıncı Mehmet kavga etmişlerdir. 
Bir aralık Mehmet, kasap bıçağını 

kavradığı gibi Mustafamn ayağına 
atmış ve sol ayağından ağırca yara
lamıştr. Yaralı, Beyoğlu Beledive 
ha.stanE'.sine kaldırılmıstır 
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Amerikalz 
YarzmSaat 

Dayanabildi 
( Yazan : Eşref Şefik ) 

Florya Koca Bi Nihayet Mülayim pehlivan Amerikan Boğa
sının kemerini dünkü gürette itiraz edilemiye
cek şekilde kazandı. Büyük güreş başlamadan 
evvel hakem heyetine seçilmiş olduğumu söy
lediler. Diğer iki hakem, eski güreş antrenö
rümüz Peter, şimdiki güret antrenörü Pellinen 
idi. Günlerce dedikodusu devam etmit olan 
Amerikalının kemeri ortaya konmuf tu· Bu se
ferki güretin hiçbir tarafın itiraz edemiyeceği 
kati bir şekilde neticelenmeıi için çareler bul
mak ve kararlar almak lazımdı. Sadyoma gel- · 
mit olan binlerce kişi, artık bu defa sarih bir 
galibiyet bekliyorlardı. 

:Amerikan Boğaıının sırtı yere geliyor 

• • • • • • • • •• ..-. Orta hakemile mutabık kaldık. 
Dünkü iddia- Pehlivanlardan her hangisi kaça-

lı mü.~bakada mak yapıp iplerin üzerine gittiği 
Mülayim, her t akdirde hakem üç kere ihtar ver-
safhada çok hli.- dikten sonra mütemadi kaçan peh-
kim güreşi)·or. livanı müsabaıka harici ve mağlup 
du. Resme dik- addedebilecekti. Bu çare ile Ame-
kat ediniz: Mü- rikalının kaçmasına mani olabile-
layim hep sıkıl}- ceğimizi tahmin etmiştik. Bu şar-
tuan bir vazi- tı da koşmasa idik, güreş bilamüd-
yette bulunuyor det, yenişinciye kadar devam ede-

• ceğinden gecenin yarısını bulma -
Dünkü iddialı mız kabildi. 

güreşi seyret- Güreşten evvel bu şartı Ameri-
mek için stadyo. kalını_n ustası eski dünya şampi-
mu dolduran hal yonu Zibiskoya anlattık . Sonradan 
kın a)1SI, Cl1 İtiraz e<Jememelerı içın Kal)Uf cı.-

m\ihim futbol tiklerine dair cevap aldık. 
maçlanndan da- Orta hakemi, Cemalin idaresin-
tıa fazla idi. Rf'ff de sıkı bir güreş başladı. 
me bakınız: Mü t Mülayim hasmını yorduktan son
layim alkışlanı. t ra, yenici oyunlara başlamak pla
yor. 1 nile güreşiyordu. Amerikalı onun-

--·••••••• .. + cu dakikadan sonra Mülayimden ----------------------- -ı daha fazla yorulduğunu hissetti-

B u 19 arlar l n Gal
.1b.ıyet•ı recek alametler göstermiye başla-

dı. İpler üstüne kaçmak çareleri-
ne başvuruyordu. İhtarın da para 
etmiyeceğini farkedince diğer yan 

B 1 d d N 1 hakemlerine bir daha müracaatla, e 9 r a a a s 1 ipler üst üne dü5en olursa, minde-
rin ortasında da yerde tut'llıya 

İpler üstünde düşen bir adamın 
vakıa minder ortasında ayakta tut
ması adeti Amerikada. caridir. Fa
kat Amerikadaki ringlerin halat
ları gemi tandörlerill' gerildiğinden 
öyle halatların üstünP. yat mak ka
bil değildir. Halbuki bi7.deki ringle 
halatlar üstüne yatarak yenik düş
memek hilesi her zamnn tatbik o
lunabilirdi. Tabü A:meı i'ka r ingle
rine mahsus olan nizarnların bi
zim ringlerde kabiliyeti tatbikiye
si yoktu. Nizamlar icaplııra göre 
yapıldığından kati neticeyi gece ya 
rısına kadar uzatmadan nlabilmek 
ancak böyle bir kararla kıl.bildi. 

Kar S 11 an d 1 ? 
mech11r ol acağı ~ararım aldık. 

Amerikan nizamı: 

, 
Belgrad, 18 (TAN) - Yugoslav milli futbol takımının S()fyada 

41 sayıya kartı hiçbir gol atamadan yenilmesi münuebetile bura 
ıazeteleri fU mütalealarda bulunuyorlar: 

Vreme diyor ki: "Sof yada 0-4 
ile kaybettik. Büyük adet. Hakiki 
kaza. Hiç umulmıyacak bir mağ
lubiyet. Biz, 4 gol kazandıran Bul
gar futbolcülerini, onların akınla
rını, kırılmıyan iradelerini, müca-
deleci ruhlarını, sanatlerini tak
d ir ederiz. 

Bizimkiler isteksiz oynadılar. 
Mağlubiyeti tevil etmek istemiyo-

ruz. Yalnız şunu işaret etmek isti

yoruz ki, bizim oyuncular yaz ay
lıannda varlıklarını kaybediyorlar, 

bu sebeple, yazın beynelmilel kar

tılaşmalardan kaçınmalıyız. 

Bize yakın olan bir millet tara
fından eJ.cle edilen bu galibiyetten 

müteessir değiliz, bilakis onların 

muvaffakıyetlerine sevınıyoruz. 

Bulgar kardeşler, gUzel muvaffa

kıyetinizden dolayı sizi tebrik e

deriz.,, 
Hafbeklerden yalnız Kokotaviç 

iyi idi. Fakat hücumları hiç fayda 
vermedi. Muhaci-rlerden yalnız 
Pleşe sürat gösterdi, diğerleri ise 
r uhsuz oynadılar. ?kinci haftaym

da Bulgarlar çok iyi idiler ve ha
kimiyet daha ziyade ellerinde bu

lunuyordu. 
Bulgar timi iyi teşkil edilmişti. 

En iyi oyuncuları forvetleri idi. 

Onlar. basit ovnuvorlar ve hafif 

Beykoz Klübüne 

Kupa Verildi 
Dün Bcykozda bir spor töreni ya

pılmış, sekizler turnuvasında şampi
yon olan Beykoz klübüne merasimle 
kupa verilmiştir. Bu arada Beykozla 
Sülemyaniye arasında çok samimi bir 
maç yapılmış ve Beykozlular 2-1 
galip gelmişlerd ir. 

Ankarada Yüzme 

Müsabakaları 
Ankara, 18 (TAN ) - Bugün An.. 

karada Karadeniz havuzunda yüzme 
müsabakaları yapıldı. 40 sporcunun 
iştirak ettiği müsabaka, çok entere
san oldu. 

Demirspor Galip 
Ankara, 18 (TAN ) - Bugünkü 

Çankaya - Demirspor maçını Demir. 
spor 7 - 3 kazanarak Ankara kupa
sını aldı. 

surette kaleye kadar gelerek sü -
ratle gol atıyorlardı. Angeloftan 

•sonra en iyisi olan Yordanof, bü
tün gollerin yapılnw.sm.a meydan 
verdi.,. 

Hakem heyetinin o kararını da 
Amerikalıya tebliğ ettirdik. ttiraz 

. v· . 
etmeden güreşe devam ettı. • ırmı 
beşinci dakikaya kadar AmPrikalı 
Mülayimin bir iki sıkı hamiP.si ö
nünde iplere ayakta abanara~ kur
tuldu. İplere ayakta abandığı':'nan 
minder ortasında da ayakta dP.
vam ettiler. 

Son dakikalar : 

Otuzuncu dakika geldiği vakit:. 
Mülayim t ek dalarak Amerikalıyı 
kapaklandırdı. Amerikal ı adeti veç
hile hileye kaçar ak halatlar üs
tüne kendini atmak suretile kur
t ulmak istedi. Fakat mani olduk. 
Minderin ortasında yerde başlan
dı. Mülayim Amerikalıyı altta bir 
hayli hırpaladı. Ayağa kalktıkları 
vakit Amerikalının işi bitmişti. 
Çok yorgun düştüğü, kıpırdanacak 
hali kalmadığı anlaşılıyordu. 
Amerikalının sırtı yere geliy or: 

Ot uz ikinci dakikada }fülayim 
(Arkası 10 uncuda) 

ehir Oldu 
D ün Florya şehrinde idim. 

Kelimelerin üzerinde dura
rak tekrar ediyorum: Florya şeh
rinde! 

Adi günle:- yedi - sekiz bin, cu
martesi ve pazar günleri, en az 20· 
25 bin kişinin cıvıl cıvıl kaynaştığı 
bir yere, bizim kendi ölçümiizle 
pekala bir şehir adı verilebilir. . . . . 

Saat 14 e (20) var. Gişeye so
kulmağa çalışıyorum. Fakat bu 
küçücük gişe. olmuş adeta bir as
lan ağzı. Aslanın ağzından lokma 
kopar, .gişeden bilet kopmaz. Ar
kadan iterler, yandan iterler, ön
den iterler. Yumruğuna güvenemi
yorsan, hiç sokulma ... 

Bir hı.u~li itilip kakıldıktan son
ra. llİhRVet Flnrva foin criiHn at>l

me bir bilet almağa muvaffak ola-
bildim. 

Siz, vagonlara saldırışın derece
sini anlayın ki hareket saatinden 
bir çeyrek evvel, geldiğim halde 
az kalsın basamakta seyahate mec
bul olacaktım. Bereket versin ma-
yosunu, istasyonda bırakan unut
kan yolcuya .. o fırlar fırlamaz ben 
çöktüm .. 

F lorya şehri, gözleri kendine 
çeken beyaz kumları ve za

rif yapılı minimini evlerile uzak
tan görününce, trendeki bayanlar, 
deniz görmüş martı kuşları gibi 
çırpınmağa başladılar. Floryaya 
kavuşmak için o kadar sabırsızla
nıyorlardı ki mümkün olsa. tre
nin durmasını bile beklemeden, 
kendi!erini aşağı atacaklardı. 

Hatta, içlerinden biri , istasyon
da iner inmez, arkasından blfızunu, 
ayaklarından iskarpinlerini çıkarıp 
çılgın gibi koşmağa başladı. Boşa
lan trenin yolcularını, köşebaşla
rına dizilen seyyar satıcılar karşı
ladılar: 

- Haydi efendim, mayo vere
lim, don verelim! 

- Kiralık da var , satılık da 
var! .. 

Mayonun kiralığı da olur mu de
meyin!. Balo için smokin kiralanı
yor da, Florya plajında mayo ne
den kiralanmasın ?. 

H alk plajlarını dolaşmaktan 
işe başlıyorum. Gözleri ok

şıyan bir levha: Duhuliye 10 ku
ruş! Kapının önü, hıncahınç. Bir 
çocuk, ağzı kırık testisini. koltu
ğuna almış, yanık yanık su satı
yor! 

- Buzzzz gibi! Hani ya, buzdan 
• ? 
ıçen .... 

i çeriden, boğuk bir ihtar: 
- 14 tane küçük kabine var, o

na göre kes! 
Plajlarda, beyaz ev donu ile do

laşmağı yasak etmişler. Kapıda bu· 
nu da hatırlatıyorlar: 

"Beyaz don ile gezilemez!,, 
Işte bu yasak, çok hoşuma git

ti. Her yerin kıyafeti ayrıdır. Mü
kellef bir sofraya nasıl gecelik en
tarisi ile oturulmazsa, J'laja da ge
celik donu ile girilmez. Plajda res
mi kıyfet mayodur. Yarım arşın 

,,,,~ • ...v YAZAN: 
: Salahattin Güngör • 
~ııııııı~~,,~~111~,~~,~~ 

Florya, bilhassa tatil günleri çok kalabalık oluyor fi 
· lişi güzel ağaç altı sohbetle f 

Plajın dünkü misa/;rlerinden 

örgü kumaş bulup bir mayo dikti

remiyen adam da, kendini kaldırıp 

Sarayburnundan denize atsın .. 
Halk plajının bir adı da küçük 

plaj.. Ama, yalnız adı Küçük 
p!aj ... Yoksa, hakikatte, en büyü
ğü galiba o .. Dolaşmakla biter gi
bi değil. Kumların üstüne bakıyo
rum: Boş yer yok. Herkes, sırtını 
dayayacak, bir yumuşak köşe bul

muş, temmuz güneşini yudum yu

dum içine çekiyor. Sıcak öyle faz
la ki, ıslaf vücutlerin kumda bı
rnktıklan iz, bir dakika sonra, 
kayboluyor. Bir kısım halk da, 
buraya sandallarla gelmişler, fa
kat, daha sonra gelenler, yer bu
lamıyarak, pahalı plajlara gitme
ğe mecbur oluyorlar. 

P lajda bir şey daha dikka
timi çtkti : Eskiden olduğu 

gibi, ağaç altlarında, açık saçık 

dolaşanlara rastlanmıyordu. Bu
nun sebebini bir polis memuruna 
sormuştum: 

- Yasak edildi de ondan! Ceva-
hını verdi. 

Plajın nezahetini, bozan bu ge-

son verilmesi de doğrusu çO~ 
rinde bir tedbir... ./ 

Kulak verdim. İki kişi ıtoll 
yor: t 

- Cepane aldın mı, cepa!le· 
- Almadım.. ! 
- Olur mu ya .. Cepanesiı 

ja gelinir mi ya ? 
İçkinin akşamcılar arası~d:Ş 

adı da cepane olduğunu bil 
için, kendi kendime: ,, 

- Ah, şu cepanccilet·· 0 ş 
akıllı uslu içseler, ne ala .. _t ~ 
biraz sonra, top gibi gürleY~ 
ralyöz gibi takırdamıya j11'4' 
caklar! Halbuki Florya _P1~ ifı 
insan sarhoş olmak için ıç~J 'ti 
ye ne ihtiyacı var? Sağa. sO ;I 
mest ol.. Bütün kadınlar b 
birer içim su .. 

F loryada, tanıdıklard"'11

11 
zata rastladım. oııll f.. 

!attığına göre, şu dakikad~ ~ 
sahasındaki üç büyük otel• ~ 
birinde, tek bir yatak kıılJll~,1' 
28 tren sabahtan akşaırıa il , • er' 
yarımşar, birer saat fasılıı ıçU 
cu taşıdıkları halde ziya.T~ıJt 
arkası bir türlU alınarnıY0 !<~ 

Ailelere mahsus hususi tv.1 
ler, daha cuma gününden tll1 )it' 
ya başlıyormuş. Fiyatı~J1Ilil,e 
dan 4 liraya indirilmesı rtııııt 
tehacüm, bir kat daha ~stid'~ 

Floryada genişleme~ 1 f11,v·. 
derecede ki, çok kısa rıır ıs .. ae "' 

• nıv· en modern Avrupa ~lal }(lİı-Oıı 
ölçüşebileceılt bir aenız ıe.ıı1" 
olacak! Buna iman etırıel< al<· /.. 
Eğer, üzerinde uğra.Şıı:s deıı 

türkün, yüksek enerji5'
11
25 ~ 

ğan bu yeni şehre. 20 - iif~4j 
değil, tstanbulun yarı ~l< CJl'"ı 
çekebiliriz. Florya, BiiY~ıel il 
rin Türk tstanbula en gu ~ 
ycsidir. . butUtl 

Bu değerli hediyenın . 51 t_ 
km istifadesine arzcdilfl'l~"" 
tir. Bunun ic;in de yapılıtdi",. 
fiyatları, mUmkfin olabil uııcıJP 

i ı\rkası tO 
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DIYARI 
?--Poli~YJs cuma. •. Capo Faro Na-
1-z.ı. b •ktama kalkacak, bu iti
lltreye u . la~ vaktimiz, müsait, 
dUttınblilldelim diye uzun boylu 
l>oı.ıPei :e de hacet yok. Gidip 
diye k~abelerini gezmeli. Şim-
1~ birkaç defa Napolide?J 
~ b fakat bu ziyareti yapmıya 
~&madmıcb.Budefabunu 
firiıb bi a gelmez. Dilini bilmedi
lbıtuert r ınemıekette bu gibi ge
tire tur:at Yapmak Jçin b&flıca 
titt to bürolarmm tertip et
tiraır ~ ~intilerden birine iş
"'Ptırdan ektir. Biz de öyle yaptık, 
hat Çtkmca doğru Çit seya
biıetı &ceııtaama gittik. Memur bize 

ki ~ Verirken: "Bu sabah
•11ıırıa e önünüz sıra yola çıktı, 
"-kuta daha trenin hareketine on 
ili&...'• divar, onlanı yetişebilirsi
kattı ~erek Yanımıza bir adam 
t'llln~es vı istasyona gönderdi. Cir
~aııa dedikleri ve Vezüv 
bQ iataa ın etrafını dolaşan bat
~ka ı'?nu oraya yakınmış. Beş 
~ ~e oraya vardıB, acen
Iarak b" . trende klavuzu bu
tlç ko,: ona tealim etti: Silriiye 
~ b" ~a katılmıt oluyordu, 

1'ompel' den bir ~örünii-' 

y~na yolu ile evlerine dönecekler-
mış •.• 

p ompei gezintisi çok merak-
lı amma inaanı pek yoru

yor ... Önce küçUk bir müzede vol
kanın kızgın kWleri altında iki bük 
lüm olmuş bir köpeği, sırt üstü ya 
tıp kalmış bir esir kadını ve küller 
a:,asmda bulunmuş ev eşyalarını, 
komür haline gelmiş ekmek, incir, 
üzüm gibi yiyecrkleri gördük, son
ra şehrin sokakları arasına gire
rek en meşhur yerlerini dolaştık. 
İşte şehrin Forumu, işte Apollo 
mabedi, iıtte meşhur İngiliz roman 
cısı Lytton'un 1834 de yaz.dığı 
"Pompeinin Son Günleri,, nde 
Glaucus'ün evı olarak tasvir ettı
ği yer, işte Vettilerin, Menandro
ların ve diğer Pompei kibarlarmm 

11bııUr.cse IZiın su. 

~L~ Meşhur Pompei 
~ Çok kalaba,.. 
~ Ylbaııcııar, 

~101euı~ Harabelerini Hep ~Yerlerec1a 
On-

~ e- =iteraber Gezelim 

çok iyi muhafa
za edilmiş köşkle
ri. İşte sarraf Ce 
cillius Tages'in e
vi .. Bakınız kimse 
girmesin diye ka
pının arkasına da
yatılmlf olan ka
im sopa hi.ll ora
da duruyor, kla
vuzumuz bize al
ta ıntpleriai , .. 
teriyor ve bunla-

ila l ~ e1eJrtrikte lfliyor, Jiem 
lleQıeçlel-d te hJzlı gidiyor, hele 

ll)or ki e lıısanı o kadar sar
bir t.raı her saniye yoldan çıkıp 
~ !ili ~ayrvereceğiz sanıyo
~ert ta PQrtakal ve limor 
t1ıa ~ &raauıda köfkler, zen
tfiııtı~r ';' &raaıra fabrikalar gö
~1lı b llllnnızda oturan kılavu
~ o~&ruı makarna fabrika
~-buılı u aöyledi. Napoli civa
.:_·~ bir l.rdan ~ kadar. varmılJ. 
~ bU teye dikkat ettı.m: Yol
..:_~ etlerini yoklamak için 'Uru &rkaanıdan Uç kontrol S: Celdi. lık gelen zayif bir 
' ~ :Pk&auıda bir terit vardı, s lel~ IODra ikinci bir kon
.. ~ iki• bu tıknazca biri, şap
a dt gı~ lllra terit var .• derken 
lı.a ~~ir UçtlncüsU göründü, 
~ da. fitman biri idi. Şap
"'· Jleı.ek Uç lllra aınna ,eridi var 
tQı. dtrı et veraiıı hak oyunu üç
ht,_ er, Yoksa klmbilir biz Pom
~lllato~cıya kadar daha kaç 
tıl ~ bUetıerimizl uzatacak
let ko11l1-o an bura trenlerinde bi
let llbt Pe~ bizim tramvaylardaki 

\' eıu.. llkı •... 
~ but artık iyiden iyiye yak
'""Slll~ki :uyoruz, yanardağın e
~ ~ Yler &rumdan geçiyo. 
-aıt.r buı tepesindeki beyaz yı
~ dunı: ınu yoksa kraterden 
tı.~oru lar mı diye dürbünüm 
t ~o ~· Galiba ikisi de var. 
~ iııdiler Yonunda birçok yol
~~e Çtka • bunlar Vezüvün te-
•\: ]r.,_. "' C&k t11..;...,1 • 
Ilı-~ da..&- --werdi .. Krate-
-Jli tı.t b fi!ll Yamacına tırmanan 
l'ak uradan ı.a _ 
lı loııra b" UG9lıyor. Oç du-
l'~ ~k 12 

de Pompeiye vardık. 
~ ~lar ftk Yeni bir istasyon 
ı '«~.~:~Uııe "Pompei, Villa 
~ laloııla ıye Yazmışlar ... Bek
~ \>e bU;ında, tefdögarm ôda-
'1~ edekı bUtün mobilye

Ylııııdaıı y ılmı b ap ş ... 
Q lıtnı k 

l'\t ~tın aflle on bir kişiden 
l\ı 11lct. 'Abug it. klavuzumuzun et
>. ~~ kıı toplandık. Aramızda 
~ -....1ftı;:r' harabeleri gezml
&...:. ~ llrkalarmdaki bluz
~ ~ ··· Tubat şey, bunlar 

lllrt1an yan bellerine 

YAZAN: 
Faik Sabri Duran 

Harabeler araaında ••• 

kadar açık, Ayaklannda pijama 
tertibi pantalonlar var. Bir İslav 
dili ile konuşuyorlar. Arasıra birer 
eigar& tellendiriyorlar ..• Ya,ıan 18-
19 olmalı... İşin garibi, kafilemiz
de üç te papas bulunuyor .. Ellerin
de incilleri, başlannda geniş siyah 
ppkaları, arkalarmda siyah düz 
ceketleri var. Fransızca konUfu
yorlar, fakat kıyafetlerinden pro
testan papazlan oldukları anla
tılıyor, klavuzumuzun pefi sıra 
kafilemiz sağa sola k09arken 
arasıra, bu yirminci asrın 
protestan papaslan çıplak kızların 
yanlanna dilşmekten, Yahut arala
rında kalmaktan ürkmüyorlar ..• 

Gezme esnasında kızım bir mra
sını getirdi, bu çıplak sırtlı kWar
la konuştu. Bunlar Polonyalı imiş
ler. Daha genç görüneni 
bu seyahati doğumunun dönüm yı. 
h hediyesi olarak yapıyormU§. Ba
bası ona: "Bu sene yıldönümünde 
sana ne hediye alayım, yeni bir el
bise mi istersin, yoksa bir mücev-

Kız .. her mi! .• " diye sonnUf. ne o-
nu isterim, ne bunu, beni seyaJıe. 
te gönder ... " demle. Kendine bir 
de arkadaı bulmuf, beraber Var
,ovadan çıkmı1Jlar, Budapeşteyi 
gezmişler, oradan Dubrovnike in
mişler, sonra Bariye geçerek bu
raya gelmitler ... Napoliden sonra 
Romayı, Floransayı dolaprak Vi-

rın boıt bulundu
ğunu anlatıyor, earraf tehlikeyi 
hissedince paralarım toparlamış 
ve bahçe knpısmdan kaçmış.. lşte 
dar sokaklarda sıralanan dükk'i.n
lar, hanlar ve hamamlar ... Duvar
lardaki yazılar hiç bozulmamış. Ki
minde belediye intihaplarına nam
zetliklerini koyanların isimleri ya
zılı, kimi meşhur gladiyatörlerin 
yapacakları oyunlann ilinlan .•. 
Bir köşede kırmızı boya ile yazıl
mış li.tince yazılar gördük. Rehbe
rimiz bunlan bize tercüme etti: 
"Reylerinizi hep Claudius Rufusa 
veriniz, onu şehrimiz namına Se
natoya göndermenin tam zamanı
dır ... " diye yazılı imiş. Acaba Pom 
peililer Claudius Rufusların klll ol
madan önce Senatoya gönderebil-. 
mişler miydi? Kimbilir ... İşte mey 
hanelerin raflarına dizili şarap tes 
tileri, bir masa üstünde ta.ş haline 
gelmiş ekmek somunlan ... ltte bu 
20,000 nüfuslu şehrin 20,000 kişi 
alacak kadar büyük amfiteatrosu .•. 
Bütün Roma şehirlerinde olduğu 

gibi halkın eğlencesine, gladiyatör 
oyunlanna burada da bu geniş ye
ri ayırmışlar. Bu amfiden başka 
şehrin biri beş bin, biri bin beş yUz 
kişilik iki tiyatrosu daha var ..• 

P ompeinin en iyi muhafaza 
edilmiş kibar evlerinden 

birinde klavuzumuz aramızdaki 
kadınlardan özür diledi: "Siz biraz 
şurada bahçede istirahat ediniz, 
mösyölere birşey göstereceğim .•. " 
diyerek yalnız erkekleri evin hu
susi bir dairesine götürdü. Pom
pei Roma ı:enginlerinin eğlence ve 
sefahat yerleri idi. Zenginlerin e
vinde bu gördüğünrtlz salon gibi 
odalar vardı. Burada tavanlara ka
dar her tarafa apaçık resimler ve 
ince minyatürlerle birtakım tablo
lar yapıl111Iftı. Kötelere dizili hey
keller ve bu resimler değil kadm
larm, erkeklerin bile yi1.zlerini kı
zartacak ıeylerdi. Daha sonra baf
ka bir sokakta yine kaclmlan dıp.
nda bırakarak Pompelnln umuma 
açık evlerinden birini gezdik, bun
lar bize Pompelnin feliketl esna
sında halkın ahllkça ne kadar d°'J 
kUıı oldufunu pek iyi g&teriyor
du. Zaten Pompeinln bafma gelen 

A rtık Toroslan geçecek, Ulu 
dağlan a.şacak, Şarki Ana

doluya atlıyacağu. Tren, bütün hı
ziyle ve zinde bir kuvvetle koşu
yor. Karanlıklan yararak ilerliyo
ruz. Adananın ıpüar içinde parlı
yan yüzünü artık göremiyorsunuz. 
Adanalının tahtlı damlan, gözden 
kaybolmu.,tur. 

Tepeleri karlı Torqslar, gecenin 
bu sakin sessizliği içinde ne kadar 
ha.şmetli ... Etrafı pek az görebili
yoruz. Mehtap, kısmen başlan bu
lutlar içinde kaybolan dağlan can
landırabiliyor. Bazan uzaktan işit
tiğiniz bir kağnı sesi, dUz bir top
rakta ileriledlğinizi, trenin birden
bire artan keskin tekerlek hınltıla
n yüksek dağların altından Diyar
bekir yaylasına doğru kaydığımzı 
anlatıyor. Etrafı göremediğiniz da 
kikalarda trenin solumıya başla
ması bir rampayı tırmandığınızı, 
birdenbire hızlanması da bir iniş
ten a.şağıya doğru indiğinizi hisset
tiriyor. 

F evztpa.şa. .. Burası öyle bir is 
taayon ki, Cenup, Şark, Şi

mal ve Gari Anadolu pıırçalannm 
bir transit iskelesi halinde... Ak
tarma, indirme, bindirme faaliyet
leri trenin hemen yoluna devam et
mesine imkan vermiyor. 

iCöy, 15 - 20 evlidir. 1stasyonı.ın 
arkasındadır. Sabahleyin, istas-
yoa, Adeta..,,... ........ ... 
rasmı arzediyor. Fakat bu büfenin 
servisçileri, lstanbuldaki beyaz ön 
lilklil, saçlan taranmış, eli yüzü 
düzgün garsonlar değildir. Çocuk, 
delikanlı birçok köylüler, kompar
tımanınızm penceresine kaclar so
kuluyor ve bağırıyor: 
"- Sahlep istiyen ... Kahve, çay 

da var ... " 
Trenin hareket etmesi endişesi, 

mU1Jteride olduğu kadar satıcdar
da da var ... Ekspres if görüyorlar 
ve nihayet, kompartıman pencere
lerinden fincanlar uzatılıyor, bar
daklar alınıyor • 

Suriye yolcularını burada bırak
tık. Aktarına işleri 1,5 saat kadar 
sürdü. Bu müddet içinde sabah 
kahvaltısım ettikten başka derin 
bir uykuya dalanlar bile oldu. 

D iyarbekir yaylasmm kapı
ıında, Toroelarm hafif il

tivalı eteklerindeyiz. Köylü, Ada-
nadaki gibi, bağ ve bahçelere, yük 
sek yaylalara çıkmam!fbr. Çünkü 
Fevzipa,a, Toroslar tarafından tu
tulan rilr.gi.rlarm tesiriyle serindir. 

Diyarbekir - Haydarpa.şa seferi-

feliketten batka bir göhreti yoktu. 1 
Burası ne bir sanat şehri idi, ne 
de bir ilim yuvası ... Yalnız Roma 
kibarlarmm sefahat yatağı idi. 
Şehri pek eski devirlerde buralara 
gelen Yunanlılar kurmuşludl, fa
kat Romanın yeni zenginleri bu es 
ki tehri kendi emellerine ve heves
lerine uygun tekilde yenile,tirmiş. 
lerdi. Kalan değerli birkaç bina da, 
milldm 79 uncu senesindeki o müt 
hiş feliketten on altı sene evvel 
vukua gelen bir zelzelede harap o
lup gitmı.tl. Sonra aradan geçen 
bu kısa müddet içinde şehir yeni
den kurulmUftu. İşte 79 indtfam
da Jdlller altmda kalan ve 17 48 de 
tesadüfen meydana çıkanlan Pom. 
pe1 bu yeni fe)ıirdi. GöıillUyor ki 
onu yeniden kuranlar gösteril ve 
lllyif budalam birtakım sonradan 
g(Srmelerdi. Paralan çoktu, fakat 
zevkleri yt1ksek değildi. 

., 

Şarka • 
Götürüyor 

Malatyanın 

YAZAN: 
Latif Erenel 

Gö~menler F evzİpClfG 
utayonıuula 

• 

Harput 

ni yapan katarlarda vegon resto
ran olmayışı, cidden bir eksiklik ... 
Küçük istasyonlarda çok defa ay
ran, gazoz, su ve emsali meşruba
tı, kahve ve çayı bile zorlukla bu
labiliyorsunuz. Zaten, tren yolcu
larının da seyahat başlangıcında 
alaka ile takip ettiği şey, iyi su ve 
yiyeceğin nerede bulunabileceği

dir. 
"- İyi su ••. da vardır.' 
Diyorlar. Artık bahtınıza .. Tre

nin orada kaldığı bir, iki dakika i
çinde şi,enizi, matramzı, termosu
nuzu doldurabiliraeniz ne ili. .. Ak
si takdirde büyük istasyonlara ka
vuşmak zorunu, iştiyakla duyarsı
nız. 

T renin kalkmasına yarım 

saat vardı. Bulgaristan göç 
menlerini Fevzipaşaya getiren ka
tarm düdüğü işitildi. Marşandiz 

vagonlannda yuva kuran, salmca
ğmdan mutfağına kadar her 
,eyi hazırlıyan göçmenler indiler. 

B'unların arasında kucağında kil 
çUk yavruaile bir kenarda oturan 

azalıtan göriinüıü 
SWeymanla konuştum. Yilzllnde 
uzun bir yolculuğun derin yorgun
luk çizgileri, gözlerinde ana vata
na kavuşmanın büyük sevinci var
dı. SWeyman ,hUkflınetin kendile
rini rahatça seyahat ettirmek yo
lunda aldığı kararlan, gururla an· 
1 11.ttı ve : 

"- Diyarbekire yerleşeceğiz. 
dedi. Yerlerimiz de h&ZU'Dllf. Da
ha ne isteriz.. Biz, göçmen adam· 
lanz. En büyük saadet, bizim için, 
bu eşi bulunmaz memlekete kavut 
mak olmu§lur.,. 

Göçmen katan kalkıyor.~ 
pıma tmt; WWWCIM....,..., 
fazla 86yltj.,,,.?'İ anmclakPltU.. 
da.şlan da toplandılar. lçlerind• 
biri : 
"- Resmimizi al da gazeteye 

koy .. Bizim için .h&tıradır • ., dedi. 

Y olculuk yonreu, ezici gec;l
yor. Malatya yolculan .,,ek 

çok. Bunlann hemen hepsi, A• 
na.dan dönen rençberlerdi. Kimi ça 
pa işleri bittiği, kimi sıcağa daya. 
namadığı için Malatyaya gidiyor .. 

Malatyay~ yaklaşıyoruz. Pence
re önünde iki genç kız konuşuyor. 
Biri Muallim mektebinde, diğeri 
Erenköy kız lisesinde talebe. lkisi· 
nin de Malatyada inecekleri anla
şılıyor. 

Muallim namzedi, memleketine 
kavu.,manm neşesi içinde, liseli bir 
az daha küçük, hasretin acl8IDI 
pek duymamıp. benziyor: 

- "Vallahi, •iyor, Malatyaya 
yaklaftıkça üzülüyorum. Bu yolca 
luk bitmesin istiyorum.,, 
"- A, doğrusu ya ... Ben öz.le

dim. Hem çok, pek çok •• .'' 

F evzipaşa - Malatya yolunda 
yeni doğmUf bir kaaaı. 

var. İsminden de anlıyacabmıa: 

Doğan,ehir. Burası, güzel bir na.o 
hiye merkezidir. Küçük bir ,ehir
cik halinde olan kasaba, yemyefll 
bir vadi içinde kurulmuş, yeşil tar
lalarla, bahçelerle sUslenmif ve 
nrtını Toroslarm bir koluna daya. 
mıştır. 

Şimal istikametindeki geniş ova 
da atlı bir bayan, treni uğurluyor. 

Mendil aallıyor. ' 
Doğantehir, bende doğu illerinin 

çok şirin bir köşesi intibamı bı

raktı. Hat boyundaki memur evle
ri, uzakta görUlen nahiye konağı 
ve muntazam yuvalar, caddeleri 
gölgelendiren akuyalar, bu gllzel
liği arttırıyor. 
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jhş~~~~l 1 IZMIT ŞOSELERI. 
jElektriği ! TAMAMLANIYOR 

Paranızı beyhude yere 
sokağa atmayınız! 

RADYOLiN-,-----
sizi terkibi meçhul ve ondan üç dört defa pahalı 
ecnebi mamulatını kullanmaktan kurtarmıştır. 

İstanbul Sos esi 
1 

~ T aıköprü, (TAN) - ilçenin elektrik tui- ~ 
t satı son sekiz aydanberi bir hayli ihmale uğ- ~ 
~ ramıştır. Mahallelerde ve çarşıdaki lambala- ~ 

- nn çoğu bozularak sönmüf, yerlerine yenile- ' 
t ri takılmadığı için birçok yerler karanlık ' 
~ içerisinde kalmııtır. imar laaliyeti ele çok ~ 
~ durgun bir vaziyettedir. Yeni yıl bütçesi ge- ~ 
) çen •enekinclen eksik olduğu için birçok lü

Geri Kalıyor , 

~ zumlu ihtiyaçların bu sene ele karıılanamıya
t cağı anl4Jılmaktculır. Bu arada, itfaiye teı
t kilatının kadTosu ela ekıiltilmiftir. -
~ T aıköprü havali•incle kendir ve buğday -
~ mahsulü bu yıl evvelki senelerden çok laz- ~ 
f ladır. Vaktinde yağan yağmurlar çok lay- ~ 
t dalı olmuftur. Hayat nisbeten ucuz.dur. Yu- -
~ murtanın tanesi 20 paraya, inek yağının ki- -
~ losu elli kuruıa •atılmaktadır. t 
t Halkevinin çalıfmalan iyidir. Evin köycü- ~ 
~ lükkolu, bir heyeti, köylülerle temasa, onla- -
t rın dertlerini dinlemiye, hastalarını tedavi ~ 
t ederek hükumetle olan işlerini takibe memur ~ 
t etmiftir. Gösteril kolu da yakında "Alo As- -
~ lan,, piyeıini temsil edecektir. -

İzmit, (TAN muhabirinden) - lzmiti kaza-: 
lara ve komtu vilayetlere bağlayan yollar, Hu-l 
ıusi idare bütçesinin darlığına rağmen, peyder- ' 
pey tamamlanıyor. Şimdiye kadar, bunlardan: 
birçoğu tamamlanmıt ve geri kalanlarının in-j 
tasına giritilmiştir. Yapılan ve yapılacak ı 

1 

olan yollar tunlardır: ı 
1 - Izmit ve Adapazarı ile Bolu bilayeti hududu- 1 

na kadar 15357 metre şosenin yapılın ası ve silindira- ~ 
jı ikmal edilmiş ve 19793 metre mikabı yarma ve hen 1 
dek hafri yapılmış, 1200 metre ham taş hazırlanmış-

tır. j 
2 - Kalaycı - Geyve - Göynük şosesi ikmal 

edilmiş, 13330 metre mikap ta yarma ve hendek 
hafri yapılmıştır. 

3 - lzmit - Karayublu yolundan İstanbul hu. 
duduna kadar 28,000 metre yol ikmal edilmiştir. 

4 - İzmit Kandıra - J{efken arasında 5676 

1"'6 ,,.,....,.,.,, I I ,,,._,,. I I """".- - - - ..._""' -

metre şose bitirilmiş, 14622 metre mikabı hendek 
hafri de ikmal edilmiştir. 

_ 5 - Adapazarı • Karasu arasında
! ki pek işlek şosenin bozuk olan 1000 
1 metresi yapılmıştır. 

Denizli Merkez Gazi okulundan diploma alan cocuklardan 
bir grup muallimleri ile 

Denizlinin Bütün 
Köylerinde Birer 
ilkmektep Açddı 

Denizli, (TAN) - Vilayetimiz içinde kültür hayatı gittikçe ge
nitlemektedir. llçe merkezlerinde, Kültür Bakanlığının gösterdiği 
plana göre yapılmıt birer yeni okul binası vardır. Lakin bunlar ih
tiyaca yetmediği için eski okul binalarından da istifade olun
maktadır. 

1 
Vilayetimiz içinde okulsuz köy pek 

A d J b • • • •k azdır. Mnıırifin kıymetini anlı yan y l na Q U_l} U kö~·ıu1er, kendilerine gösterilen yer-
lerde ve istenilen sağlamlıkta, bü-B ı r baraı· yüklükte okul binalan yapmış bulu-
nuyorlar. 

V J Denizli muallimlerinin yalnız res-
J a Dl L l yor mi vazifelerile uğraşmadıkları, içti

Aydın, (TAN) - Koçarlı ve Söke 
ovalarını sulamak için, Aydın - Çine 
~osesi üzerinde, 22 ve 27 nci kilomet
re civarında biiyük bir baraj yapıl
ma::;ına karar verilmiştir. Su işleri 

idaresi fen lıeyetinden iki grup ma
hallinde tetkikler yapmaktadır. Ay-

dm - Çine yolunun Çineden itibaren 
Aydına doğru olan 7 kilometrelik 

kısmının esaslı surette tamirine baş
lanılmış ve 3 kilometrelik kısmı bi-

tirilmiştir. D;ğer kısmın yapılması 

baraj yerinin tesbitine kadar geri 
bırakılmıştır. 

Dahiliye Vekôletinin 

Bigaya Bir Teşekkürü 
Biga, (TAN) - Ece gölünün ku

rutulması ile memlekete 50.000 dö-
nümden fflzla toprak kazandırılmış 
olmasından dolayı Dahiliye Vekale
tince kazamıza bir teşekkUrname 
gönderilmiş, bu araziden bir kısmı
nm köy sandığı namına tesçili, bir 
kısmının da nümune bahçesi namına 
avrılması b:Jdirilmistir. 

maı vazifelerinin hiç birini ihmal et
medikleri memnuniyetle görülmekte 
dir. 

Hususi muhasebenin idare ettiği 
Halk Kitapsarayı da çok rağbet gör
mektedir. Burada binlerce kitaptan 
başka İstanbul, İzmir ve Anıkarada 
çıkan gazete ve mecmuaları bulmak 
mümkündür. 

Denizlide bir de A.sanatika Müze
si vardır. Bu müzede Selçuk. Osman
lı, Roma, Bizans eserlerinden 250 
kadar kitabe ve heykel vardır. 

l\foallimler Birliği geçenlerde ye
ni idare heyeti seçm~ı:ı ve daha geniş 
faaliyete geçmiştir. Birliğin başkan
lığına orta okul türkçe öğretmeni 11-
han Akçal intihap olunmuştur. 

Bu sene okullardaki dikiş • nakıs, 
elişi sergileri de güzel olmuş, vali Ek 
rem Engür, Maarif müdürü Vasıf 

tsffian ile sergileri, gezip gördüğü 

tertip ve düzgünliikten memnun ol
muştur. Bilhassa Gazi okulunun di
kiş - nakış sergisi gezenler tarafın
dan pek beğenilmiştir. Bu sene De
nizli merkez ilk okullarından 216 ço
cuk diploma almıstır. Kültür Bakan
lığından gelen listeye göre 29 öğret
men terfi ettirilmiştir. 

6 - Adapazan - Arifiye yolu, Dt!r
bent - Kilez şosesi tamir edilmiştir. 
Ayrıca Kandıradan Üsıküdara gide

cek büyük bir yol da yapılmaktadır. 
Bir gazete, İzmit - İstanbul arasın

da asfalt bir yol inşası mutasavver 

olduğunu yazmışsa da bu bir temen
niden ibaretti. Yapılacak daha mü
him yol inşaatı bulunduğu için şim
dilik buna imkan görülmemektedir. 

Alef.i Ziraat 
Yapanlar 

Nazilli, (TAN) - Pamuk istas
yonu, tohum verdiği çevre içerisin
deki pamuklnnn topraklannm 
hazırlanması, ekilmesi, pamuğun 

çıkışı, noksanlarının ikmali, çapa
lama ve sulanması, toplanması gi
bi işleri memurları vasıtasile kon
trol etmektedir. Her işe ait yeni 
bilgiler gerek doğrudan doğruya 
istasyon memurlan vasıtasile, ge
rek vilayet ve kaymakamlık kana
lile çiftçilere küçük broşürlerle 
bildirilmektedir. Pamuk istasyonu
nun faaliyetine karşı çiftçilerde ü
midin fevkinde bir sempati görül
mektedir. Her yerde pamuk işle

ri bahis mevzuu teşkil etmekte
dir. 

Beygir çapalarından muhtelif de
mirciler tarafından yapılanlannın 

kiloları 25-35 arasında tehalüf et
tiği, fiyatlarının 10- 18 lira, şekil
lerinin azçok ftırklı ve bazılarının 
ufak tefek hatalı olduğu ve hata
lı çalıştırıldığı görüldüğünden. de
mircilerin kafi derecede tenvirine 
ve kendilerine verilecek modellere 
gör imalat yapmaları için pamuk 
istasyonunun kontrolüne lüzum ha-
sıl olmuştur. · 

Mahalli ustalardan, pamuk ekim 
makinesi, beygir çapası, tırmık, 
merdane ve saire gibi alattan ka
nunusanidenberi ne kadar yaptık
ları, bunları kimlere ve kaçar ku
ruşa sattıkları sorulmaktadır. Us
talar da tenvir edilerek en iyi alet
leri yapmaları, yaptıkları aletlere 
markalarını ve imalat mikdarını 
bildiren numara koymaları gibi hu
susat temin edilecek ve bu suretle, 
her sene artan makine kuvvetinin 
hakiki mikdan tesbit edilecektir. 

Pamuk ıslah istasyonunun bu 
son düşüncesi ve faaliyeti de çok 
faydalı neticeler verecektir. 

Direk Altında Can verdi 
Mersın, (TAN) - Şimendıfer is

tasyonunun arka cihetinde oturan 
hamal lsanın yedi yaşındaki kızı, 
trenle sevkedilmek lizere o civara is
tif edilmiş bulunan posta idaresine 
ait direklerden birinin üzerine düş
mesi neticesinde ölmüştür. 

Bize bütün yerli mallarmı yabancı 

'ı mallara tercih ettiren en kuvvetli se

bep olanların taze, ucuz ve saf olma.. 

landır. Bu evsafı ta.5ıyan öz Türk 

mamulatı dururken pahalı ve muhte-

l viyan §iipheli ecnebi mamu.tatma pa... 

I ra vermek günahtır. 

'ı Radyolin diş macunu hudutsuz mu. 

vaffakıyetue halis yerli malına bu 

; meziyetini parlak surette lsbat etmiş

i tir. 

Resim - iş sergisinden 
güzel bir köşe 

Muvaffak 
Bir Resim 

Sergisi 
Antep, (TAN) - Lisemiz bu sene 

ikinci mezunlarını vermiştir. Yeni 
mezunları 50 kadar genç teşkil edi
yor. Geçen tedris senesi içinde lisede 
spor hayatı da inkişaf etmiş, "Genç 
yuva" isimli bir klüp kurulmuştur. 

Bigada Armut 
Bolluğu 

Biga, (TAN) - Kasabamızda bu 
yıl emsaline ender tesadüf edilen bir 
armut bolluğu vardır. Buraya öküz 
arabalarilc getirilen ve üzerlerinde 
balları akan en iyi armudun kilosu 
yedi buçuk kuruştur. 

Orta armutların kilosu beşe ve 
fıdilerinin de yüz paraya kadar satıl
dığı görülmektedir. 

Armudu az olan Tekirdağ ve Ge
libolu mıntakasına şimdiye kadar 
pek çoık armut sevkedilmiştir. Hal
kın fıkara kısmı, ağaçların altına dö
külenleri parasız toplamaktadır. 

Adanada b:r 
Sahtekarlık 
Adana, (TAN) - Büyük Dikili 

kciyünden Veli oğlu Kemal J<:kinci, 
elindeki, biri on ve diğeri on beş li
ralık çekleri önlerine birer sıfır koy
mak suretiyle yUz ve yUz elli liraya 
çıkartmış, Ziraat Bankasına götür
müştür. Lakin on ve on beş rakam
larını yazı ile gösteren kısımlar de
ğiştirilmemiş olduğu için bu sahte· 
karlık derhal anlaşılmış ve Kemal 
tevkif edilmiştir. 

Ulukır Köyü 

Mektep istiyor 
Biga, (TAN) - Gönen kazasının 

Sanköy nahiyesine bağlı olan Ulukır, 
90 evli, 450 nüfuslu mahsuldar bir 
köydUr. Köy civarında U4>. kireç ve 
tuğla gibi malzeme boldur. Köy san
dığının yıllık geliri bin lirayı geç
mektedir. Böyle olduğu• halde köy
lünün mektep ~apmak için giriştiği 
teşebbüsler müsbet netice vermemiş 
tir. Bunun sebebi Gönen ilçebayhğı
nın muallim tayininde güçlük çeke
ceği yolundaki cevabıdır. irfana su
samış olan bu köy halkının yUz ka
dar mektep çağındaki çocuğu bu yUz 
den bilgisiz kalmaktadır. 

Civarda, bir kurşun çalımı menzi
linde bulunan 60 evli Ayvalıdere kö
yünün çocukları da mektepsizdir. 
Ulukıra yapılacak beş dershaneli bir 
mektep, bu iki köyü her veçhlle tat
min edecektir. Hükumetten yardım 
beklemeden mekctp yaptırmak iste
yen halkın arzusu isaf dilmelidir. 

lstanbul iskan Müdürlüğünden: 
Göçmen hayvanatı için mevcut şartnamesine tevfikan Kavak taba!· 

fuzhanesinde teslim edilmek üzere yirmi beş bin kilo yeni mahsul 1<ut'1 
ot temmuzun 23 üncU cuma günü saat 15 te •pazarlıkla satın aıına.cıl'· 
tır. Vermek istiyenlerin muhammen bedel olan beş yüz liranın yüzde yt
di buçuk nisbetinde teminatlarile yukarda yazılı gün ve saatte Sirkecide 
Mithat Paşa hanında lskan müdürlüğü Satmalma komisyonuna gel• 
melcri. (4329) _/ 

BiR ATEŞ 
DAMLASI CiiBi ••• 

Çiçeklerin mer
kezinden gelen 

yeni sehhar 
güzellik 

Erimemiş bir çiçek 
balmumunun cazib 

bir tar hçesi 

Yeni icat çok sabit ve hari
kulade cazip ve renkli Venüs 
rujlarını kullanan bir du
daktan çıkan her kelime bir 
ate~ parçası gibi yakıcı olur. 

l 06 muhtelif çiçek ve nebat (il' 
rinde yapılan fenni tetkikat ne~ 
~inde, pek cndt>.r bulunan bir ~ 
merl<eiinln derlnlikler:iada ~ 
edilen erimemi '1ıalniumunda ~ 

1 yenileştim1e hassa ,.e km·\'C t 
mevcudiyeti keşfeclilmiştir. ~rf'f~ 
septine tabir edtl('n ve pratik bır (1 

mül halinde olan bu kıymetli~ 
yağh cevheri satın alıp geceleri • ' 
mazdan evvel kullanclığmızdıı, ,., 
uyurken cildinizin sertleşmiş ~l ..,}' 
harici tabakasını eritir, buruşııld " 
tarını ve siyah noktalarını gide~ 
yeni beyaz taze cildinizi pek ç. 1 
meydana çıkarır. Yeni teninİZ· .~ 
~özel göriinmesl için kollarıJll'" 
ve omuzlarınızda da kullanınız. 

' Bütün şık ve kibar familya
lar ~imdi Venüs ruju kulla
nıyorlar. 

Bir tecrübe bin nasihatten 
evladır. 

Kandırada 
Odun Kaçakçıhğı 

Kandıra, CT4N) - Terziler di
vanı halkından Mehmet oğlu Naz
mi ve on arkadaşı, Kandıra orman
larından arabalarına yerleştirdik
leri odunlan kaçırıp satmak üze
re Adapazarına götürürlerken ya
kalanmışlardır. 

Orman muhafız memuru Hilmi 
Görgülü ile jandarma karakol ku
mandanı Tahsin Unverin gayretile 
tutulan kaçakçıların araba ve hay
vanları müsadere edilmiştir. 

BURSA ORMAN 
MODORONON MUHAKEMESi 

Bilecik, (TAN) - Bursada 2 se
ne 9 ay 1 gün hapse mahkum olan 
Bursa orman müdürü hakkındaki 
dava evrakı temyiz mahkemesin
den nakzen gelmiş ve şehrimiz as
liye ceza mahkemesinde duruşma
ya başlanmıştır. Muhakeme, sabah 
saat 10 dan akşam geç vakte ka
dar devam etmiş ve talik edilmiş
tir. 

Devrek Yağmur Bekliyor 
Devrrk, (TAN) - Bu civarda 

yağmur sıkıntısı vardır. Mısırlar 

yağmursuzluk yüzünden kurumak 
tehlikesi karşısındadır. Bu sene 
buğday ve arpa fazla ekilmiş ve ih 
.racına başlanmıştır. 

Tirede lki Ev Yandı 
Geyve, (TAN) - lpekçiler mahal

lesinde Kocabıyık sokağında Recep 
oğlu Alinin kira ile oturduğu evden 
yangın Çıkmış ve yanındaki Göneyli 
Alinin evivle beraber vıınml'!lrhr. 

Optamif'1 
Saç Eksiri 
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KİTAPLAR 
~o. 9 • 

Tekkede başlıy8n i~k;İip 
hemen muhite aksetmişti 
&k~peyh Sacireddinin vefatını müte 

• • 
iki telif ve iki 
Tercüme eser 

' sırasııe hl' Senıerde şey ık post una ge-
tan Şe n (Sultan Ali hoca) ile (Sul 
bi Erfe~~brahimJ. ~e, dedeleri gi-
reyan tekkesının mezhebi ce-

ını t k ' . 
lere tema a .. 1P :tmışler.. Siyasi iş-

F'akat. bl gostermemişlerdi. 
hat Inak' unlardan sonra meşi
CUneyı) aınına ~elen (Sultan Şeyh 
nevt . ' ErdebU tekkesinin ana
•· SJstemini bird. enb· d - . . . 
•etmişti. ıre egıştırı-

Şeyh Cü 
ha.,;~ neyt; yaradılışı itibarile 

'"' Ve • l" · ta halkına ayış~e~estti. Milyonlar-
ıorur ~ ' kendısıne biat ettiğini 
etınış gonnez, (Şeyh) liği istihfaf 
taht ·· Şeyhlik postunu, saltanat 

ına tebdiı t 
EYveıa. e _mek istemişti. 

llıe har ' Erdebıl şeyhlerinin an'
Jıi de~~ne. giren basit kıyafetleri
ıtıaıı8u!'1§~erek, hükümdarlara 
b~ler ; an. a~ır kumaşlardan el
Jıin saı. · Ymıştı. Sonra da, tekke-

-ın ve zah'd • l'asiJnini . .. ı ane adap ve me-
~apılan t hUkum~ar saraylarında 
ile "e•h ~ntaneıı teşrifat usulleri
k ~ ·•tmışti 
enın ınUte ···. A~ni zamanda, tek 

ltısıınıar WVazi bınasına bir takım 
rıa da ('. ave ettirerek ve etrafı

s"rlar h l'elt, tekke . "!e endekler çevirte-
tato har YI adeta müstahkem bir 

'r ıne getinnış· ti 
ekkede b . 

dethaı . aşhyan bu inkılap, 
detıikod:uhıte aksetmişti. Birçok 
~e bUtün ~ra sebebiyet vermişti. 
litıirıe hUk Unlar, Erdebil ve. hava
itllland llleden (Cihanşah) ı kuş 

ırnıaya kafi gelmiştl 

C i~anşah, Erdebil tekkesine 
~~ b~naup olmıyanlardan mü
~ ~r ordu te§kil ederek ba
bi} teıtlt ~ ~endisi .geçmiş; Erde
~~llJ.iftl ;1nı basmak jçin hareket 
~li, 0 kaakat bu hareketi o kadar 

1l'ane dar seri ve o kadar ma
~ı:nı/'Pınıştı ki ; (Şeyh Cüneyt) 
beıe et:U toplıyarak buna muka 
1~ ef ra:k şu tarafa dursun; ai
debilırıi.ti ını alıp güçlüıkle firar e-

(tı- ..,. . 
. ~Yh cU 
~ede t neyt) bir müddet Su-
uayCan~ Urduktan sonra, (Azer
~~~fiınett ·gelmiş; (Akkoyunlu) 
~ S nın hUkümdan (Uzun 
( O ~::fatan)a iltica etmişti. 
1 ~ilıanŞah ~Uzu~ Hasan Sultan) 
di. alına ~ ıle tnücadele halinde 
~'ı ~ınaen (Şeyh Cüneyt) in 
C'ıı~~da :bul etmekle beraber, 
~~Yt), bU a .. Yer v~rmişti. (Şeyh 

'likti. A ~k bır sempatiye 
atıacera Yni zamanda geçirdic7i 

onun ahi- " 
ltı. iş· es . ak ve tabiatini de 
~!tabu ' . kı gurıur ve tantanaya 

lıi blrş~mdi daha makul ve mü-
lııuzı a ale gelmiJti. 

'-ıtıııda asan Sultan: beş on gün 
::._ '1 ~Yh Cüneydi son dere
tj'ıtu, b~r ·k Ona yaptığı izzet ve 
· lfatta. at daha tezyit etmiJ-

~lt, he:~unl~ da iktifa etmi
h ) U b şıresı (Hatiçe Bey
h e llikllı u genç ve yakışıklı şey-

lintin b~d:re~~ ona olan teveccü-
lTııuı ~luğUnU göstermişti. 

:Pheaiı ki ~ın bu hareketi, hiç 
..... aksat isti' bıraz da siyasi bir 
~11• Şeyh ci;!at etmekte idi. Çün-

lle bağı eydi bu suretle ken-
:) llin btı~:akl': CErdebil tekke-

Udretin· manevi nüfuz ve 
tetik haı; de kendine tabü bir mlit 

ne getirmişti. 

lJıun a 
~~ hi- ~n: maiyetine mü
Y<:Yh "''- "4<1 bır ku t !tıi "l.llleyd· vv; vererek, 
,.,,. ttl. • ~ 1 C:Erdebıl) e gönder
~l'\t ~Ik Cib leJtra llısı kaı ' &llfahtan hiç bir 

l' leyhJ7ıcıyıuı Şeyh Cüneyt, 
~Yh Cün l>Oetuna yerleşmişti. 
1'at Pet Çok eydi? ~vdeti, müritle
ltllr ta, ldeta ~~vındınnişti. Her ta
lcraca.ıııa, nU Uı~şaha meydan o
da ec:ııımişt· ınayı9ler ve şenlikler 
1.J ıı !tıUteea ;· Cihan,ah, bunlar
~~ llllısan 8 

r Olmakla bera.ber, 
ıı_!"beıeye nı korkusundan hiç bir 
.. tl; ~ıııa t~bbUs etmemiş .• 
•~ ~ bır raile çıkmama
t~ _birt-· Ctlneydi oyalıyacak 
~ ~ &alıte hürmetler 

Aradan, bir sene geçmişti. Uzun 
Hasan, hemşiresinin ve eniştesi
nin hasretine dayanamıyarak on
ları, Diyarbekirdeki sarayına da
vet etmişti. Şeyh Cüneyt, amcası 
(Şeyh Cafer) i yerine vekil bıra
karak Diyarbekire gitmişti. 

Uzun Hasan o esnada (Puntos 
Krallığı) nı ortadan kaldırmak için 
büyilk askeri hareketlere girişmiş
ti. Kazanacağı zaferden sevgili e
niştesine de bir hisse çıkarmak is
tiyerek, Şeyh Cüneydi de bu hare
ket~ iştirak ettirmişti. 

Şeyh Cüneyt, müritlerinden mü
rekkep olmak üzere Erdebilden ge 
tirttiği bir fırka ile Uzun Hasanın 
büyilk ordusuna iltihak etmişti. Kı
sa bir zamanda, (Trabzon zapte
dilmiş; Puntos krallığı da, Akko
yunlu hükumetinin kudretli ve ce
sur hükümdarı, Uzun Hasan Sul
tanın ülkesine ilhak edilmişti. 

B u büyük saferi müteakıp, 
Şeyh Cüneyt Erdebile av

det için Uzun Hasandan izin iste
m.işti. Uzun Hasan, eniştesinin bu 
arzusunu reddetmemişti. Şeyh Cü
neyt, büyük bir sevinç içinde bu-
1 unan müritlerile Trabzondan ha
reket etmişti. Erdebile daha kestir 
me yoldan varabilmek için, (Şir
van) civarından geçmeyi tercih ey 
lem işti. 
Şeyh Cüneydin bu hareketi, 

(Şirvan hükümdarı, Sultan Halil)i 
fena halde şüphelendirmişti. Ken
dini bir tehlikeden korumak için, 
derhal ordusunu toplamış ; Şeyh 
Cüneydin önüne atılmıştı. 

Cüneyt, şaşırmıştı. Yürüyüş ha
linde bulunan kuvvetlerini topar
lamıya vakit bulamadan harbe gi
rişmiye mecbur kalmıştı. 

Mücadele, uzun sürmemişti. Vak 
tiyle iyi yerlerde pusu tutmuş o
lan Sultan Halilin muntazam kuv 
vetleri; Şeyh Cüneydin döküntü 
halinde bulunan müritlerini, peri
şan etmişlerdi. 
Şeyh Cüneyt, bu mücadelede ha

rikulade bir cesaret göstermişti. 
Yanınddd, on, on beş süvari ile, 
ileri atılarak Sultan Halili bizzat 
öldürmek istemişti. Fakat; Sultan 
Halilin bütün geçit yerlerine yer
leştirdiği pusulardan birine düşe
rek, şiddetli bir ok yağmuru altın
da kalmış .. Bir anda delik deşik o
lan vücudü, attan düşerek, kanlar 
içinde yerlere serilmişti. 

B u f acla. hem Erdebil tekke
sinin müritlerini, hem de 

- başta Uzun Hasan olmak üzere_ 
bütün Akkoyunlu ailesini matem
lere garketmişti. 
Şeyh CUneydin kanlı cesedi, fe

dakar müritleri tarafından kaçırı
larak (Konıal) a getirilmiş; ora
da büyük merasimle defnedilmişti .• 
Erdebil tekkesinin boş kalan pos
tuna da, (Şehit Şeyh) in büyük 
oğlu (Sultan Haydar) geçirilmiş
ti. 
Şeyh Haydar, Erdebil tekkesinin 

postuna geçtiği zaman, henüz pek 
gençti. Fakat: ecdadından, hemen 
hepsinin birçok meziyetlerine te
varüs etmişti. 

Zeki ve dirayetli idi. Cesur ve 
pervasızdı. Büyilk işleri ihata ve 
1dare kabiliyetine malikti. BtltUn 

fırsatlardan istifade edecek kadar 
intikal sürati sahibi idi. İşte, bil
h~ss~ bu son meziyeti sayesinde
dır kı; - bu eserimizin baş tarafın
da arzettiğimiz şekilde - (Uzun Ha 
san) ın damatlığı şerefini ihraz et
mişti. 

(Şeyh Haydar); eğer liizumun
dan çok fazla hassas ve atılgan ol
masaydı, hiç şüphesiz ki Erdebil 
tekkesinin manevi saltanatının ba
şında, pek uzun ve pek şilıane bir 
ömür geçirecekti. Fakat, - yine ev
velce arzettiğimiz gibi _ babasının 
intikamını almak sevdasile (Şir
van) lılar üzerine yaptığı hücum
da, talih ondan tamamiyle yüz çe
virmişti... (Tabsaran) meydan mu 
harebesinde, harikulade şecaat gös 
termesine rağmen, bütün kuvvetle 
ri elim bir inhizam iGinde erimiş .. 

kendisi de elinde kmlmış bir kılıç-
la al kanlar içinde can vermişti. 

Onun bu felaketi, muhitine de si 
rayet etmişti ... O kadar sevdiği ev
latları, (Yar Ali Sultan) ile (Şah 
İsmail), esir edilerek, İsf ahan zin
danlarına atılmıştı. Erdebil tekke-
sinin kapıları kapanmıştı. Zevcesi, 
(Alemşah Banu) da derin bir ma-
tem içinde kalmıştı . 

İşte, (Erdebil tekkesi) nin, o gü 
ne kadar olan tarihi... 

(Arkası var) 

Çok Terlemekten 
Terlemek her mevsimde 1)1 bir. 

şeydir. insanın kanındaki zehirle
ri temizler, ferahlık verir. Fakat 
bazılannda can sıkacak dereceye 
varu. Onun için her mevsimde ter. 
lemeyi tavsiye etmekle beraber, 
çok terlemekten sıkılanlara da hak 
vermemek kabil değUdir. 

Çok terlemiye karşı iyi bir U&ç 
ad~ayıdır. Evet bildiğiniz gibi, sa. 
n yemenili ablalarm kendilerine 
mah.4ius ahenkle bağırarak sattık. 
lan adaçayı .. 

Adaçayının böyle sokaklarda 
bağıra bağıra satılmasının hikme
tini, bilmem, duydunuz mu! Pek 
çok, sayılamıyacak kadar çok has. 
salan var diye rivayet edllmlştlr 

de oodan... Adaçayı yaralan ka
patmıya yarar, bozuk mideleri dü
zeltir, sökemlyen aybaşlannı getl. 
rir, ldran artırır, baygmlan ayıL 
tır, felce uğramış adalelere can ve
rir, sara hastalığını geçirir, aşk 
duygusunu artınr, çocuğu olmıyaa 
bayanlara çocuk temin eder, do. 
ğumda güçlüğe tutulan annele.. 
re kolaylık verir, hulAsa her derde 
deva bir Ui.ç ... 

Onun için ~ymm nebatat U
mlndekl adı da kurtancı demek o. 
lan Salnla'dır. Bununla beraber a. 
daçayınm -yalnız bir kısmnu sa
yabildiğim- hB88Blanııoı hepsine 
isterseniz lnamnnmz. 

Ancak On1BI bir Jıauası Vardır 
ki buna lnanm.tk l&mndır ve zaten 

Pazartesi konutmaları, 
Hasan Ali Yücel, Rem
zi Kitabevi. İstanbul 
1937 

H asan Ali Akşam gazetesin
de, bu isim altında yazdı

ğı müsahabeleri güzel ve dolgun 
bir cilt halinde bize veriyor. Bu ki
tap muharririn ömrü oldukça de~ 
vam edeceğini vadettiği konuşma
larının ilk cildini teşkil etmekte
dir. Daha evvel neşredilmiş bir 
çok yazılar da buraya ilave edilmiş 
ve hepsi mevzularına göre dört 
bölümde toplanmıştır: Milli dava
lar, edebiyat ve dil meseleleri, fel
sefi bahisler ve muhtelif mesele
ler. Ekseriyetle günün kültür ve 
edebiyat meseleleri üzerinde mü
nekkit göziyle duran muharrir, ge
niş alakalı bir gazeteci sıf atiyle 
başka memleket meselelerine de te
mas ediyor. Pek muhtelif zaman
larda ve muhtelif vesilelerle yazıl
mış olan bu yazılarda muayyen 
bir makale tarzı yoktur. Bu cilt 
biraz kırk ambardır, bundan son
raıkiler daha mütecanis olacaktır. 

Zengin ve çeşitli bir makaleler 
mecmuası. Kuvvetli bir edebi ve 
felsefi kültüre sahip olan muhar
rir, karşısında açılan her meseleye 
pervasız ve tereddütsüz giriyor. 
Fikir hayatımızda hiç dokunulma
mış bazı meselelerin de onun tara-

fmdan cesaretle ortaya atıldığını 
ve onlara formüller arandığını gö
rüyoruz. Ciddi olmak istediğimiz 

zaman korkarak temas ettiğimiz 
veya yançizdiğimiz bu güç ve çe
şitli bahislere bu tarzda girişi baş
ka bir muharrir için "laübali" bu
lacaktık. Fakat Hasan Ali daha 
meseleyi vazederken bizi sukutu 
hayale uğratmıyacağmı vadedi· 
yor. Burada sahih ve toplu bir gö
rüş vardır. Hadise, her zaman et-

Korkuyorsanız ..• 
ınaıımanız, bu sıcak mevsimde çok 
terlemekten korkuyorsanız menfa.. 
atinize de muvafık gelir. 
Devamlı ateş yapan hastalıklar

da, ateşli hastahklardan yeni kur· 
tuıınuş hastalarda ~yaıın ter. 
lemlye mini olduğunu pek ciddi 
heldmler söylemişler ve birçok 
tecrübelerle sabit olmuştur. Ada.. 
çayının kokusunu veren madde ter 
çıkaran guddelere hakim sinirleri 
gevşeterek tesir ettiği için onu 
hasta olmıyanlann da, terlememek 
için kullanmalarında bir mini yok
tur. 

Yalnız Ada4;ayınm tere mi.Dl ol. 
mak için tesir etmesi iki saat ka
dar vakte lüzum göst~rlr. Buna 
karşı bir lkl kere kollan -
nıldıktan sonra tesirinin birkaç 
gün devam etmesi şüphesiz büyük 
bir faydadır. 

Adaçaymdan çıkanla.n türlü 
Uiçlar vardır. Onlardan içmek he. 
kim reçetesine bağhdır. Fakat onu 
bayağı çaj gibi başlatarak (bir 
litreye on beş yirmi gram nisbetln.. 
de) içmek pek kolay olur. Bu şe
kilde hem çoık terlemlye mini olur, 
hem de sıcaktan, hatta ~k çalış
maktan, çok üzilntüden, yahut u
zun bir hastalıktan )·onılmuş slnir
lere kuvvet verir ... Adaçayuım saç. 
lara sürüldttğil. fakat flriksiyon 
yapılarak stt.rttldüğti vakit, saçlan 
matmıya yaradığım da elbette işit. 
m.lşslnlzdlr. 

•••••••••••••••••••••••••• 
YAZAN: 

7 ahsin 
Banguoğlu 

(Tarih ve Dil F akültui 
Doçentlerinden) 

......................... ~ ......... 

kin ve sağlam bir türkçesi vardır . 
Ancak bu romanın, muharririn 
bundan evvelki "Çıplaklar" roma
nında da göze çarpan ve ekserisi 
tefrika için yazılmış olmaktan ile
ri gelen kusurları vardır ki bunla
rı kısaca kaydedeceğiz : Üsllıp bir 
az yamalıdır. Gazete havadisi gibi 
nakledilen vakalarm yanında etraf 
lıca tahlil ve tasvirlerin edasını ya 
dırgıyoruz. Bunlar arasın9aki nis
betler de her zaman muhafaza e
dilememiştir. Muharrir tafsil ve 
acelecilik meyil ve mecburiyetleri 
arasında kalıyor. Çok güzel b8411-
yan bir tahlil bizi doyurmadan 
bağlanıveriyor. Bazan doğruya ben 
zemiyen vaziyetler karşısında kalı· 
yo~. 

raflı olmasa bile genişçe bir müşa
hede ve ciddi mülahazalarla destek 
lenmiştir. Kasdi atlamalar ve te
gafüller, çıkış yolu için evvelden 
yapılmış kurnazca hazırlıklar gö
ze çarpmaz. Muharrir eline aldığı 
her mesele hakkında daima alaka
mızı ve görüşümüzü genişletmiye 
çalışır. 

H asan Alinin kendine mah
sus güzel bir müsahabe üs

lübu vardır. Görüşürken olduğu 
gibi yazarken de takviyeli vurgulu 
ve itinalı bir türkçe kullanır. Milli 
meselelerde gür sesli, inandırıcı 

bir propagandacıdan ziyade sıcak 
ve heyecan taşıyan temkinli bir tel 
kincidir. Muharririn edebi ve fel
sefi bahislerde yazıya iyi yediril
miş ansiklopedik yayılışları maka· 
le hacmini düşünmedikçe kısmen 
hocalığından, kısmen de okuyucu 
seviyesini korumak düşüncesinden 
gelse gerektir. 

Hasan Ali pazartesi konuşmala
rile Sainte - Beuve'u tanzir etmek 
istemiştir. Fikri hayatımızın ciddi 
münekkitlere bu kadar mühtaç ol-
duğu bir devirde, kısa bir zaman
da çok ve mütenevvi neşriyat ile 
irfanımıza ciddi hizmetler etmiş o-
lan bir muharririn bu sahada ka
rar kılması bir kazançtır. Yalnız 

şimdiden tesbit edelim ki Hasan A-
. linin şahsiyeti gibi tesiri de tanın
mış Fransız mlinekkidininkinden 
ancak pek farklı olabilir. Mukad
dimesinde tevazu ile tesbit etmeit 
istediği iktidar farkı olur veya ol
miyabilir. Fakat birinin "kıskanç 
ve iğneleyi<:i" diğerinin "seven ve 
kucaklayıcı" oluşu bu iki münek
kit arasında sadece bir mizaç far
kı 'teşkil etmekle kalmaz: Tenbel
lik ve kıstassızhk içinde yuvarla
nan ilim ve sanat hayatımızın ha
kiki bir Sainte - Beuve'e, had bil
dirici, ihtiras ve hamle verici kam: 
çı tesirlerine ihtiyacı vardır. 

Ben zannediyorum ki Hasan Ali 
de "yeni pazartesiler" inde her 
önline geleni şapur şupur öpmek
ten vazgeçecektir. 

Açlık, Refik Ahmet Se
vengil (roman) Vakit 
Matbaası, İstanbul 1937 

A çlık küçük bir tefrika roma 
nıdır. Kurun gazetesinde 

neşredildikten sonra kitap şekline 
giriyor. İsmi biraz gelişi güzeldir, 
ne hakiki ne mecazi manada bir 
açlık tasvir eder. Muharririn tas
vir ettiği şey yirmisinden sonra 
genç bir kadını ve kırkından sonra 
onun kızını sevmiş olan hisli bir 
donjuanın hüsranı ve talihsizliği
dir. Mevzu derli toplu ve güzel ter
tip edilmiştir. Tahkiye hareketli ve 
sürükleyicidir. Refik Ahmedin pit-

Bu küçük romanı bir seyahat ar 
kadaşı olarak tavsiye ederim. Re
fik Ahmet daha itinalı yazarsa bi
ze güzel cep romanları verecektir. 

Tercümeler 
Mııır Geceleri, A
lexandre pouchkine, 
çeviren Hasan Ali E
diz (rusçadan) Yeni 
Kitapçı netriyatmdan. 
İstanbul 1937 

P ouchkine'in bu küçük fantezi
si, muharririn hayatı ve eser· 

leri hakkında uzunca bir mukad
dime ile birlikte takdim olunuyor. 
Hasan Ali Ediz Pouchkine'in ytl
züncü ölüm yıldönümü vesilesile 
bizde de yapılan neşriyata "Kla
sik Rus edebiyatı serisi" namile 
Yeni Kitapçı tarafından tertip e
dilen serinin birinci (Pouchkine), 
ve ikinci (Maça kızı) numaralari
le iştirak etmiştir. Bu üç numaralı 
kitabın mukaddimesinde de kendi 
görüşlerine karşı yapılan itiraz· 
lara cevap veriyor ve Pouchkine 
hakkında yeniden malumat vere
rek tahliller yapıyor. Ali Ediz Sov
yet membalarından istifade etmif 
ve onların tesiri altında kalmıştır ... 
Büyilk şairi rejime mal etmek isti· 
yen bu müelliflerin kitaplarını biz 
ihtiyatla kullanmıya mecburuz. Kal
dı ki Pouchkine beynelmilel tenkit 
sahasında çoktan kıymetlendiriı. 
miş ve ona dair bitaraf tetkikler 
bizim cillimize de geçmiştir. 

Dubrovski 
Alexandre Pouchkine, 
ceviren Haıan Ali E
diz (ruaçadan) Yeni 
Kitapçı netriyatmdan, 
lıtanbul 1937 

Y ukarıda bahsettiğimiz seri
nin dördüncü kitabını teş

kil eden bu tercüme bize Pouch
kine'in güzel hikayelerinden birini 
tanıtıyor. Dubrovski on dokuzuncu 
asırda Çarlığın ceberutuna dayana
rak küçük arazi sahibi asilzadele
ri yutan büyilk aristokrasi ile ev
velkiler arasındaki mücadeleyi tas. 
vir eder, Pouchkine bu hikayede 
kendi mağdur ve fakir düşmüş ai
lesini yaşatmıştır. Hikaye fevka· 
lade tipiktir. 

Ali Ediz'in iyi rusça bildiği anla
şılıyor. Henüz tebellür etmiş akı
cı bir tercüme üslubu yoktur. Fa
kat Pouchkine'den tilrkçeye çevir
diği üç hikayede sırasile bariz bir te 
kamül farkediyoruz. Bize vaadetti 
ği yeni tercümelerde daha çok mu 
vaff ak olmasını diler ve hizmeti
nin bllyUk olacağını hatırlatırız. 
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UZAK ŞARKA BAKIŞLAR : 
--:---:-~~~~~~~~~~' 

Mütekait Japon 
·Mançuryada Çin 

Askerleri 

Hududuna Yerleştiriliyorlar 
R adyo ve ajans haberleri Çin 

le Japonya arasındaki mu
harebenin en buhranlı safhaya gir 
diğini, iki tara!ın da Pekin civa
rında fazla zayiat verdiğini bildiri
yor. Bu yeni harp vaziyetinin se
beplerini, kendi hususiyetleri için
de bir kere tetkik etmek lüzumu
na kail olduk. 

Gerek dUnya piyasaları Uzerin-
deı.'<i Japon mamulatı tesirlerine 
gerek Japonyanın sınai ihracatı: 
na bakarak Japonyanm muazzam 
bir sanafi memleketi olduğunu sa 
nırız. Halbuki küçük, fakat mUka
yeseli bir etüt yaptığımız takdirde 
Japonyanın sanayi memleketinden 
ziyade bir ziraat memleketi olduğu 
neticesine varabiliriz. Japonyada. 
hemen hemen 15,000,000 nlifusı • zi 
raatıe meşguldür. Sanayi amelesi 
olarak çalışan mikdar ise, bunun 
yarısından daha az bir yekün teş
kil eden ve ancak 6,000,000 a ba-
liğ olan bir kısımdır. Ticaret ve 
nakliyat işlerinde vazife görenler 
de 4,000,000 kadardır. 

Japonyanın bugUnkU istila hare 
ketleri birçok sebeplerden başka 
bir de bu tasnifteki zirai kesa!ete 
müstenit gibi görülmektedir. 

Volkanik Japonyanm arazi ka
rakteri, ziraat işlerindeki randıma. 
nı ekseriya mesai hasılasının nıs-

. fına indirmekte ve Japon iktisadiya
tında gedikler açmaktadır. Bun
dan başka, memleketin nüfusu her 
sene 400 - 900 bin kadar artmakta 
ve bunlara da iktısadi bünye için
de vazife tedariki mügkülatı baş
göstermektedir. 

jl.Jzak 
1 Şarkta 

Harp 
1 (Başı birincide) 

'.r A N 

BAŞMAKALEDEN MABAAT 

Pahahlığm 
Teshisi 

1 

ve Tedavisi 
(Ba.~ı birincide) 

sermaye, ne de teşkilat var. Bütün 
dert buradadır. 

I
• ktısat Vekaletinin Dahiliye Ve

kaleti ile bir olarak iç piyasa
daki maliyet fiyatlarını tetkik etme
leri ve devayı bu tetkikten sonraya 
brrakmaları, bu sahada müspet bir 
mücadelenin ba~laması demektir. 

Bu tetkik bize mUcadele hedefleri
ni, ehemmiyeti sırasile birer birer 
tanıtacak. Neticede görece~ ki mem 
leketteki her nevi nakliye ücretleri 
ucuzluğun birinci engelidir. Etrafı de
niz olan bu memlekette deniz nakli-

. ye vasıtalarının azlığı, kısmen emni
yetsizliği, bunlan yüklemenin ve yUk 
çıkarmanın pahalılığı bizi derin de
rin dügUndUrecek. Bir aracının yük
sek kar ettiği efsanesinin doğru olma. 

İ dığı, fakat 7, 8 mutavassıtın ayn ay-
1 n temin ettikleri klrm büyük yekfuı 
tuttuğu hiç şüphesiz meydana çıka-

' 

cak. Liman antrepo, ucuz ı soğuk 
hava deposu, yol, gibi teçhizat

f taki noksanımızın fiyatlar üzerine o
ı lan·tesirlerini sarahatle görecek, an-
1 Iıyacağız. 
1 s onra hiç §Üphe yok ki memle-
1 ketteki para fiyatı üzerinde; 
en mühim bir amil ~klinde duraca-

ı ğız. Bankaların en emniyetli muame
leler için kabul ettikleri faiz nispeti 
zaten yüksektir, fakat bu nevi faiz
den iktısadi hayatın hergünkü gidi
şinde edilen istifade azdır. lstanbul
da bile murabaha, ticari hayat
ta mühim bir rol oynuyor. Banka
ların sıkı ölçülerine uymıyan birçok 
kısa vadeli ticari ihtiyaçlar için hav
salaya sığmaz faizler ödeniyor. Bun
lar da elbette maliyete biniyor. 

Fi orya 

Bir Şehir 
Oldu 

(Başı 6 mcıda) 
ucuzlatmaktır. 

B elediyenin açtığı yeni pla
ja doğru yürüyorum. Rus 

şivesile konuşan bir adam, küçük 
barakası içinde bilet kcsmiye ye
tişemiyor. Yalnız, ara sıra hesabı
nı bilenler taraf mdan dikkatle tet
kik edilen banyo tarifeleri bir par
ça keyfi kaçırıyor. Kapıya asılan 
listeyi beraber okuyalım: 

ADl TARİFE 
1 ki§i 50 kuruş, 2 kişi 75 kuruş, 

3 kişi 100 kuruş. 
PAZAR TARİFESİ 

1 kişi 75 kuruş, 2 kişi 135 ku
ruş, 3 kişi 175 kuruş. Hele gazino
nun içki fiyatları ateş mi, ateş .. 
Gazoz: 25, bira §işesi: 75, viski: 
150 ..• 

Listenin altında da şu mUjde 
yazılı: 

"Hergtin caz var!,, 
Pek bilmem, amma, bir kadeh 

viskiye 150 kurug verdikten sonra, 
insanın yüreğinden kopan cızırtı, 
bUtUn caz seslerini bastırır gibi 
gelir bana .. Ayrıca caza ne hacet 
a bayım? 

Y eni plaj kabinlerinin bulun
dugu yere doğru yürüdüm. 

Kabinler gerçekten konforlu. 1-
çerde aynca duş tertibatı var. 
"100" numaralar, yüz buruştur -
madan girilecek kadar temiz .. Hu
susi surette yapılan kanalizasyon 
tesisatı sayesinde dışarı koku sız
mıyor. Her şey yerinde, kusursuz 
ve mükemmel. Yalnız, şu fiyatlar 
belediyenin gayretile biraz daha 
indirilse, derim. 

Florya şehrinin, çarşısı da, git
gide büyUyor. Peynir ekmekten, 
baklava, böreğe kadar, burada ne 
aranırsa bulunuyor. 

Plaj dışındaki gazinolarda, fiyat 
lar, oldukça ucuz . 

19. 7 - 937 

Hudut Ve Sahil 
Sıhhiye Memurlarının 

Pratika Ücretleri 
Hudut ve Sahil Sıhhiye memur!•· 

nndan olup ta geceleri pratika işle
rinde çalıştırılacaklara verilecek "' 
lan ücretlere ait liste tasdik ediIIIlİt 
tir. Buna göre, İstanbul - ÇaııakI<8• 
lede baştabiplere 30, Çanakkale ~ 
Büyükderede tabiplere 20, Galatadl 
tabiplere 17, lzmir, Mersin, san:ısııtlt 
Zonguldak, Trabzon ve Ereğlide ta· 
biplere 15, Çanakkalede muhasıtıe 
20, Büyükderede tahsilat memuruıı• 
20, Galatada tahsilat memuruna 17• 
Galatada katibe 14, Çanakkale. 13U• 
yUkdercde katiplere 18, lzmir, :Met'" 
sin ve Zonguldakta muhasiplere 15. 
Antalya, Ereğli, Trabzon, Saıns~11' 
İzmir, Zonguldak ve Mersinde katıP' 
lere 12, Antalya, Ereğli, Trabzon "' 
Samsunda 10, Bodrum, Fethiye, }JO' 
pa, Rize, Giresun, Ordu, Sinop, tııt
bolu, Bandırma, Edremit ve KüllUıct' 
birinci sınıf \dare memurlarına ıı. 
Ayvalık, İzmit ve Tekirdağında !°' 
Kuşadas.ı, Alaiye, _Dikili, Foç_!l, ~1~! 
Marmarıs ve Gelıboluda ikincı sıw 
muam~lat memurlarına 9, Kaş, 130" 
caada, Enez, Anamur, Silifke ve ~ 
mede 8, Çanakkalede tephirciye .1 
merkez ve idarelerde muhafızlır' 
6,50, Kavak, Tuzla ve Çanakkale~ 
timbotları kaptanlarına 16, makin 
!erine 12, ateşçilerine 8 ve tayfalat" 
na 7, Galata ve Sinop motörlerill~ 
şoförlere 9, dilmenci ve tayfalar' 
şer lirn, lstanbul motörUnde çaıışstı° 
!ardan birinci kaptana 30, ikinci 1'9t 
tana 25, makniste 20, dümenciye 1 

0 
tayfalara 10, Ankara motörUtı11 

kaptanına 25, maknistine 20, at~ 
!erine 12 ~er ve tayfalarına da 1 

lira pratika ücreti verilecektir. 

Amerikalı 
Japonlar bu nüfus kesafetini a

zaltmak, Japon halkına rahat ne
fes aldırmak için bilhassa Brezil
ya hükfımeti ile anlatılar. Amazon 
nehrinin Atlas Okyanusuna dökül
düğü mmtakanm hemen garpinde
ki Para ve Acara sahasına, balta 
görmemiş ormanlara Japon muha
cirleri sevkettiler. Brezilya hüku
meti de Japonlara Amazon nehri
nin cenup sahillerinde bir milyon 
hektarlık bir orman mmtakası tah 
sis etti. Bu muhacerette iki hUkfı
metin de kendilerine göre birer isti. 

/ya, Çinin yakasına yapışmıya uğraşı
. yor. Şayet Sovyet Rus~a, arbede 
1 meydanına atılacak olursa Avrupa 
1 da zafa dUşecektir. 

1 

Müdahaleden imtina etmesi takdi
rinde ise Japonya bütün şimali Çini 
fethedecek ve umumi b r 'liarpte Sov
yet Rusyaya karşı icra edeceği ha-

Sonra vergilerin hafifletilmesi is
tikametine hiç şüphesiz gidilmekle 
beraber hala öyle vergiler var ki, 
hem hayat pahalılığına sebep oluyor, 
hem de nispetin ağırlığı dolayısile 
varidat ta getirmiyor. 

B ir arkadaş bu nokta hakkın
da şu milşahedesini anlattı: 

"BüyUkadada bir rıhtım üstü var. 
Buradan sahil yerlerinde alışılan mu
sik~ gürültüsü ve neşe yükselmiyor. 
fçkı satılan yer de birden ibaret .. Ni
çin? Çünkil çalgı çaldıran, içki satan 
yerlerden o kadar ağır vergi almıyor 
ki, böyle bir işe girişmiye çok azları 
cesaret ediyor. Netice şu oluyor ki, 
halk neşelenmek imkanından mah
rum oluyor. Yüksek vergi nispeti 
herkesi korkutuyor ve kaçırıyor. Hü
kfı~et makul bir resim sayesinde a
labıleceği varidattan da mahrum ka
lıyor. Bundan başka içki devlet in
hisarlarmm bir varidat kaynağı ol
d~ğu için bu kaynaktan gelebilecek 
bır kısım varidat ta gelmiyor. 

Floryada beş plfıj var. Beşi de, 
milşteriden baş alamıyorlar. Bu 
gidişle, birkaç yıl sonra, Floryayı 
Yeşil köyden başlayıp, Büyükçek
mecenin ilerlerine kadar uzanan 
muazzam bir şehir halinde görür
sek hiç şaşmıyalıın. 

fadesi vardı. Japonya nUfus kesa
fetine bir çare bulacak, Brezilya hU 
kfımeti de tamamiyle hali orman-
lar mmtakasına bir parça kültür, 
bir parça gayretli ve çah~an bir 
nUf us tedarik edecekti. 

Ş u var ki, Amerikaya muha
cir sevki Japonyayi tatmin 

etmedi. Kendisinden yUz binlerce 
mil uzakta bulunan bir Japon ko
lonisinin gerek iktısadi, gerek aske 
ri bakımdan ana vatana pek fay
dalı olamıyacağını kabul etti. Bil
hassa bir harp vukuunda iptidai 
madde temini, ordunun ve halkın 
iaşesi meselesi endişe doğurdu. 

Bu endişe stirUp giderken Rusya 
nın Çinde nüfuz mıntakaları vücu-
de getirmesi gibi hadisat ve Man
çuri arazisinin genişliği Japonya
nın iştihasını açtı. Kendi garbin-
de alabildiğine uzayan ve garp hu
dutları 937 senesinde dahi henüz 
muayyen olmıyan büyük Mançuri 
ülkesine iştahlandı. 1929 senesin
den itibaren işgal hareketlerine gi
rişti ve buralarını Çin hakimiye
tinden tamamile tecrit ederek ele 
geçirdi. 

Arazi bakımından Japonyanın 

maksatlarına elverecek kadar bü
yük olan bir Ulkeyi zaptettikten 
sonra Japonyanm hila Çine taar
ruz etmesindeki amil nedir acaba? 
Bunu da anlamak kolaydır. Bugün 
yeniden başlayan Çin - Japon mu
harebesi, Japon istila programının 
devamından başka birşey değildir. 

Japonya eline geçirdiği arazinin 
mUlkiyetini sigortalamak, Çin üze
rindeki nüfuz otoritesini sağla
mak, ayni zamanda Çini Sovyet 
Rusya ile her türlU temastan me
netmek endişesiyle hareketlerine 
devam etmektedir. Kendisini Çinle 
Sovyet Rusya arasında hakiki bir 
"Japon Seddi" haline getirmedik
çe, Japonyanın sükun bulacağını 
fl"nmak mUmkUn telakki edilemez. 
Dış Moğolistan ve Sinkiang Rus 
nüfuzu ve kısmen Rus emellerine 

rekat için sağlam bir hareket üssU 
elde etmiş olacaktır.,, 

1.1 ançurya' ya giJ en ıilô.hlı muha
cirler sıhhat kontrolünden 

M. Varenne, eski Japon hUkümeti-
nin Pekin havalisindeki askeri işgal 
meselesini dostane surette halletme
ğe amade olduğu, fakat şimdiki ka
binenin devlete hfıkim olmak gaye
sinde bulunan ve geçen ilkbaharda 
diyeti zorla feshettirmiş olan ve faz
la olarak 30 nisan tarihli intihabatta 
- ki oldukça manidardır - Japon 
milletinin vermiş olduğu hüküm ö
nünde de serfüru etmiyen askeri fır
kanın emrine tamamile muti olduğu 
mütaleasındadır. 

geçerler 
hizmet eden reisler idaresi altında 
bulunmaktadır. Hatta Tibetin bile 
Çine karşı oldukça takarrür etmiş 
bir serbestisi, bir istiklali vardır. 

J aponya kan ve para bahası
na elde ettiği araziyi her

hangi bir istikbalde tehlikeye koy
mamak endişesiyle Jüzumlu gördü 
ğü istila hareketlerine, öyle zanne 
diyoruz ki Pekini aldıktan sonra da 
devam edecektir. Bu istila hareke
tine, Japon noktai nazarına, Japon 
amaline uygun bir çehre bulmadık 
çn zavallı Çinin keşmekeşlerden 
kurtulamıyacağı anlaşılıyor. 

Bir taraftan istila eden, b!r ta
raftan ele geçmiş arazinin politika 
ve idare bakımından istikbalini te
min için, yeniden istilalar yapan 
Japonya, aldığı yerlerde de boş dur 
mamakta, tali tedbirler ittihaz et
mektedir. İşgal ettiği mıntakalara 
herşeyden ve herkesten evvel, Ja
pon ordusunda talim ve terbiye 
gördükten sonra terhis edilmiş es
ki askerleri göndermekte ve bun
ları silahlandrrmaktadır. Bu adam 
ları bütı.:n aile fcrtlerile birlikte 
sevketmekte, bunların iklim ve a
razi şeraitine tahammüllerini te
min için bütçesinden büyük yekun 
lar ayırmakta, hepsini mükemmel 
surette iaşe ve iskan etmektedir. 

M ançurinin "müsellah muha
cirler" denilen bu Japon kit 

lelcrile doldurulmasında en huraa 
tefcrrüata dahi dikkat edilmiş, bu 
kafilelere tahsilleri yüksek doktor 
lar ve eczacılar bile terfik edilmiş
tir. 

Sistematik bir surette devam e
den istila hareketinin ne zaman 
biteceği, istikbalde ne gibi bir çeh
re alacağı, sükunetin ne zaman ta
karrür edeceği hakıkında şimdiden 
bir kehanette bulunmak faydasız
dır. Bunun cevabını ancak. yeniden 
başlamış olan ve müstebat ihtilat
lara yol açmadığı takdirde kısa bir 
zaman meselesi teşkil eden şimdi
ki Çin - Japon muharebesi vere-
cektir. S. A. K. 

M. Varenne, ilave ediyor: "Japon 
diplomasisinin mUlhimi askeri fır
kadır. Japonya ile Almanya arasın
daki muahede, diplomatlar tarafın
dan değil, bu fırkanın Berlindeki a
janlan tarafından aktedilmiştir. Şim 
diki vakayiin izahı matlüp ise bunun 
için Çinde akisleri duyulmuş olan to
pun Berlinden atılmış olup olmadı
ğı sualini irat etmek kafidir.,, 

Makale muharriri, yazısının so
nunda Japonyanın Çinde tükenmekbil 
miyen her nevi membalan ve bundan 
birkaç sene evvelkilere asla kıyas e
dilemiyccek olan hareket ve icraat 
sebebile ciddi bir mukavemete maruz 
kalmış olduğunu ehemmiyetle kay
detmektedir. 

M. Varenne, mUteakiben, Çin ordu
sunun dikkate şayan olan tcrakkiya
tı bahsinde ısrar etmekte ve şöyle de
metkedir: "Japonya, uzun, pahalıya 
malolacak ve müşkül bir harbe gir
miş olacaktır. Japonya, talim gör
mUş, iyi teslih edilmiş ve harpculuk 
kabiliyeti artmış iki milyondan fazla 
insanı yekdiğerini velyeden dalgalar 
halinde hattı harbe sevketmek kud
retine malik 400 milyondan fazla nü
fuslu bir milletin hakkından kolay 
kolay gelemiyeceğini kendi zararına 
olarak öğrenecektir.,, 

Amerika Bitaraflık Kanununu 
Tatbik Edecek mi? 

Vaşington. 18 (A.A.) - Reisicüm 
hur M. Roosevelt, dün öğle yemeğini 
M. Hull ile birlikte yemiştir. lki dev
let adamı, uzun uzadıya Uzak Şark
taki vaziyetle Çin - Japon ihtilafı
nın zaruri kılması takdirinde bita
raflık kanununun tatbiki meselesi 
hakkında görüşmüşlerdir. 

İktısadi hayatta boİ hareket la
zımdır. Her memleket hareket uyan
dırmıya her vasıta ile uğraşıyor. Her 
hangi bir sahadn bir tutukluk uyan
d~ran bu gibi bir vaziyetin de iktrsa
dı hayata ve vergi kaynaklarına ay
rıca zararı oluyor.,, 

Tanzim Ediliyor 

Zincirlikuyu Mezarlığı 
Belediye, Zincirlikuyudaki asri me

zarlığı esaslı surette tanzim etmiye 
karar vermiştir. Bu sene elde mevcut 
35 bin liralık tahsisat bu işe sarfedi. 
lecektir. Taksim suyundan faydalan. 
mak 12 bin lira ile mümkün olacak
tır. 

Tesisata sonbaharda başlanacaktır. 
Mezarlık, nihayet kışa kadar defin 
işlerine elverigli bir hale konulacak
tır. 

amilin tesirini rakamla ölçmek ve 
mukayese etıncl< suretile varabilece
ğimizi gösterir. 

Her şeye birdenbire çare bulama
yız. Çünkü pahalılığın sebepleri ara
sında memleketin liman, vapur, yol 
gibi teçhizat noksanları ve ucuz 
sermayenin eksikliği vardır. Fakat 
kati bir teşhis kondurunca, amiller-

8 ütün bu düşünceler, pahalılı- den herbirinin tesirini ölçebileceğiz 
ğın muhtemel sebeplerini or- ve Pahalılığa karşı mücadelemizi ka

taya koymakla beraber, asıl tedavi- ranlıktan kurtarmak, göz göre yap
ye yol açncak bir teşhise ancak ra- mak mümkün olacaktır. 
kamlarla sıkı sıkıya uğraşmak, her · Ahmet Emin YALMAN 

lstan bul Sıhhi 
Komisyonundan: 

Müesseseler Arttırma ve 

Azı Çoğu 

Tıp Talebe yurdu: Beyaz peynir 7000 8500 
Sanatoryom: Kaşar peynir 3500 4500 

lstilaiye Ha.s. zeytin yağı 800 1000 
200 300 

.Muhammen Muvakkat Şekli ve tarihi 
Fiat Garanti 

35 425,63 
60 

60 
30 449.25 

Kapalı zarf 21-7-937 Çarşamblt 
SantV 

Zeytin 
Sabun 2000 3000 36 

Kapalı zarf 21-7-937 çarşamb' 

----------~~--------------~--~~~~-~~~~~----~~~-------s-a_a~-tl6 
Çeki 

Tıp Talebe Çocuk Has. Kesilmemiş 
odun. 1100 1350 260 Kapalı zarf 21-7-837 çarşarnbS 

Ebe yurdu: Kesilmiş odun. 180 230 280 449.25 Saat 16 
Sanatoryom: Mangal kömürii 15500 19200 4,5 ~ 

l{apalı zarfla yapılan eksiltmede is tekli çıkmayan yukarıda isimleri yazılı Müesseselerin bir kısım iltti)"' 
lan yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konulmugtur. ......-1 

1 - Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu komisyonda 
21 

-937 günü yapılacaktır. 
2 - Muhammen fiat, Muvakkat garanti, Şartname bedeli ve ihale saatleri hizalarında gösteriJmiştlr· ıtf 
3 - lstckliler cari seneye ait Ticaret odası vesikasiyle 2490 sayılı kan unda yazılı belgeler ve bu işe yeet• 

muvakkat garanti makbuz veya Banka Mektuplariyle birlikte teklif mektuplarını ihale saatinden bir saflt 
vel Komisyona vermeleri. (4226) · 

l 
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jjj inhisarlar Umum • ıAKERmağazaıarınd• 

TAN 

1 Müdürlüğünden: • ;:::::: 

!! 1 
- Malatyada tesis edilecek Tütün Atölyesi binası ve • 

~ tn" -

Her cins ve her renkte banyo 
kostümlerinin en zengin çeşidle
r;ini her yerden müsaid şerait ve 
her keseye elverişli fiatlarla 

~ulabilirsiniz. İi u,ternilatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuttur. • 

;::: il - ' ----------· ij 1• -Ke,if bedeli 360231,67 lira, muvakkat teminat 18160 • -------------
;::: ıradır = ,.•••••••••••• ~ . -ı ~ 

iİiii l • • Dünyada birinciliği kazanan • ~ U r1 . 1 ·· ·· -1 ~ - .l:.'Kaıltme 3/VllI/ 937 tarihine rastlıyan Sa ı gunu = 
~ ~aa~ IS de Kabatat}ta İnh=sarlar Levazım ve Mubayaat Şu- •ı 
:;::: esındek· Al = ji 1 ım Komisyonunda yapılacaktır. • ~ 

~ k iV - Şartname, ketifname, proje vesair münakasa evra- • ! 1 ı ıs,o2 ıira mukabilinde hergün inhisarlar lntaat Şubesin- ·' 
~ den Ve Ankara Malatya Batmüdürlüklerinde~ alınabilir. = 1 

ji V M" · ··t • :;:::: - uteahhitlerin Nafıa Vekaletinin 937 senesı mu e- = 
i ~hitlik Ves:kasmı ve laakal 200000 liralık bir binayı taah· • 

~ ut etmiş bulunduklarına ve bizzat Mimar veya mühendis 

~ :keya YUkarıdaki teraiti haiz bir Mimar veya Mühendisle şe- • H d 
~ rı olduk er ver e arayınız lıiii larına dair noterce musaddak vesaiki eksiltme gÜ· 

saatlencıir. 

~ tl'' 155 birinci mükafat 
~ .Unden en az 3 gün evveline kadar inhisarlar ln,aat Şube- • .. ••••••••••••• 
~ •ın 'b - --------------§§ d .e 

1 
raz etmeleri ve eksiltmeye i~tirak edebileceklerine • (1 •••••••••••• i aır Vesika almaları lazımdır. ' 

1 k VI .__ Mühürlü teklif mektubu, kanuni vesaik, şartname, ~ 
~ k efifna.ıne vesair lüzumlu evrak ile eksiltmeye İftirak vesi- ~ 
!j ası Ve muvakkat teminat akçesini ihtiva edecek olan ka· • 

~ dl>a.lı ıarflar eksiltme günü en geç saat 14 de kadar yukarı· := . 
t!!!! a ad . ~ - ı Senelerdenben denenmı!l en:J ~ ka .. ı geçen Alım Komısyonu Başkanhgına makbuz mu- ! sirli ilaçtır. Eczanelerde !:ıulunur. 
i hılınd~ verilmif olmalıdır. "4158,, i ismine dikkat 

:-.... 111 ,_ A L <i O P A tt 
~ııııııı•ım•ııııaıııı•ıııı•ıııııııı•ıııı••ıııı•ııııııııll -------

~ii~~·ı~~ KIZILAY 
1GENEL MERKEZiNDEN: 

~lbi;- EskiŞehir ambarlarımızda Veksol, Sanbim. Ford, Rolsroiz. 
il.it ııa:n, Berliye, Perles, Fi&.t ve Latil marka otomobiller ve bunlara 

2 ..... Çalar ve iç ve dış lastikleri. 

~.~ HER AYIN BiRiNOE 
Gi./'EMiZCEN PA~ANIN FAiZiNi AL 

aJtıncı E:rnaye tabak ve saire gibi muhtelif eşya temmuzun yirmi 
~enıer:Pazartesi günü açık arbrma ile satılacaktır. Tafsilat almak ısti

A ...._ 
a ...._ Ankarada cemiyetimiz genel merkezine 

lstanbulda Yenipostane civarında Kızılay hanınaa Kızılay 
C ...._ ~ ~~osu direktörlüğüne. 

-._ Skişehirde Kızılay ambarına mUracaat etmelidirleı 

'4=22:----------------
l\uruS'anb ul Gümrüğü Başmüdürlüğünden : 
~ buıu~~rtledeki liman idaresinin antreposunda ~ulunan satış ambarın 
hl(~ri;-e, ~ 1~kli, pamuklu, mensucat, manifatura, cam e~ya, hırdavat 
~e Ve em e~ır eşya, makineler, tuhafiye, kokular, kan~arıye eczayi tıb
~ t 14 el satı ve Yenilecek eşya 20-7-937 gününden itibaren her gün 
e ııatııac en sa.at 18 ze kadar pazarlık ve artırma suretile ve peşin para 

'°e lstekıil~~tır. 
"in Saatte I{ın bu elverişli satışlardan istifade etmek üzere ~uayyen gün 
hat~lılaca~ruçeşrnedeki anılan satış komisyonuna gel~~~er~ ~~~ i~teyenle
llat arıllda eşyayı her gün görebilecekleri ve satış Mudur!Ugu dığer am-

tlacağı u?1evcut olup satışı ilan edilecek olan eşyanın da bu ambarda 
an olunur. (4107) 

o.,,,, o 
emJryoUan ve limanlan işletme U. idaresi ilanlara 

~tlh ......... ___ ;..;;.;;;;;;;;.;;;;;----;;.;;.~ 
(kok al}\nıen b 
"tıkııar) kere edeii (12382,50) lira olan 317,500 metre mikabı beyaz çam 

harada ·ıa ste 3, 8. 1937 salı günü saat 15 30 da kapalı zarf usulü ile Qu · are b • 
l'ı411 

1§e girrn . 1n~sında satın alınacaktır. . . 
\{!~a ta~ııı etti:~ ıstı.yenlerin (928.69) liralık muvakkat ~emınat ıle kanu
llairel, 7, ı937g vesık~arı, resmi ga.zetenin 7, 5,1936_ gUn ve 3.297 No. lı 
l3 ') sın~ 1 'l'. 364o No. h nüshasında intişar etmış olan talımatname-... o a ınrntC! u · · · .. 
ş a kad ~ m teahhitlik \'esikası ve tekliflerını aynı gun saat 

rıa11 al'lllanıeaır komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 
~ad er pa . . d 

laı-1 a leseıı.. rasız olarak Ankarada malzeme da~rcsı~ en, Haydar-
\·1: lldaıı, z0 uın ve sevk şefliğinden, Jzmir ve Eskişchırde ıdare mağaza-

1\.danuda ııguıdakta D. Demiryollan kömür tesellüm heyeti §efliğinden 
l§letrne mtidUrlüğünden parasız olarak dağıtılmaktadır. 4234 

Vakıflar Direktörlüğü İlanları 

l . ı>ey Parası 
lta T> 94 n. 

50 Çenıber!itaş: 

70 o 
O Beyazıt: 

17 50 
Şehremini: 

Mollafenari mahallesinde Boyacınh
met sokağında Belediye dairesinin ar
kasında eski 3 yeni 5 Nr. 1ı üç oda 
bir matbah, kuyu ve elektrik tesisa
tını havi kagir hanenin tamamı. 

1224. 
Camcıfili mahallesinde eski Yahnika
pan yeni Haçeki sokağında 20, 22 
Nr: h yeni taksimatta tamamen yo
la çıkmak suretile şeref bulacak olan 
186 metre arsanın tamamı 1219. 
Denizaptal mahallesinde Şehremini 
tramvay caddesinde 295- Nr: h ve 
94, 81 metre murabbaındakl Mimar-

'°ultarı şücaattin camii imamına meşrutaha-
Çtlta da ~aı 1 ne arsasının tamamı. 1115. 

<ı.ca1t~1?bı tır 11
1 enııak satılmak u zere 15 gün müddetle açık arttırma

....... L • hat · 
• q ltli! . esı Temmuzun 26 cı pazartesi günü saat 15 de ya-

rın M.ahlülat Kale mine gelmeleri. (4090 ı 

T'URK TiCARET BAKICA/I 
~-------------~--------, DlŞ Macunlarının incisi • 

KOHiNOR 
Diş Macunudur 

Bunu bir kere kullananlar artık ayrılamazlar. 
Kullanmamıt olanlar bir denesinler. 

.... .. Izmir satış şubesi: Bay Ahmet Buldan loğlu ~ ••••· 

Kapalı Zarf ·usul ile Eksiltme ilanı 

E~az~z Nafıa Müdürlüğünden: 
ı - Elfızizde yeniden yapılacak olan "80,, yataklık hastane binası 

"137,, bin lira muhammen bedel veya vahidi fiat üzerinden kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: 
A - Bayındırlık işleri genel §artnamcsi 
B - Fenni şartname 
C - Hususi şartname 
ü - Eksiltme şartnamesi 
E - Muhammen bedel cetveli 
F - Vahidi fiat cetveli 
G - Plan ve projeler 
H - Mukavele projesi 

• 

lst<>klUer bu §artname ve evrakı Vilayet Nafıa Müdürlüğünden göre
bilir. 

3 - Eksiltme 26 Temmuz 1937 tarihine mUsadif Pazartesi günü saat 
15 de Elfızizde Nafıa Müdürlüğü odasında müteşekkil · artırma ve ek
siltme: komisyonunda yapılacaktır. 

•1 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 8100 lira muvakkat temi
nat vemıcsi ve bundan başka aşağıdaki vesikaları getirmesi lazımdır. 

A - :"\afıa Vcl<aletinden alınmış 93i senesi için muteber asgari altmış 
bin liralık ehliyetname 

B - 937 yılına aid Ucarct odası vesikası 
C - inşaat müddetince iş başında diplomalı bir mühendis veya bir 

mimar bulunduracağına dair taahhütname 
6 - Teklif mektupları yukarda 3 Uncli maddede yazılı saatten bir sa

at evveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektuplann nihayet 3 üncü maddede yazılı saate 
kadar gelmiş olması ve dış zarfın mü hür mumu ile ivice kapatılmış bu-
lunrr ası şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. ( 4139) 

Devlet Demiryollan 9 .uncu iş'etme 
Direktörlüğünden; 

Muhammen bedeli 20800 lira olan 8000 meşe travers 2 ağustos 1937 
pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usuliyle Sirkecide 9 uncu işletme 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1560 liralık muvakkat teminatla kanunun 
tayın ettiği vesikaları, Resmi gazetenin 7, 5, 936 tarih ve 3297 No. lı nüs
hasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve tek
liflerini ayni gün saat 14,30 a kadar işletme binasındaki komisyon reisli
ğine vermeleri lazımdır . 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden ve Sirkeci
de işletme komisyonundan darnılmaktadır. < 4239) 

istanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi 
Satına ma Komisyonundan: 
Merkezimiz ve Mülhakatı ile Çanakkale Merkezi ve Urla tahaffuzha

nesi ambarlarına teslim edilmek şartiyle 567 ton kriple maden kömürU 
ile Çanakkale ambarına teslim 12 on iki ton yerli sömi kok kömUrü ka· 
pah zarf usuliyle satın alınacaktır. 

A - Tahmin bedeli, kriple maden kömürünün beher tonu 17 lira 50 
kuruş ve sömi kok kömUrüniln 24 ılradır. 

B - Kömürün şartnamesi Merkezimiz levazımından parasız alınır. 
C - 3/ Ağustos 937 Salı günü saat 15 de Galataiia Kara Mustafa 

paşa sokağında ll)tanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi Satınalma Ko
mısyonunda yapılacaktır. 

D - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacağından isteklilerin eksilt
me başlamadan bir saat evvel teklif mektuplarını Komisyona vermeleri 
ve teminatlarını yatırıp makbuzlarını almaları şarttır. Aksi takdirde 
eksiltmeye giremezler. 

E - Kriple ve kok kömürünün muvakkat teminat parası 765 lira 83 
kuruştur. 

F - Eksiltmeye girecek olanların kömür tüccarı olduklarına dair Ti· 
caret Odasının 1937 senesine ait vesikalarının ibrazı şarttır. (4170) 

Sümer Bank Umumi 
Müdürlüğünden: 

1 - Bankamızın Kayseri Bez Fabrikası sahası dahilinde yaptıracağı 
muhammen keşif bedeli 76251,37 "Yetmiş altı bin iki yüz elli bir % 37,, 
lira olan müteferrik işler inşaatı kısmen götürü ve kısmen vahidi fiat 
usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Münakasa evratu 4 lira mukabilinde Sümer Bank Inşaat servi· 
sinden alınabilir. 

3 - Eksiltme 28 Temmuz Çarşamba gilnU saat 15,30 da Ankarada 
Sümer Bank Umumi Müdürlüğünde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 5062,57 "Beş bin altmış iki % 57
11 

liradır. 
5 - lsteklilerinihale gününden en az bir hafta evvel Sümer Bımk 

lnşaat Servisine gelerek bu kabil bir inşaatı yapabilecek fenni ehliyetle
rini isbat ve icap eden vesikalarla milli bankaların birinden alınmış 
40,000 liralık mali itibar mektubunu ibraz ile eksiltmeye girebilmek üze
re birer vesika almaları şarttır. 

6 - Teklif meittuplarını havi zarflar kapalı olarak ihale günü saat 
14,30 a kadar makbuz mukabilinde Ankara Sümer Bank Muhaberat 
Se:rv:isi MüdürlUğUne teslim edilmiş olmalıdır. 

7 - Bu inşaatı Banka dilediği mtiteahhidc vermek hakkını muhafaza 
eder. 

8 - 5 inci maddede zikredilen vesika meyanına Nafıa Vekaletince 
veri!ıni§ müteahhitlik vesikasının da konulması şarttır. "2006,, "4120,, 

Tabip alınacaktır 
Askeri Fabrikalar Umum 

Müdürlüğünden: 
Ankara civarındaki müesseseler için iki tabip alınacaktır. İsteklilerin 

şartları anlamak üzere umum müdürlük Rıhhat RtıhmıinP. mlirsırnntlPri • • 
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. -
YEDLI MALLAQ DAZAllLAQI 

YAZLIK KUMAŞLAR 
4 Liradan ltlba~en 

PANAMA 
5.so Liradan itibaren 

FRESK O 
6 Liradan ltl~ren 

I .................... ~ .......... ~ 

BAYANLA 
Fenni ve sıhhi bir şekilde 

Ankarada AKBA 
Yerli ve yabancı bütün 
gazeteler, mecmualar, 

kitaplar 
hazırlanan Femi} tuvalet bez- • 

\erini aybaşı ihtiyaçlarınızda Her cins kırtasiye ve 
kullanmakla ne,e ve sıhhati- malumesi 

· · kazanmış olursunuz. Her • 

' 

eczane, parfümöri ve tuhafi- Veni {"4lf'Uk -'nııdldnpedlıd .. 
, .................. lllliıll .... ~I 

ye mağazalarında bulunur. ı · 
~ ........................ ~------' _ ............... . 

Zührevi ve cilt bastalıklan 
~ ..................................... -=' 

-
KELVI 

ANKARA 
ADANA 
BURSA 
ESKİŞEHİR 

MERSİN 

SAMSUN 

Vel! "ıi Koç Ticaret Evi. 
Ş. Rıza lşçen. Yeni Mağaza 
Mehmet Hüzmen 
Hasan Alanya 

Jorj Satel 

C. Celal özlü, S. Kemal Se?.cn. 
ZONGULDAK İsmet Ağartan, Ahmed Yüksel 

D1YARBEKİR - Celü Ayyıldız 

• 

Çünkü, 
benim gibi siz de büyük istitad• 
göreceksin iz. 
Fazla olarak SAHİBİNİ,. -SESi size 
5 SENE GARANTİ il 
1937 model 
dolap verecektir. 
Bu modeller iki defa daha -
işlediği halde aynı soğu~ 
luğu veren ve aynı hizmeti 
gören emsalsız cihazlardıtı 

' 

KELVİNATOR 
satı• yerleri 

SAHİBİNiN SESi 
Müessesesi ve Acentaları 

tZMlR 
KAYSER! 
KONYA 
ANTEP 
BANDIRMA 

TRABZON 

ADAPAZARI 

- Artür Vetter 
- tsmail ve oğulları cıngılJ 
- A. Mücib Dölen 
- Naci ve Ahmed Dai k 

- Ahmet ve Bahaeddin 
kardeşler. 

- Dedeoğlu Sami, Hami ve 
nali kardeşler. 

- Ahmet Hilmi Kurar. l~e·E•v•~ .. Lu .. v.A.K.•F•L•A•a•o•ıa.E•K•T•ö•RL•o•c•o•ı•L•AN•L•A•R••~I ~~ HayriO~er 
- Oğleden aor.ra Beyoğlu Ağacamı 

karşısında No. 133 TeJt>fon :435&"> Arif Hıkmet Vakfı Müteve hlığınden 18 ~y v~r~siye 
Bedeli keşfi 5192 lira olan Arif Hikmet Bey vakfı akara tından Kuz

guncuktaki dağ hamamının tamiratı 13 temmuz 937 tarihinden 2 Ağus
tos 937 tarihine kadar 20 gün müddetle açık eksiltmiye konmuştur. 

Bu işe ait şartname ve keşifname heyeti fenniyede olup isteklilerin 
mesai saatlerinde görebilmeleri için heyeti f enniyeye müracaat etme
leri lizımdır 

Thale 2 Ağustos 937 pazartesi günü saat 15 te Beyoğlu Vakıflar Di
rektörlüğünde komisyonu mahsus huzurunda yapılacaktır. 

Eksiltmeye girmek istiyenlerin 389 lira 40 kuruş muvakkat teminat 
par1tsı vermeleri lazımdır. 

Eksiltmeye girmek istiyenlerin mimar veya mühendjı olmaları ve 
bunr benzer 5000 liralık tamiratı iyi bir surette yaptıklarını i&bat ede
cek vesika ibraz etmeleri meşruttur. (4129) 

--------------------------------------------! 1 

cu İşletme l Devlet Demiryolları 9. 
Direktörlüğünden: 

Muhammen bedeli 3,300 lira olan 150 ton çimento 5, 8, 937 tarihinde 
a,.at 15,30 da pazarlıkla Sirkecide 9 uncu iŞletme binasında satın alına
caktır. 

Bu işe girmek iıtiyenlerin 274,5 li rahk muvakkat teminatla kanunun 
tayin ettiği vesika.lan, resmt gazetenin 7, 5, 936 tarih ve 3297 No. lı nUs
basmda intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve tek
liflerini ayni gün saat 14,30 za kadar ifletme binaamdaki komisyon 
reisliğine vermeleri lizımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden ve Sirke
cide t.,letme komisyonundan dağıtılmaktadır. ( 4269) 

Ticaret ve Zahire Borsasında intıhap 
intihap Heyetinden: 

Temmuz 937 nihayetinde müddeti hitam bulacak olan Ticaret ve Za

bir~ Bonsası heyeti idaresinin yeniden icra edilecek intihabatında intihap 
etmek ve intihap olunmak hakkını haiz olanlann listeleri bugünden iti
baren Oda ve Borsa koridorlarında asılmqtır. Bir itirazı olanların t1ç 

ıtın zarfmda 21 temmuz 937 çarşamba gt1nti akpmma kadar yazı ile 
intihap heyetine mtıracaatlan. 

1 

Sizi lz'aCj ve elblaelerlnlzl tahrip eden 
T E R in lzaleal ICjln 

SU - DO - RO - NO Pertev 
Ku lanıtı : PEK KOLAY 

THlrl : Kat't ve DEVAMLI 

Türk Hava Kurumu Satınalma Komisyonundan: 
Uçll altm ve dokuzu gilmtl§ on iki murassa madalya yaptırılacaktır. 19, 

7, 937 saat 15 de m1:\D&kasası yapılacağından istekli olanlarm şartnamesi
ni görmek tizere piyango direktörlüğü muhasebesine mtiracaatlan. (4283) 

., Kanzul< 
Saç Ek 

IOMOJ~ 
Saçların köklerini kuVV 

rir. Dökülmesini keser. 1( 

leri tamamen 'iderlr "' 
yüme kabiliyetini artırarel' 
1 . ·r " ara yenıden hayat verı • 

3U lltif, kullanışı kolay ~ 
eksiridir. 

::iahıbı: Ahmet l!mm t~. Umumi .Neşnyatı idare :Ede": 
Gaz.etecilik ve Neşriyat Türk Llmltet Şirketi. Basıldı21 ver T!JI 


