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No. 4 

Ben Artık Dördüncü 
Kadınefendi Oldum 

1 YAZAN: NEVZAT VAHDETTiN 1 

Vahdettinin General (Harington) la lirar meaelaini tertip ve 
kararlaıtırdığı Çit kcunna muttcual olan lıüçük .alon 

A ltıncı Mehmet, beni hwne
dar adı altında iç hizmetine 

almakla sarayın tabü kanunu hari 
cinde bir şey yapmamıştı. Sarayın 
kanununda bir tek gaye vardı: HU 
kümdarm ve şehzadelerin keyifle
rini, arzulanm yerine getirmek .. 

Hariçteki insanlar için kanun, 
nhlük, diye konulan kayıtlar, saray 
daki hükümdar ve şehzadeler için 
hükümsüzdü. Onlann zevkine taal
lük eden eylerde günah diy.e bir 
§ey yoktu. Hariçteki insanlar için 
cınnyet sayılan şeyler, onların gö
zünde olağan şeydi, tamamiyle mu
bahtı. 

Sarayda yn.şıyan kadınlar bu ka
nunu olduğu gibi kabul etmişlerdi. 
J{endılerini bu hflnedanın saWmış 

malları, oyuncakları sayıyorlardı. 

Hilkümdaı ın ve şehzadelerin keyfi
ne hizmet etmekte namusa, haysi
yete taalluk eder bir fenalık görmü 
yorlardı. 

Hükümdar ve şehzadeler, ellerine 
geçen kadınlarla canları istediği ka 
dar oynuyor, sonra günün birinde 
kınk bir oyuncak gibi bir tarafa a
tıyorlardı. 

B en saray içine nasılsa düş
müş bir Türk kızıydım. 

Halk içinden yetişmiş bir kızdım. 
Sarayın kanununu hiç bir zaman 
kabul etmemiştim. Hep derinıien 
derine isyan duymuştum. 

Her vesile ile soruyordum: 
- Filan şey niçin böyle? Niçin 

~öyle değil? 
- Sus, kız, diyorlardı, günaha 

girersin. Allahm emri öyledir. 
Allahın emri mi öyle? Allahın 

bUtün insanlar için başka, saray i
<;in başka emirler vereceğini benim 
aklım kabul etmiyordu. 
• Ba!?ka biri. beni bır iki gün için 

oyuncak diye kullanmak istese, be
ni satın almıya çalışsa elbette is
~ an edecektim. Keyfini yapmak is
ti yen adam, Altıncı Mehmet olun
ca neden gönül nzasiyle boyun eğe
yım? N.!cl n ona başka bir gözle 
bakayım? 

Gözüm önünde sayısız misaller 
vardı. Geç.ici keyiflere ô.let olan kız, 
muvakka• bir gözdeliktcn sonra her 
hakarete layık görülüyordu. Gebe 
kalmışsa ne kızın, ne de çocuğun 
sıhhatine bakılmıyarak çocuk alını
yordu. Bu arada ölenlerin, sakat 
kalanların hesabını tutan, hakları

nı aı ıynn yoktu. Memleketin kanun 
lan sarayın kaoısmdan iceri ~ıre

miyordu. 

H alimi birçok düşündüm. Ha. 
zinedar diye Altıncı Mehme 

din etrafında bulunurken, sarayın 
keyif ve zevk kanununu benim aley 
himde tatbik etmek isterse sonuna 
kadar karşı duracaktım. Fakat sa
raydan büsbütün kaçacak, kurtula
cak kuvvetim yoktu. Kanatlarım 

zayıftı. Beni nikah etmiye razı o
lursa kadere boyun cğecektim. 

Hazinecl<.ı.r hizmetine geçeli bir, 

iki gUn olmamıştı ki korktuğum 

başgösterdi. Altıncı Mehmet, mera
mına varmak istiyen her erkek av
cının her kadına karşı yaptığı gibi 
bana tatlı diller döktü, iltifatlar et
ti. Fakat ben hiç oralı olmadım. Hu 
susiyet göstermesine hiç bir fırsat 
vermedim. 

O, teşebbüslerini sıklaştırdıkça, 

ben de mukavemetimi şiddetlendir-
. dim. Bana kızacağını zannediyor

dum. Kızmıyordu. Çok kadın gör
müştü. Çok tecrübesi vardı. Mera
mına ·varmak için mutlaka bir tek 
yoldan gitmekte :ısrar etmiyordu. 

Ben mukavemet gösterdikçe gö
zUndeki kıymetim yUkaeliyordu. Be 
ni tebrik ediyordu: 

- Satılmış kızlara benr.emiyor
sun. Kadınlığını biliyorsun. Ben se
nin gibi kadınlığın kadrini bilen kız 
ları severir.t. 

N ihayet bir akşam, katl ka
rarını vermiş gibi bir tavır

la dedi ki: 
- Seni nikihım altına alacağım. 

Dördüncü J{adm Efendi olacak
sın. Mevkiin olacak, maaşın olacak. 

Çevap verdim: 
- Ben zavallı bir kızım. Size la

yık değilim. Siz kendi mertcbenize 
göre kıt seçiniz. Beni mazur görü
n üz. 

- Hayır, ben senin gibi gözü tok, 
temiz, pak bir kız istiyorum. Ya
nımda deı'dime ortak olacak, bana 
teselli verecek birine çok ihtiya
cım var. Sen benim hakiki arka
daşım, sırde~ım olacaksın. Senin 
için düşüncelerim var. Sana ayrı 
bir daire yaptıracağım. Bu sarayın 
hayatı içinden çıkarak evine giden 
bir şehirli gibi senin yanma gelece
ğim. Kafamı dinlendireceğim. Uzün 
tülerimi unutacağım . 

Bu lisan saray filemirule alışılmış 
bir lisan değildi. Mukavemette de
vam edemedim. Nikaha razı oldum. 

B ir gün sar:ayın imamı Musta 
fa Efendi son Osmanlı hü

kümdarı Altıncı Mehmet Vahdet
tine on bin liraya niklhımı kıydı. 
Iki harem ağası şahit vazifesini 
gördil. 

Nikah kıyılırken, ben kedenm
den ağlıyordum. Imam Mustafa E..: 
fendi teskine çalıııyordu: 

- Kızım, ayıp ediyonun. Eltiie 
geçen nimetin kadrini bilmiyonun. 
BugUn senin için gtllecek, sevine
cek gündür. Bu nikih bir gün için 
"\eğildir. Bunu şimdiden ağlıyarak 

.. arşılarsan sonra halin ne olur? 
Altıncı Mehmette, bunun aksine 

olarak, sevdiğine kavuşmuş bir 
genç evli hali vardı. 

- Nikah on bin liraya kıyıldı. Fa 
kat buna bakma. Usul icabı böyle 

yapılmıştır. Yoksa en büyük hazi
neler sana az gelir. diyordu. 

Benim aklımda o dakikada ~·· 
debdebe yoktu. Kıril&h ti&yAtm:ün 

matemini tutuyardum. 
N euzat Vahdettin 

Japon 

Gemileri 
Geliyor 

Filo Kumandanı 

Abideye Çelenk 

Koyacak 
Iwate 'Ve Yakumo adlı Japon mek

tep gemileri bu sabah limanımıza 
geleceklerdir. Japon gemileri, top a
tarak şehri seHimlıyacaklar ve Scli
miyeden kendilerine mukabele edile
cektir. 

130 kişiden mUrekkep bir Japon 
deniz krtası, Topanede karaya çıka -
cak, önde muzlka olduğu halde Tak-
sime gidilecektir. • 

Japon filosunun kumandanı Ami
ral Koga, burada abideye bir çelenk 
koyacaktır. Merasimde lwate mek -
tep gemisi kumandanı yüzbaşı Daigo 
ve Yakumo mektep gemisi kumanda
nı yüzbaşı Ugaki, vali vekili Şillrdi., 

Istnabul kumandanı, Harp Akade
misi kumandanı, Deniz Harp Okulu 
kumandanı, Deniz Harp Okulu tale
besinden bir kıta ve bir deni.% müfre
zemizle Deniz Harp Okulunun muzi
kası bulunacaktır. 

Japon filosu kumandam Amıral 
Koga, bu akşam saat 17 de lwate 
mektep gemisinde bütün Istanbul ga
zetecilerini kabul edecektir. 

Vali ve belediye reis vekili bu ak
§8.m Tarabyada Tokathyanda Ami
ral ve gemi kumandanları şerefine 
bir akşam ziyafeti verecektir. V-ırın 
akşma Japon gemilerindeki askeri 
bando saat 19,30 dan 20,30 a kad1r 
Taksim meydanında halka bir kon -
ser verilecektir. Cuma akşamı da Ja
pon sefiri Perapalasta bir akşam ye
meği ve bir suvnre verecektir. 

Birkaç gündenberi şehrimizde bu
lunmakta olan dost· Yugoslavyanın 

mektep gemisi Yadran, dUn sabah 
saat onda Dubrovnik'e dönmek üzere 
limanımızdan ayrılmıştır. 

Hamamlara 

Çeşme Suyu 
Verilmiyor 

fürk çeşme sulannın kapatılması 

Uzerine şehrimizdeki hamamlardan 
otuz sekizi susuz kalmış ve ltapan
mıştır. Fakat, bu gıbi hamaml:ı.rda 
halkın bu su ile hem yıkandığı, ht'm 
de içtiği gözönline Hlmarnk belediye, 
bütün teşebbüslere rağmen, hamam
lara kırkçeşme suyunun tekJ"ar akı
tılmasına izin vermemiştir 

Yalnız, fabrika ve imali.thRnclere 
verilen fiyat üzerinden haır.amla.r 
derhal terkos suyu alabileceklerdir. 
Bu hususta Sular Müdüriüğüne de 
icap eden emir verilmiştir. 

Eski eserleri koruma 
Encümeninin bir kararı 

Son zamanlarda hamamlara rağ -
bet azalml§tır. Bunun için gösterilen 
sebeplerin başında da yeni inşaatta 
her evin ve apartmanın katlarında 
bile hamamlar ve banyo daireleri ya
pılmış olması gelmektedir. 

Bir çok hamamlar da bu yüzden 
kapaWmış ve bir kısmı enkazcılara 
satılmıştır. Bunların içinde tarihi kıy 
meti olanlar bulunduğu için Müzeler 
ldaresi yıktırılmalarına da mani ol
maktadır. Eeki Eserleri Muhafaza 
Encünieni bir toplantı yaparak boş 
kalan hımanılatdan az vergi alınması 
haltkında bir karar vermiş ve bu 
kararmı KUltUr ve Maliye Vekaletle-
rine bildirml§tir. 

Kuyuyu Temizlerken 
Düştü ve Öldü 

Dün Kasımpaşada feci bir kaza ol
muştur: Ali ve Faik isminde iki kişi, 
Balaban hanı civarındıı bakkal Tahi
rin dükkanına bitişik evin kuyusunu 
temizlemek Uzere çalışmağıı. başlanu~ 
lardır. Faik, kuyunun içine girmiş, 

arkadaşının verdiği taşlan yerleştir
meğe çalışırken milvazenesini kay -
bederek dibe yuvarlanmıttır. Etraf
tan yetişenler, Faiğin ceeedinl çıkara
bilmişlerdir. Kuyucunun boğularak 

HldUğn an!1Jşıtm~. 

Dünkü Yağmur 
Yağış Çok Sert Olduğu İçin, 

Faydasız Geçti, Civar BostanJan:n 
Bol Yağmura İhtiyacı Var:=-:.. 

1 

Dünkü yağmurdan sonra Aksarayda peydahlanan küçük bir göl 

Son günlerin kavurucu sıcakların
dan sonra dün öğleye doğru şehrimi
ze bardaktan boşanırcasına yağmur 
yağmıştır. Saat on bir sularında şi

malden gelen bulutlarla gökyüzU bir
denbire kararmış ve kısa gök gtiri.ll
tülerinden sonra 15 dakika kadar 
sağnak halinde yağmur düşmüştür. 

Şehrin bir çok basık semtlerinde, bu 
arada, Aksaray ve civarında her faz
la yağmurda olduğu gibi küçük göl
ler peyda olmuştur. 

Biriken sular, temizlik amelesi ta
rafından süratle temizlenmiş ve SU· 

ların getirdiği molozlar ayıklanmış. 
tır. 

Hava öğleden sonra tekrar açnıı~
tır. Dünkü yağmur şehre bir parça 
serinlik vermiştir. 

Ziraatçilerin kanaatine göre, yağış 
çok sert olduğu için bu yağmur top
rağa fazla fayda temin edememiftir. 
Eğer bol yağmur yağmazsa, bu sene 
pırasa, li.hna, karnabahar, kereviz, 
gibi kışlık sebzelerin dikilmesinde bi
raz güçlük çekilecektir .Artan sıcak
lar ve devam eden kurakJılt yUzUn
den Tstanbul civanndaki bostanlar 
bozulmıya yüz tutmu§tur. 

Telsiz Kanununa Göre 

Bir Haftada 
20 Eroin 
Kaçakçısı -·. 
:S-uçlulann Hepsi 

Adliyeye Verildiler 
• ...,,a-

So b. h ft · · d _..,;\'et '·" n ır a a ıçın e euu~~ ili'" 
dürlüğü kaçakçılık bürosu, ıs ekil> 
mil meşhut yapımş ve 20 ye ya 
eroin kaçakçısını 01akalnmıştır. 

Bu hadiseler şınılardır: d• 
1 - Guraba hastanesi arkasıll • 

dolaşan Ali isminde birinin üz~ri~ıı· 
de arama yapılmış, 5 gram eroın 
Iunmuştur. . . a)J' 

2 - Pepe Nuri isminde hırı G at" 
tada eroin satarken yakaJannıış. #" 
kadaşları Sabahatle Kemalin e şl· 
rinde yapılan aramada 300 gram 
yon ve eroin bulunmuştur. . . )(Iİ 

3 - Hilmi ve Ali isminde ıki . 
memurlar tarafından f;!Üphe uıer: 
yakalanmışlardır. Hilminin 0zer:__ 
esrar çıkmıştır. Alide de 20 J' .... 
afyon bulunmuştur. • 

4 - Gala.tada oturan Ale~ 
run evinde 40 paket eroin bulunJXl 11' 
ayni yerde oturanlardan Hidayet, efOİ' 
şat ve Araksinin üzerinde de 
çıkmıatır. .,,. 

5 - Kızıltoprakta K8.milin Jcab '/J 
sl önUnde oturan arabacı Hulosf.,. 
gram eroinle tutulmuştur. Toplll nttdl 
rahim isminde birinin KadıkCSY"" .. 
Kufdlli mezarlığında. eroin sattı~~ 
ber alınmış, 30 gram eroinle r
lanınıştır. • ,. 

6 - Muhtelif yerlerde OsnıaJlı ,.o' 
tefo, Bayram isminde Uç ld~i de 
in ve esrarla. tutulmuşlardır. .~ 

Kaçakçılar, mahkemeye verı»"" 
terdir. 

Radyo Ruhsatnameleri ÇöTJlüğe 
N 1 A 1 k ? 

Bırakılan 
ası ınaca . Çocuk cesedi 

~yl• 

Radyosu Olanlar Ay Sonuna 
Kadar Müracaat Etmiş Olacaklar 

F.vvı-llti viln Halıc.10ehındS. 
bir hldise olmuştur: ~ 

Bu civar çöprillerinden Jb ır>t' 
sabah sa.at 6 sularında temizlilC '~ 
lesi tarafından bir duvar dibi.Jle ıdııf" 
bırakılan çöpleri arabasına. d~ 

Yeni telsiz kanununun bUtUn esas- r= muş ve ilerlemiye başlamışUI'· b~ 
lan tatbik mevkiine girmıştir. Kanu- ı 1 1 bir evden çöp almak üzere s~8 , 

nun radyo sahiplerini altı.kadar eden 1 BiRKAÇ SATIRLA kapağını açtığı zaman ~öplerı~r'. 
hlikümlerinden biri de ruhsatHame a- smda ufak bir çocuk cesedi ~d;rtJ 
lmması hakkındaki fıkradır. ôğrcn- ._ ____________ _, derhal Halıcıoğlu karakoluna g 
diğimize göre, ruhsatnameler şu Ş(}- N üfus müdürlerinin doğrudan haber vermiştir. bfl"' 
kilde alınacaktır. doğruya vekilefüı muhabere Duvar dibine yığılan çöplerle aJI ~ 

Ruhsatname, esas itibarile radyo etmeleri doğru göriilm~mi~tir. Bu iş be.r arabaya konulduğu ante.3~· 
sahibinin değil, doğrudan doğrnya bundan sonra valiler tarafından idaı- ceset, derhal morga gönder bit~ 
makinenindir ve makine sahibi, rad- ro edilecektir. Yapılan tahkikat, o civarda b~ 
yosunu başkasına devrederkeıı ancak • bulunmadığını göstermiştir. apl~ 
bu ruhsatname ile birlikte verebile- K ara;_,üh-te tesisine ba.~laıııla.n geçici blr yolcu tarafından 9 ıct-'1' 
cektir. Ruhsatnameler, radyonun kul- büyük demir ,.e ~elik fabrika- arasına bırakıldığı zannedilıtıe 
lanıldığı mıntakalardaki posta mcr. J:ırnu1a. çalıljmal< üzere şehrimıze ye- ~ 
kezlerinden alınacaktır. Makinenin di lngiliz milheıu1isi gelmiştir. Mü· Ec.ya Tac.ıyan Küfeler~ 
kullanıldığı yer değişirse, nıhsatna- hondlsler Uç gUne kadar Karabüke :ı :ı r' 
menin alındığı posta merkezine bunu gideceklerdir. Üzerleri örtül•' ~ 
haber vermek mecburiyeti vardır. • •JIJ T" 

l{anunun meriyete girdiği 1 ağJ<>tos D eniz Müsteşan Sadullah Gli- Bu sabahtan itibaren BeY01.,ı' 
tarihinden evvel radyo alarak abone ney ile lngiliz mühendisi Slr Beşiktq kazalarında haınailı1' ~ 
olanlar da ağustos sonuna kaclar rııh- Gi1>, dim lzmir vapurile şehrinıize dınlmaktadır. Bu kar.arın .1'~ ',JI 
satname almış bulunacaklardır. dönmüşlerdir. Mühendis Gip lstRn- tatbiki için icap eden tedbırle 

Eskiden abone ücreti mukabilinde bul limanmın ııroje taslağını yaptık- mışt,ır. • - '.. U~ 
verilen makbuzlar ruhsatname o1a- tan sonra Londraya dünecektir. Zatı eşya ta§ıyan ktlfelerln b~ 
rak saklanırken, şimdi, ruhst\tnamP • meşin örtüler konulması ıneC bll fi 
ve makbu~ tamamen ayrılmmtır. Ruh yerli Mallar Sergisini açıldığı ti kabul edilmiıştir. Küfeciler~, 
~atname bir defa verilecek ve :ıer se- gtiııden dün akpma kadar 1- tüleri süratle tedarik edeceltl el< .r 
ne dcğif;!miyccektir. Abonman Ucrcti ki yUz bine yakın ziyaretçi gezmiştir. Belediye sırtta taşınan .ekııt re ,'f 
Jıer sene alınacak ve mukabilinde • f esile bir yerden diğer bır ye_~ " 
• kt' · · eYll?""' ~ makbuz verilece ır. M açka _ Beyazıt arasmda 9 o- mek naklini veya satı§ ıçın çı1''1.J 
Ruhsatn:ıme almak için her radyo toblls ı~ıet:nmesi için dün ruh ya piyasaya kllfe ile ekınek J&f' 

sahibinin oturduğu mahallenin en ya- satlye verllmlştlr. Otobüsler M'çka.- masını da yasak etmif;!tir. Bu bWııJI" 
kın postanesine müracaat etnıesı ka- dan Reyazıda kadar 12,5 kul'Uf ala.- yalnız beygirlerin sırtlarında 
fidir. Rurada mUracaatçiye iki matbu caklardır. bilecektir. ~ 
bPyunname doldurtulacak ve derhal ~ 
ruhsatnRJne verilecektir. ~ 

Abone ücretleri mail sene esasıü- t • • 1 ~· 
zerinrlcn tahsil edilecektir. Ruhentna 1 •A_ f_IU ı' ~~.. ~== N A' 
me almak için mali senenin ilk "..Ilı a- . ~~ "T J ~ ~ ~ _ 
yında mUra.caat edenler tam, i!dncl 
ııltı ayi içinde mUracaat edenler de 
yarım ücret ödeyeceklerdir." 

Evvelce abone olarak para veren
lerin haklan yeni ruhsatname ücret-
1,.,rine ınahsup edilecektir. 

Yük ve binek hayvanları 
Muayene ediliyor 

Binek ve yük hayvanlarının yıllık 
muayenelerine bir eylfılde başlana -
caktır. Muayenelere evvela Adalar ka 
zasmdan ba§lanacak, sonra diğerleri
ne geçilecektir. 8 Teşrinisanide mua
yene bitmi§ olacaktır. 

Bugünkil Hava : DEG1Şl1' 

Yeşilköy meteoroloji istasyonun
dan aldığımız malümata göre, bugtin 
yurdumumm Karadenfa kıyılan He 
Trakya ve Doğu Anadolu mıntakala.
nnda gökyUzUnün kapalı ve yağışlı, 

diğer mıntakala.rda kısmen bulutlu 
olması, rlizgarlarm Eğe, cenup ve ce. 
nup doğusu mıntakalarrnda cenubi 
istikametten kuvvetli, diğer mınt&ka 
larda şimalden orta k~tt!:!lbiesi 
muhtccmeldir. • -;; 

-- ,9l ----------=gızıf· 2 inci ay Gün: 31 
1 1~ Arabi 1356 Rum ttJ 

T ittluz: ..n Cemaziylilevvel: 27 em 12r 
GUneş: 4,59- öğle: • 19.~ı 
lklndi: 16,15 - Akşam· 2,fJB 
Yatsı: 21,,4 - lınsak: ~/ 

milimetre i~i: En° az-s;~aklık :90~:~ 
la%€iıcaklık ta 30 sanUgrabtl ~~ 
Ha:rdealtmiştir. RUzgar centl 5r11!f 

DUNKU ,JIUA.:.:.:.• \!~etinden hafif olarak e 
DUn sehrimizde hava tazviki 755 hava açık geçmiştir. 
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fjClEK 
Sünnet Düğünü 

ispanyada Harp 
Yeniden Bir SükUnet 

··················································································ı 
1 En Yeni ve En Son Hava E ideri f 

Bilmem neden •• Bu mevsim sünnet 
döğttnü mevsimidir. 

---.....-~--~ 
Ben d09Clnıza. da ağustosta kıyımı 

lardL Şimdi de ayni usulün cari oldu
ğunu öteye beriye asılmı~: 

1
_ Devresi Geçiriyor 
9er lngn+ere ile ltalya Arasında 

Büyük sUınnet düğünü 
tekllndekl Ui.nlardan anlıyorum. De
mek stiDDet düğünü yine eskisi gibi 
ağustosta yapıhyor. Mevsimce bir de
ğişlkllk yok. 

Gerçi gidip gördüğüm yok amma 

~ • Uyupna HG11I Olursa 
t....ı cle1111c1e · Ahenk Teessüs Edecekmiı 
~ ~ ~~AN) - lıpanya harp sahalarında ıükWıet hüküm 
'· aibıdır. Yalnız Oviedo' da bir takım harekat vuku bul· 

anlattıklarma nazaran mevsimi değif 
ı mlyen sönnet düğünlerinin ne zevk 
1 ne de eleın t;arafuıda bir değişiklik 
1 var. 

.. 

Bir taraftan bir masumun cam ya.. 
myor öbür tarafta da bir alay ehil 
keyf bu münasebetle eğlenip zevk e-

37 
l Asturya madencllerl blr taarruz S Geçenlerde bir ajans haberi, ı 1 diyorlar. Kah 

C•ını· • 1 yapllllllar ve fakat uller tarafm- S Amerikada son slatem bir bom- ı 1 F ·ı · i • H S b 1 • Başım.dan geçtiği için blllrlm. 
ıyı - daıı verilen malftmata göre bu taar ba ve avcı tayyaresinin denen- ı ıs ın arp e ep erı kalıalanm tutamadığı için kasıklanm 

...1+-1at1r Asil ö iki tutarak gülen bu erbabı sevki, "mü· 
• ""6... -"·vvetlml gördü"'" için" ba§omn u-Den 

ruz bop &·- . ere g re ınekte old .. .ıı..-u bildiriyordu. Ka,. • M l . 1914 tek·ınden lz At atef arumda kalan hüldiJnet tabu- natl&nnm arkasmda bul1HIBD ese esı na &0& e mis n imha ...iln .... a.tır eanda gözleri Ya§al'Ul ebeveynim ne 
lan tamUJLe ~ • kuvvetli Ud motöre malik olan • Cenevre, 3 (A.A.) _Daimi Man-

~ s Bugün hilkftınet tayyareleri Alce- bu tayyarenin altı ufak çapta dalar komisyonu Ingiliz MUstemleki.t Çok Fazla ~~=--=~::de. 
lıı.... _ _La. (TAN) - San ziras'ı bombardıman etmiştir. topu vardır. Bir çok bomba ta.. • Nazın Ormsby Gore'un uzun süren -J· ~ .ı..""-o 
~ -.. bo lan BiR TAARRUZ nenlertn neden bu ba§kalan oı .. U& ... 
lıı....:. Ollı fe.t bir y ' geçen- şıyabllmekte olduktan başka sa- • izahatını dinlemiştir. Nazır, manda- Bir Rus gazete.inin fik· ttlrltt anhyamamlltnn. 
~·~Taka De kartı- · Asiler Madrit cephesinde kaybet - atte Uç yüz kilometreden fazla ter devletin teklifi veçhile Filistinde- I au~~lr Ui.nlarla sönnet dttğttnU 
~ ~ Şimal Alile- tikleri yerleri tekrar ele geçirmek i- his yapabllmektedlr. Tayy~renln ki rejimin değişmesi li.zmıgelip gelmi rine ıöre, müsamaha me~de olduğumuzu görünce bv 
ilet .... icaba lllemna Ôlduğu f.. çin bu sabah gün doğarken Caratia- bu sahada yapdnu§ olan aletle- yeceği meselesinin komisyonca der- sittikçe tehlike peyda 
~ ........ ~ıe Çin gemileri giz- nelleh bölgesinde gidde~i bir taarru- rln en iyisi olduğu haber veril- hal halledt'mesini istemi;ştir. haturuntaalC:r;:'r =~dl ;:;.:-d:e;: 
~: ÇlnU ltçller IUlk- za geçmişler, h~ftın~tçıler ~e ~~ - ınektedlr· ~ Komisyon son !ki sene zarfındaki ediyor.. d ğl1 
~ · Bt8la bilen sahil kabil ıaarı;ız netıc~de asilen püs •• • , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Filistin idaresinin tetkiki llzım gel- Moskova, 3 (A.A.) - ~ ajan- eskisi gibi cuu yaman. yavrunun e 
-._ titt~gelen gemiyi• kürterek bırkaç mevzı almışlardır. d • I • diği kanaatindedir. Bu mesele yann sı bildiriyor: ~==~eğlenmekte oldulı 
ecth...~...... geçirmektedir- Uyıqma haaıl olur•a.. 'Alorman l nın tetkik edilmiye ba§lanacaktır. Sovyet gazeteleri dünya harbinin JIA&UU &·- yf bir iUemdb 
~ .-:_ öaee, ylae kontrol Fraiısız gazetelerinden Flgaro- l Y 1 başlangıcı yıldönUmü ve harp ve fa- Sönnet dllğttnti aea P 

~lr gemide bir ya Komadan yazddığma göre in- J;.ıt ırdıg~ ı Rekor Ankara istasyonu §izm ile mücadele beynelmilel günü vesselam. B. FELEK 
fakat u.rhot gDtere De Jtalya arumda anlat- n . . . münasebetile makaleler nefl'etmekte 

....... ~ ........_ llphelenllmlftlr. ma h&sd olduğu takdirde (1) Ak- Londra, 3 (A.A.~ :--In~ız denı~ Ankara 3 (TAN) - Ankarada ye dir: 

~~- •-"- eDUıUe ·1 A "k . nı yapılan ıstasyon masmm ınşaa ' • ~ '- . .__ ı.tıntak edllen d _._... ıntttekabllen kuamıan ticaret filosu mahafilı, lngılteredekı . • . b. . tı Izvestiya gazetesi 1914: ne 1937 Ham·ıd·ıye 
~ -.nede S'J ç·nH evldl rtsyet esuma mttstenlt Bishopsreek burnu ı e men adakı · Cümh · t senesindeki vaziyetler arasmd& ma-
~ .........._ ~ kontrol ge- :.. b:re ahenk. (2) llabe§lstuı Ambrose - Light feneri arasındaki bitmiştir. Açılış resı:tır urıye kayese yaptıktan sonra bugUnkil va. lzm•ırde ..... ~? g6rea kaptualll meseleslnln ınakul bir §ekllde messfeyi 95 saat 2 dakikada ka_t~~n bayramında yapı aca . ziyet hakkında diyor ki: 

~ &nk1anna demir hallL (S) ispanya meselesinin nm.- Normandie Fransız tra~atla.ntigıAnın I K 1 Anlapnalarla biribirine bağlannııı lzmir, 3 (A.A.) _ Hamidiye mek· 
,..._~ -- attmhğlllı kul ve Avnıpa unıumi menfaat- aldığı bu mükemmel netıceyı sela~- Kra aro olan harp müte,ebbialeri bugün ge- tep gemisi dün saat 15 de limana gel 
~ beniz aranDlllt •--'-e uygun bir tesviyeye raptı lamaktadır. Yeni pervanelerle teçhız rek ispanya ve gerek Çinde açıkça · a...: 1111 

L.. ~-- t tl y 1 d mi• ve top atmak suretiyle şehri se-
~ t-L..: UU11111unamıttır. •JDu-trilo- 01--.... r. edflmia. olan Oueen Mary ransa an- UgOS GVYG a tecavüz yoluna gın· ·...,,,ı•1erdtr. Her -r ~~ ~~ ~ N ~ ~~~~~~ 

""lllııııııı. ..., ecllbniıJtlr. tiğinin yaz sonundan evvel orman- . . gün yeni ve daha kanlı bir harbe bag 

l'l C • d MüthİI die'nin rökorunu kırmıya teşebbüs &- Belgrad, 3 (A.A.) - ~ırka~ gü_n: lan tegkil edebilecek vaziyelte mirleW,tir. 

fll'Q ezaJlr e deceği de söylenmektedir. Maamafih, dolearnbeakri Nbuaır.badPare:1~:! unR::::yır~ m_u_·~.~ş surette. gergin bulunan bu~~ 1 • f 
CQfıhaız y eunard-Vhite-Star kumpanyası- k ası vazıyette tecavüzlere mu- Eczanelerin spmr o •• ••& Bir angın Q M Kralı Karol bugün Kattaroda Mil&.şe u sıy unl 

•Qı'' l rın aldığı resmi vaziyet ueen a- şatosuna h~eket etmiştir. Kraliçe samaha göst~:ınekvizl~e b an cezasb~ 1 
'llrıinı J ~ • J_ ..1.. Cazair, 3 (A.A.) - 28 Temmuzda. ry'nin Normandie ile sürat bahsinde Muie nnııda hQ!u.ıınuıMadır. bırakmak, muteca ere yanyan u htiyaçları 

il_ lfll_IK.LDr..- '"-•• Al- »anarn halihazırda Le- 1"P1r.A~ a.s- 11"'8il falr.11t m1r. tran:- yük bir tehlike arzetmektedir • . 
~ A,.tt tourneux mıntakasmda 7,000 hektar atlantik servisi için yapılmış oldugu Pravda gazetesi de, bugünkü vad- :Ankara, 3 ~TAN) --: ls~nun ee 
~"- 1 dan fazla bir orman sahasında~ merkezindedir. KISA yetin bli.nçosunu yaparak gerek Is- zacılara ne miktar. v~ec~gı hakkın-
~" 3 bat icra etmektedir. Fel~ket, b~ok panya meselesinde, gerek Orta Av- da Sıhhat Vekileti yenı bır karama.-
~ ~ ~er:.ıA.I..> - nı, ticaretimiz bağları ve çiftlılderi tahnp etım, ~~- Amerika • Rusya _DIŞ HABERLER rupada ve Uzak Şarkta büyük harp me hazırladı. Eczaneler An~ara, ıs. 
'~ "1.l.rıurt erı. reaını rakamlara gö duğu halde henUz durmamıştır. Onu- tehlikeleri görmektedir. tanbul, 1zmir ve Samsunda üç sınıfa 
llt....' ~ ~ ayı içindeki ih ne rastgelen meskenleri de tehdit et- Ticaret Muahedesi • nglltere Kralmm biraderi, Gazete, bundan sonra, büyük bir ayrılmıştır. Birin! d~~ar~ :: 
~'1\ l~ iUbariyle50,145,485 mektedir. 1 Kent DUkU, ve zevcesi ha- harp için yapılan hamlıkları kaydet- beş kilo, ik~ci s . a o. ve uç 
~ buıtınuı iae 38,019,548 Ura- Londra, 3 (T~~ - ~ashington- len Polonyada bulwımaktadıl"- mekte ve mütecavizlere orada Sov- sınıfa Uç kilo verilecektır. 

~,.,, !lQı a U!ıınaktadır; Ucak Kızılay Kurumunda dan haber verildigıne gore, ~ovyet Iar. yetler birliğinin müttehlt milletleri- Bu ec1.a11el~r ha~inde kalan vil& 
~ ~ lee 36Y1ıi aylan içindeki ilır8r 3' Rusya ile Amerika arasında milzake- e . azmi ile karşılaşacakları Sovyet yet merkezlenndekı eczanelerA ayda 
ıa:; 3:s 723 ınilyon 14,798, ithalatı Uşak, 3 (A.A.) - Uşak Kızılay releri yapılmakta olan ticaret anlaş- M eşhur tayyareci Lkıdberg, :dutıarma sulbü bozmak teşebbüs- ikişer kilo safi ispirto verilecektir. 

te ltı._,~ ,923 liradan ibaret idi; kurumunun dünkü toplantıBinda 3-- ması muvaffakıyetle ilerlemekte ve dün Parlse gitmiş ve o- !erine girmemeleri ihtarmda bulun-
~~~ ayı içindeki ihracat 11 ağustos günleri Kızılay haftası o- pek yakında tmza}anacağı umulmak- radan da Londraya hareket et- maktadır. Devlet 
,~ '1ıre ba.,ııca memleketler larak kararlaştınlınış ve Uye kaydi i- tadır. mlştlr. Pravda gazetesi, bu makalesini göy s6re de ti ~a ait rakam çin hazırlıklara baştanmışt~. B~ ha- e le bitirmektedir: 
i?s iG.33' tıınuını ihracatımızın yırlı işe kaymakam ve beledıyemız de Bursa Orman Yugoslavya Başvekili Sto- "MUtecavizle uzlaşma imkinı yokr 
dit Üta ile 11ııtı lefkil eden 23 228 yardım edecektir. Nahiyelerde üye yadlnovlç. bu yakmlarda tur ve olınamalıdır. Bütün dünya mil 

~ · 4.868.~&ııYa birinci gelm;kte kaydine başianınıştır. Müdürü Bera et Etti Yugoslavya kraliçesi Mart tara- letleri, bugün tatbik edilen harbin bir 
~~ 2.S: ile Birlepk Ame~- . Bereket yağmuru fmdan kabul edilecektir. mmtaka.da tahdidi prensibinin fena-
ın:~cuıtıtu'246 lira ile de lngıl- Bilecik, 3 (TAN) _Bursa orman • ılığını gittikçe daha fazla olarak an-
~ ~ta iae .81ın&ktadır. Erzurum, 3 (A.A.) - Uç gUndUr müdilrile Zühtü Nerminin muhake- F ransada I.Jlle ~hrlnln btt- lamaktadır. Mütecavize k8.l'§I mtlsar 
l6~ i2, 'rııe \Unum i~alltırnı devam eden ıUrekl~ ve v~rimli yağ - meleri beraetle neticelenmiştir. Kara 1 ttln maden amelesi grev maha göstermek, harbi uzaklaştır • 
fi ~~ lira : Unu teşkil eden murlar çiftçiyi sevındirmıttir. Bu yıl rm okunması bir saat 40 dakika sür- ilin etmltlerdlr. mamakta, bilhassa yaklaştırmakta-
& 3,0J.~. e Almanya birincili toprak Urllnlerinde bereket vardır. 1 mtiştür. dır. 
·~.AA.. 8 Ura . . • 
~~ lira U ıle 'nıerika ikinci ve 
~ e de İtalya üçüncü . .. ----.,. )Qa Rusyacla 

~~a:=ada 
h-.ı~ ~)eı:e C&zetesi, beyaz Rus
~lttl' '<la.~ bulunmakta olan 
1tıı 0~ h'1kflnı ~e bllhaasa beyaz 
1tıt ~ ıtr.--=-04"!etiıı tefebbüsile açı
!ıta~ ~ ~ labık dlre'kt.Orü 0-

!ıtaJKQ\tcbıtrt-;:da takibatta bulun 

~'· hlaıı olduğunu yaz 
aı,o,~lı 
~ il o~ ~her ne tekilde 
hlldi ~ ~ eden filmler
)~ ~Pu ~ eki Partiküllriat Ya 

l'ttl>la • 'o~ beyaz IWeyanm Nas 
~.~ebitıde t ve Nasyonalist gu-

Oldufuıı 9\r\teıce propaganda 
to 11 lllve etnıektı!dir. 
~"turu--------=..: 

"'da Süt ··ı··k 't . çu u 
~ •tkıkleri 
it~ ~k~.\-4.) - ltt:usat Ve

~ta~ kontroı6rlerinden 
~t ,_~tık lo1erj n: 

Plllaktadır. 

Büyük Harp 1 ehlikesine Katşı 
L~~:-;;: 1·····~~~·= .. ~-~~;·.·;;;···~~~~~~·· .. ·.···1 
söriiklemekte olduğundan buna kar _ 

elmek ve harp korkulannı mtt. • • • • • • • • • • • • • • • • '• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
~ mertebe yatıştırmak için yeni Wat vermek lizmı gelseydi, mü- harp Din ettiği akdinle diğer dev-
tefebbösler vuku bulmaktadır. Es- Watı bet devlet arumda taksim letlerin hepsi de harbe~ 
ki Lokarno esaslan dairesinde yeni etmekten ba§ka ~ kalmazdı.,, eli- Jantı. • 
bir Lokarno yapmak, bu Loka.nıo- yerek btlttln bu devletlerin ayni de- Jtalya da bir krava.zö~üe Jla-
DUD bqanlma8DU bütün Ampa recede harpten korktuklanu an - jurbda bombardman N1t1rneuıı1, 
gailelerini bertaraf etmek için bir latmak latem)ftl. Çtbıktl Fransa f,. sükftt De karşıladı ve ispanyaya 
batlan saymak temayttllerl ye- le Rusya, Almanya De harp etmek- mukabele bile etmedi. Çünktl o da, 
aldem ::..,... etti. Batta Jnglltere ten korkuyorlarsa Almanya da on- harp ilin ettlfl takdirde itin büytt-
1'a§YekW De Jtalya Bqveklli ara.. larla harbe tutotmaktan ayni de- meslnden korkuyordu. 
.. da llOll günlerde mübadele edl- recede korkuyor. Sonra .. giltere, Vuiyete bu derece hUdm olan 
len mektuplann da bu mesele De ltalya De harbe girmekten korku- ve btlytik bir harbhı vulmuna bu 
aWıadar oldup ve Avrupa sulbü- yorsa, ltalya da ayni derecede derece mini görtlnen bu mtttblt 
attıa bu cephesini sağlamlamayı ı. korkmaktadır. korku yine harbi çabuklaştmnıya 
tfbdaf ettljl anlatılıyor. lspuya bar'blnden evvel de, son- saik oluyor. Çttnktl bütün bu dev-

llaklkatte Avrupada, bllhusa ra da harbe glrlfmek için bir sttril letleri tesllhat yanşma sürökltlyor. 
Amıpanm bet büyük devleti (in- mtlhlm vesileler zuh6r ettiği halde T esllhat yar111, bir bakıma gö-
dltere. Fransa, Almanya, Rusya, bttttln bu devletlerin harpten ~ • re harp korkulanm y~ 
Jtalya) arumda harp korkusu. btt- klnmelerlnln eebebl budur. Meseli. tırmakta ve &Uihlanan her devlet 
tttn kavvfıtlle htlldbn stlreD en beUi Doyçland mrlılısllllll lspapyollar ıa.. keadlnt nlabeten emniyet içinde his 
bqb blatlr. O.nlerde büyük bir rafından bombardmuı edilmesi tt- setmektedlr. 
mahanlr ı. ld8sl tahlD ederken: zerine Almanyanm ispanyaya harp Yalnız tesllhatm emnl~ '""" 
"Ba bet clevıettcın hangisinin harp- Din etmesi bekleniyordu. Alman- rebllme8l için onun tek ı.raa ol-
tm dah& tasla korktuğunu keşfet- ya ise Almerla'yı bombardman et- muı gerektir. Yoksa her taNI ta 
mek ve • fada Jıorkanma bir mi- melde iktifa etti. Çttnktt ispanyaya sflU.lanmaJrla mnbMe et*'6 

scmra tesınıatm temin edeceği f• 
lklyet te son derece mahdut olur 
ve harp korkusu, harp tehlikesi a
dım bqmda kendini gösterir. 

A vrapada vaziyetin bu çrlmıı•n 
saptığı 8D'ada yeni bir UIB§Dla ha
VUI yaratmak ve mttmkün olduğu 
kadar büyük bir faciayı önlemek 1-
~ln tefebblisler vulmbuluyor. 

lnglltere Başveklllnln ıu ağus
t.oe ayı içinde eski Lokarno esas

lan dairesinde yelli bir Lokarno De 

Garbi Avrupada sulhtt sağlamla -
mak, Akdealzde ltalya De lnglltere 
arasmdakl gergbıllğe son vermek 
için başladığı hareket, ba tefebbtts 
lerin en belllbaşbsıdır. Tıtebbtts 
henüz ba§Jangıçtadır. Vaziyet ıı. 
ldkaten gergindir ve tebllkelldlr. 
Darp korkusu Ud yUzltt bir kılıç 
luyanetlle dttıyayı tehdit ediyor. 
Acaba bu tefebbtts sulhtt kortara
mk ve faclayı önllyecek mlf 
Ş•flnnhk ve kanllkbk içinde ytt

- Avrupa içinde bu suale mtt. 
bet ft btt t'le\'aP verecek heaöz 
1>11' kimse bahmmadılma ln•&bm.,..._ 

Laboratuarlar1nda 

Tahlil Ucuzluyor 
Ankara, 3 (TAN) - Halkın her 

gün yeyip içeceği maddeleri satan 
bazı esnafın tahlil için vermesi 18.zmı· 
gelen masraftan kaçınarak, sattığı 
eşyayı tahlil ettirmediği ve bu yüz. 
den sıhhi kontrolden geçmemiş mad
deler sattığı anlaşılmıştır. Sıhhiye 
Vekiletinin nazan dikkatini celbe. 
den bu hadise üzerine Vekilet, dev
let laboratuvarlarında yaptırılacak 

tahlillere mukabil verilecek paralan 
tespit eden yeni bir ucuz liste hazır. 
lamı§br. 

Tapu Müdürleri 

Arasında 
Ankara, 3 (Tan muhabirinden) -

Samsun tapu müdürlüğüne Bursa 
tapu sicil muhafızı Ruhi, Muş tapıı 
müdürlüğüne Afyon başkatibi Muh
sin, Afyon mUdürlilğUne Kütahya si 
cil muhafIZI Ali Rıza, Bilecik müdill" 
lüğilne Kırşehir müdürü Haydar, Kır 
,ehire de Ağn mUdUrü Hasan ve Ağ
nya Zara memW'U tayin edilmişlerdir 

Tunusta Grevler 
Tunus, 3 (A.A.) - Oğleden sonra, 

Bizert civannda klin Metline bahri· 
ye tezglhlarmda grev yapan işçiler 
tezgi.hlara girmek istiyen bir kam
yonu taşa tutmuşlardır. 

Polis grevcilerin tahliye etmek i• 
temedikleri tezglhlan boşaltm11k için 
ateş etmek mecburiyetinde kıılmıştıl'. 
Grevcilerden biri ölmüş, birkaç lane
Bi yaralannuftn'. 
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Bir Doktor 
Hapse 1Vlahkiim Oldu 

'!,·····························-········ ............................... -...... ; 
. i 

1 . . 
1 
i 

i . 

E Sultanahmet Sulh Vçüncü Hukuk Mahkeme- ' hatta bu kağıdı doktorun avucunda burufturclu 
f sindeki bir dosyadan gıyap kararı ilmühaberi· ğunu •Öylemiflerdir. 

ni alarak cebine korken mahkeme katipleri ta- ı M "dd • .. lh l el d kt ı 
h 

. u eıumumı, •an geçen ce ıe e o ora ı 
rafından cürmü meşhut alınde yakalanclı§ı . . • . . 1 
· · t k·ı c1·ı D kt N. . h kk d k' ceza verılmeıını ııtemıfti. Mahkeme, dün ka-
ıçın ev ı ~ ı en o or ıya:z;ı a ın a ı 1 
dava, dün Aıliye /kinci Ceza Mahkemuincle rarını bildirmiftir. Bu karara göre; ıuç ıabit gö· I 
neticelendirilmiştir. Suçlu, sorgusunda: rüldüğü için doktor Niyazi, bir ıene hapıe 1 

f - Tebliğ ilmühaberini almadım.. Kendime mahkum edilmi,, ancak tam te,ebbü• Jerece- J 
tebliğ edilen ilmühaber parçaanı cebime koy- ıinde kaldığından cezası 8 aya ve yafı da alt· 

muştum. Katip, bunu yakaladı. Bana iftira edi- mı' be1i aıtığı için de altı ay yirmi güne indiril-

yorlar, elemiştir. miftir. 

Dinlenen ıahitler, doktorun cebinden çıkarı· Doktor aleyhine açılan ikinci dava dosyası 
lan kağıdın cloıyada bulunan kağıt olduğunu, henüz istintak Hakimliğindedir. 

···································· .. ·-------·······-····································· ............................................................... . 
Yol Kesen 2 
Arkadaş 

Dün Sorgu Hakimi 
Tevkif Tarafından 

Edildiler 
Mehmet Safa ve Jµımet Kıradlı is

mllıde iki genç, evvelki gece Beşiktaş 
ta Rasim isminde bir delikanlının yo
lunu kesmişler ve usturalarını, susta 
lılarınr çekerek: 

- Derhal elbiselerini soyun ve ÜS· 
tilnde nekadar para varsa ver! Demiş 
lerdir. Ve iddiaya göre, Rasimi öldür 
mek Uzere hazırlanırlarken de tesa
düfün oraya sevkettiği polisler tara· 
fından cürmümeşhut halinde yakalan 
mışlardır. Dün, anilddeium1t1niliğe ve. 
rilen iki suçlu tevkifleri isten1lerek 
dördüncü sorgu hakimliğine gönderil 
mişlerdr. Sorgu hakmi, isticvaplarını 
yaptıktan sonra ikisini de yol kesici
lik suçile tevkif etmiştir. 

Mıntakada Memnu 

Fotoğraf Çekiniş 
Polis, dün müddeiumumiliğe Gül

yezaşer adlı bir Almanı vermiştir. Bu 
adam, memnu anıntakaya girmekten, 
orada resim yapmaktan ve fotoğraf 
çekmekten suçludur. Resim yapar
ken cürmtimeşhut halinde yakalandı
ğı için yaptığı yarım kalmış resimler 
de müddeiumumiliğe veriLmiştir. Dör 
düncü istintak hakimi,· kendisini sor 
guya çekmiş, ve seyahatten menedil
mesi kararını vermiştir. Müddeiumu 
milik, bu karan emniyet dördüncü şu 
be müdürlüğüne bildirmiştir. Yakın
da muhakemesine başlanacaktır. 

Kaynar su 

/le haşlanıp 
Öien yavru 

l{adirgada Özbekler sokağında 9 
numarada oturan Eyüp kızı Ayşe, ge 
çenlerde sokağa şeker almak için çık 
mış ve dört yaşındaki oğlu Uğur ile 
yedi yaşındaki Nihali bir odada bırak
mıştır. Mangalın tistUnde bulunan 
kayqar sp, Uğurun üstüne döküle
rek yavrucak kavrulmuş ve derhal 
ölmüştür. Müddeiumumilik, şimdiye 

kadar yaptığı tahkikatta annenin bu 
faciada açık tedbirsizliğini tespit et
tiği için Ayşeyi dosyasile beraber ye 
dinci istintak hakimliğine vermiştir. 

Hapisane 
• • • 

Bınası lçın 

lstimlCikler 
Hapisanenin yerinde yapılacak o. 

lan yeni adliye sarayı için o civardan 
kaldırılacak bazı emlakin de belediye 
tarafından tespit edilen fiyatlar üze 
rinden satın alınmasına başlanmıştır. 
Belediye, tapu dairesi de dahil oldu
ğu halde bu adayı tamamen kaldır
mak tasavvurundadır. Firuzağa ca
miinden Sultanahmet sulh hukuk 
mahkemelerinin bulunduğu eski biç
ki yurdu binasına kadar olan ve de
rinliği Sultanalıımet meydanına ka
dar inen ada tamamen kaldırıldıktan 
sonra burada belediye, vilayet ve di
ğer devlet müesseseleri kurulaca'ktır. 
Esas itibarile kararlaştınlan bu iş i
çin şimdiden tetkiklere başlanmıştır. 
Dükkan ve evlere uğnyan memurlar, 
buraların gelirlerini tayine girişmiş
lerdir. 

Diye abuk sabuk söyleniyordu. lçlerlnden en çok 
itidalini muhafaza edebilen yine Hafız Hanımdı. Bes 
leme kıza seslendi, seslendi. Fakat hiç bir cevap a
lamadı. Aşçı kadın "demin beraber yukarı çıktık, ne
rede yumurcak?" diye bağırıyor ve ikisi de korkup 
kaçtıklarına zahip oluyorlardı. Nihayet yine Hafız • 
Hanım akıl etti: 

Büyük derede 
Geçen Facia 

Katil Gözyaşları içinde 

Dövünüyor 
Büyükderede metresi Salihayı bı

çakla yarahyan dıvarcı ustası Ferhat 
hakıkmdakl tahkikat devam etmekte. 
dir. Yaralı kadın, kaldırıldığı hastane 
de evvelki gUn ölmüştilr. 

Ferhat, dün sorguya çekilmiş, so
rulan suallere gözynşlan içinde ce. 
vaplar vermiştir. Suçlu, Salihanın öl
düğünü dün sorgu sırasında öğren

miş ve "Niçin öldürdün?,, sualini du,. 
yunca haykırmıya ba§lamıştır. Suç
lu, bu sırada "Siı.ıiham, KaragözIU 
Saliham,, diye kendisini yere fırlatr 
mış, ve hatırına gelen eski manzıun 
bir destanı Salihanın ismine uydura. 
rak söylemiye 'koyulmuştur. Katip
ler, Ferhadı yerden güçlükle kaldıra
bilmlşlerdir. Bir ara baygınlık geçi
ren suçlu, kendine geldiği zaman da 
Salihayı sevdiğini anlatmakta devam 
etmiştir. 

Ferhat, yakında muhakemeye veri. 
lecektir. 

Çankırıda Partiye 

Yeni Girenler 
Çankırı, (TAN) - Son Uç ay için

de C. H. Partisine yazılan 75 yeni a. 
zanın tanıtılması vesilesile bir mera
sim yapılmıştır. Toplantıda, vali Uz
gören, bir nutuk söylemiş, sonra ye
ni azanın isimlerini okuyarak tebrik 
etmiştir. 

lstanbul Belediyesinden : 
10 Ağustos 937 Salı gününden itibaren Karaköy köprüsü ü

zerinde seyrüsefer icabı ve Belediye - zabıtası talimatnamesi 
ile Belediye tenbihi hükümlerine göre aşağıda yazılı hususat 
tatbik edilecektir. 

Sayın Halkın ve bütün vesaiti nakliye sah~p
leri ile 9oförlerin arabacı ve sürücülerin a9a
ğıdaki maddelere riayet etmeleri ilan olunur. 

1 - Halk köprü üzerinde yaya kaldırımlardan bir taraftan 
diğer tarafa ancak civi ile isaret edilen saha dahi Enden geçe
cektir. 

2 - Bütün nakil vasıtaları, bu sahaya geldiği vakit buradan 
yaya geçen varsa derhal duracak ve yaya gidenler geçtikten 
aonra yoluna devam edebilecektir. Bu sebeple nakil vasıtaları 
bu sahaya gayet ağır gelmelidir. "B,, "4880,, 

Ödemiıte Tütün 

1şleri iyi Gidiyor 
ödemiş, (TAN> - TiltUn, bu se· 

ne, geçen yıllardakinden daha iyi ye
tişmiştir. BugUn Ödemişin zengin ve 
fıkara halkı tUtUn dizmekle uğraşı
yor. Her işçi, dlzditii kargılara göre 
günde bir, iki lira para alıyor. Se
kiz nüfuslu bir aileden çalışabilen 

beş kişi günde ikişer liradan on lira 
temin etmiş oluyor. Bu şerait altın
da tütün işleri mahsulün bolluğun

dan dolayı iki ay daha devam ede
cektir. 

Avrupa ve Amerikanın tütiln alı
cı kumpanyalarının mümessilleri pi
yasada arı gibi çalışmaktadırlar. 

Şarkışlada Y apllacak 

Muhacir Evleri 
Şarkışla, (TAN) _ Gemerek ve 

Şarkışla iskan mıntakası içinde yeni
den yapılacak 910 muhacir evinin üç 
ayda ikmali kararlaştırılmıştır. 
Gönderdiğim resim, yeni gelen mu 

hacirları Şarkışlada kendilerini karşı 
lıyanlarla beraber vo yemek yerken 
gösteriyor. 

YENi NEŞRJY AT 

Hava ve Kimya Harbi Korunma

sı - HastaJılc:l;u-ı - T ""d•viai 
Doktor Hasan Kadri ve kimyager 

Izzet Kemal Erksal tarafından ya7J· 
lan bu çok faydalı kitap her n!.inev
verin okuması Hizımgelen çok mü -
him bir mevzuu ele almış bir eser

dir. 
Gelecek harplerin en büyük ve en 

korkunç slıahı olacak olan "Gaz,, 
dan, gazın çeşitlerinden, gaza karşı 
koymanın usullerinden, gazın yapa
bileceği tahribatı ve hastalıkları te
davi ve önleme yollarıhdan bnhset
mekte olan bu çok faydalı kitap, 
herkesin anlıyabileceği bir dille ya
zılmış ve bu sahada öğrenilmesi icap 
eden bUtUn malumatı Venniştir. 

lkbal Kütüphanesi tarafından ba
sılmış ve yayılmıg olan bu eseri bü
tün okuyucularımıza tavsiye ederiz. 

ÖLÜM HABERLERi 

Ölüm 
Memleketimizin muteber ticaret

hari'elerinden Dilber Kardeşler mües
ses'atı tuhafiye Türk Ononim şirketi 
erkanından Bay Sıtkı Dilber kısa bir 
rahatsızlığı müteakip dünkü gün ve
fat etmiştir. Cenazesi aile kabrista
nına defnedılmiştir. Allah rahmet 
eyleye. 

• 
Ölüm 

Muallim Kazım Uzun eşi ve Soko
ni mtişa viri Etem Soysalın hem:ıiresi 
zadcsi Bayan Lamiye kısa bir has
talıktan sonra rahmeti rahmana ka
VU§muştur. Cenazesi bugün saat on 
bir buçukta Fatihte Çırçır mahalle
sindeki hanesinden kaldırılarak na
mazı Fatih camisinde kılındıktan soıı 
ra Edirnckapısında metf eni mahsu
suna defnolunacaktır. 

• 
ÖLÜM 

Sabık mevkii müstahkem müfettiş
lerinden General HUseyin Hüsnünün 
kız kardeşi, telefon müdürlüğü .me

murlarından Fuadın ve gazetemiz 
:ıpuharrirlerlnden Rüstcmin büyük 
Qnno•i Qo:-•nn 'T...'T.--l\ısU!~h~ ..lU-

Cihangirdeki evinde Alla.hın rahmeti 
ne kavuşmuştur. Cenazesi bugUn e
vinden kaldınlarak Okmeydanındaki 
aile kabristanına defnedilecektir. 

Teşekkür 

Valdemin vefatı dolayısile büyük 
kederime gerek bizzat gerek mektup 
ve telgrafia iştirak eden aziz ve muh 
terem akrnba ve dostlarıma ayrı ay
n minnet ve şükranlarımı arza iın
kim ve fırsat bulamadığımdan bu sü
tunlarda j .. zıh teşekküratımın kabu
lünü rica ederim. 

Keçiburlu Kükürtlcri T. A. Ş. Di
rektörU Ihsan Ruhi Berent. 

G.. .. Jstanbııl 
unwı programı -

Oğle Nesrlyatı : . 
Saat 12,30 Plakla Türk :rn~ 

12,50 Havadis, 13,5 Muhtelif 
neşriyatı, 14 SON . 
Akşam Neşriyatı : si~ 

Saat 18,30 Pliikla dans Jll~ 11 
Konferans: Beyoğlu Halkevı 
na Feridun Osman {Tilrk b:i 
na saygı vazifesini yapına f~ 
Nezihe ve arkadaşları tar:rııı 
Türk musikisi ve halk ş 
20,30 Ömer Rıza tarafından ,·e 
ça söyl v 20,45 Bimen Ş_en_ ııı 
kadaşlan tarafından Tur; a) 

kisi ve halk şarkıları ( ~aa ,·e 
21,15 Orkestra 22,15 AJ~n~.n 
sa haberleri ve ertesi gunu 0 
ramı, 22,30 Plakla solol

0
nN 

ve operet parçalan 23 S · 

• 
Gfüıiin program i.izii 

SENFO.NJL:t~R il! 
22 Rennes, Strasburg: S~cJı 

konser (Hans Knapppertsb 
idaresinde). 

HAFIF KONSERLER 
7,10 Berlin kısa dalgası: sa 

konseri {Kısmen ppla,kla) dal 
Orkestra. 9.20 Paris kısa ı" 
Plitk. 9,30 Bcrlin kısa dalgak ~
kek koroları. 9,45 Pnrls 1 

gası: Pla~ 10,15 Bertin kı;.. 
gası: Eğlenceli konser. 13p ri9 
KH'ısik dans plakları. 13 .8 

sa dalgası: Plak. 13 Bcrtıı{ı,) 
dalgası: Hafif musiki. dal 
Devamı) 14,15 Paris kısa SO 
Rennes'den konser nakli. 16, 
ris kısa dalgası: Orkestrf'ıtl· 
ton, (Schumann, Ramo. L 5u ~ 
Berlin kısa dalgası: Ne:ı~f 
musikisi. 20 Lllyipzig: M ?d 
siki. 20,25 Peşte: Meşhur0 1' 
ve valsler. 21 Vnrşova: r 111 
22 Roma, Bari: Bando 5 (Spontini, Bellini vs.). 22,ıııı 
yppzig: Birçok iıleUerle )<e 
22,45 BUkreş: Salon or 
23,05 Varşova: Hafif ~~ 
23.05 Prag kısa dalgası: ııı 
bando. 23,10 Peşte: Çig~nıc 1' 
kisi. 23,25 Roma: KüçU 0 
musikisi. 24 Peşte: Opera 
trası. 

OPJtJRAI .. AR, OPERETJ,,}1;1'. 5tO 
16,30 Berlin kısa dalgn}, , 

yodan musikili, sözlü P1 .ıısl 
Milano, Florans: J. Stt 
"Wienerblut,. opereti. 

ODA MUSiKiSi f!I~ 
ı.:: ~.:ıı .. ı • " - ' er _ .. 5 ~ 

oda musiki konseri. 16,:1 seri
kısa dalgası: Triyo k011tJ. 2ı 
Bükreş: Balalayka kua.rte !l3rlt 
Prag kısa dalgası: DUO ıo 
(Anton Dvorak). 

RESITAI .. LER . fi 
15,15 Roma kısa dalgas~srıi'! 

no - Keman (Grieg, Pllo IJll 
15,45 Berlin kısa dalgn:1 :8ııo Jı, musikisi. 19,20 Peşte: pı);o JY. 
seri. <Mozart, Bach). 20. si>YtU 
reş: Erna Sack şarkı ıı1' 
(Plak). 21.30 Bilkreş: J{e~2" 
sitali (Leclaire, Gauber.t) ·eti ~ 
şova: Chopin'in eserlerınd ad 
no resitali. 22,25 Prag l<t(SÇııY~o 
sı : Keman konsertosu 
ki). 

DANS M'CS!KISI . pr&g 
19,03: Blikrcş: 21,40. 

5
. ~ 

sa dalgası (Valsler). 22,4 \fj 
na. 23: Varş~va. 23.:0vııtf"'"' 
23,50: Uypzıg. 24,15. 

Erden tereddütsüz içeri daldı. Hemen kızıll1~ 
na koştu. Başını, nabzını muayene etti. K~_nso tıJtt"' 
zerinden yakaladığı kUçük bir aynayı ynzune ,el 
Göğsünün düğmelerip.i kopararak açtı. l{ilnse 0ıd1" 
çıkaramıyor, hepsi mütevekkil ve şaşkın bak1.~ğ9oıı' 
Cebinden sıyırdığı mendili suya batırarak g~g.~ 
koydu. Bir bileğini annesine, diğerini aşçı 
vererek : - Kaldıralım, h{l Hacı! Oy le sersem sersem do

laşma, yardım et te yavrucağı odasına götürelim. 
Hacının biraz aklı başına gelir gibi oldu. Anasını 

bir tarafa tartaklıyarak çektikten sonra Uçü birden 
kızı kaldırıp odasında yere serili, hazır duran, ipek 
örtülü, kenarı işlemeli yatağına, olduğu gibi yatır
dılar. Hafız Hanım muttasıl kulağını, kızın göğsü
ne koyuyor ve kendi kendine, heyecanla mırıldanı
yordu: 

-82-
- Yavaş yavaş uğuşturunuz. • ııtJ 
Dedi ve kendisi kızın renksiz yanaklarını rJ)lıf 

- Yok! Nefes yok! Dahi! nedir bu başımıza ge
lenler? Bari limon koklatsak. Ah yarabbi! İnşallah 
baygınlıktır. Hiç başıma gelmedi. Ya öldüyse ... 

Bu son sözü işiten anası, darmadağınık, gözleri 
fırlamış bir halde tekrar odaya daldı· 

- Oldü mü? Ah öldü mü? 
Diye hüngür hüngUr ağlıyara.k kızının ayak u

cuna kapandı. Hacı gittikçe kendisine geliyor vazi
yeti anladıkça yeni birtakım hislere kapılıyordu. BU
tün bu tehlikeli vaziyette, bu elim kargaşalıkta yi. 
ne (hep o piçin yüzünden) diye düşünmekten kendi
ni alamıyordu. Ve hcrşeyi yine kendisinden değil, 
Erdenden biliyordu. 

Hafız Hanım tekrar seslendi : 
- Ayol, ne duruyorsun! Koş çare ara! 
Bu sefer Hacı büsbütün kendine geldi. Merdiven

den koşarcasına inm.iye başladı. Kunduralarını giy
mek hatırına gelmeden mestlerile sokak kapısına 
doğru seğirtmiye başladı. Kapı yarı açıktı. Tamam 
dışarı çıkacağı sırada yıldnm gibi koşan birisiyle 
burun buruna geldiler. Az kaldı kafa kafaya çarpa
caklardı. Baktı, gelen Erdendi. Başında fes, sırtın-

da ceketi yoktu. Delikanlıyı görünce, kolunu uzatıp 
geçmesine mani olmıya çalıştı: 

- Nereye? 
Erden, Hacının koluna bir dirsek vurarak ayağını 

attı. Hacı tekrar kolundan tutmak istedi: 
- Olmaz diyorum! 
Bu sefer Erden, çılgın bir hareketle Hacıyı göğüs~ 

leyip sokağa itti: 
- Haydi oradan gebeş! 
Diye haykırdıktan sonra içeriye daldı. Hacı arka

sından bakakaldı. Bu ne idi? Neler oluyordu? Erde
ne kim haber verdi? Acaba bu da delirdi mi? 

Bir anda yüz sual aklından geçerek içeriye dön
mek mi, gideceği yere gitınek mi lazım geleceğinde 
tereddütlü kaldı. Gitınck, kızının hayatı için lazım
dı. Gitmemek, bu anıla hatırlayamadığı sebepler 
için elzemdi. Iki adım attı. Durdu. Ayakları ileriye 
gitmedi. Döndü, bir anda bu vaziyette kaldı. Niha· 
yet ne olursa olsun gitmemiye, eve dönmiye karar ver 
di. !çeriye girdi, kapıyı kapamadan arkasından bes- · 
leme kız bir kırlangıç süratiyle ve yalın ayak girdi 
ve hiç bir tarafa bakmadan, ok gibi yanından geçe
rek merdivenlere atıldı. Hacı o zaman işi anladı. De
mek ahretlik hekim hoca sözünü işitince çok sevdi
ği küçük hanımını kurtarmak için hepsinden akıllı 

davranabilmişti. Memlekette hekim olmadığını bi· 
len küçük beslemenin, Erdene doktor dedikleri batı. 
rına geldi. Mademki o da hekimdi, daha i;i ya .. Me-

seleden esasen haberi olmıyan kız Erdenin evine koş 
muş ve kapıdan girince: 

- Amanin! Yetişin küçük bey! KüçUk hanım öl
dü ! 

Diye haykırmıştı .... 
Vergici ve yüzbagiyle havuz başında kahvelerinl 

içmekte olan Erden, kızı.-: bu çılgın feryadına fırla-
dı : . . 

- Ne oldu kız ? 
- Küçük hanım öldti 
-Ne! 
- Sofanın üzerine boylu boyunca serildi öldü! He 

kim arıyorlar! Yetişin yeti1;1in! 
Erden ani bir sarsıntıya uğradı. Yüzbaşı fırladı. 

Erdeni sarstı: 
- Kendine gel! Kız telaş ediyor. Belki baygıplık

tır.. 

Her Uçil de mühim bir vaka cereyan ettiğine kani 
idiler. Olilm sözünü, Erden bir intihara hamletınişti. 
Kendini toparlar toparlamaz kıza haykırdı: 

- Yukarıda, dolabın içinde ktiçük sarı çanta var. 
Yetiştir dedi ve ba~ı açık ceketsiz fırladı. 

' 
Sofaya çıkınca etrafına bakınarak: 
- Anne! 
Diye acı acı haykırdı. Hiıf ız Hanım da içeriden ses 

verdi: 
- Buradayım. Sen misin Erden? 

- !ıtU ..ı!. 
hafiff şamarlamıya; alt şakaklarını U~'li urııM"' 
başladı. O sırada ahretlik te çantayı yetış ıcoıo°'" 
Hemen açtı. Portatif ecza paketinden eter, 18J)lıŞ 
çıkardı. Şiddetli bir baygınlık olduğunu a.n 1'0ıo0' 
Bir taraftan eteri koklatıyor, diğer taraftan 
ya ile masaj yaptırıyordu. Bir aralık: 

- Neden oldu? di· JJ• 
Diye ortaya sordu. Buna kimse cevap vcrJlle,,g.~ 

cı kapının eşiği üzerinde, ellerini açıp yan P~8,,ı.ı1' 
dayamış, mestli, cUbbeli, bol yenli ve koca ıcı)'orOıı
bir istavroz gibi sakit ve sessiz durup ba 
Bu sefer eniştesine döndü: 

- Ne oldu? 1·~ ··ıet w 
Cevap almıya meydan kalmadan kızın ° .kk9t 

ğildi. Gerdanı, göğsü, memcleıi apaçıktı. Dı bİ oıJıl' 
ti, göğsünde hafif bir hareket farkeder g~ı.ırı t~ 
Başının altına bir yastık daha koydu. \'e bll ı<ltl~ 
birleri sırasiyle yapmıya başladı. J{ızın . yan;u. ,4 

uzun gölgeler serpen iri kirpikleri, titr1yor 
kadın haykırdı : , 

- Şükür, şükür Allaha! Kımıldadı! 
01 

tıiı' 1 

Anası gözlerini silerek koştu. Hafız aaıll ı'flt~(' 
;;,r " ;:,e vuç kolonya daha serpti ve Hacı ağır 80 dB· ıfıı,-

doğru yürüdü. Erdenin bir eli kızın nabzın 1111c::ııf 
ıaatte.. Dikkatle, heyecanını bastı~ıy.ıı çıcirl'ı1' 
dinliyordu. Nihayet genç kız gözlerını açtı. d•· 
rinin arasında söntik bir bulut parçası vnrvı:.tl 

(Arkası 
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Giindelik Gazete 

Ah BAŞMUHARRI RI 
l' AN' mat Emin y ALMAN 
kirde ın hedefi: Haberde, fi
.... ' her feyd t • d"" • Ust, •anu .. e ernız, u· 
gaıeteai j' olmak, kariin 
~ 0 ınıya çalıırnaktır. 

CONON MESELELERi 

l enıizlik .. 
d Mucadelesin-
e Bazı .l .. ··h· 
~ ntU im 
0ktaıar 

d~lediy&ıhı 
~ve ILl&katenılZltk mUcadeleslnl 

111 
bit okuyu Ue takip eden merak

d'ektuııta ~u, bize gönderdiği blr 

3 
'l'ert&ıa dtkk ı:Uhlnı noktalara beJe-
Ot. l>ty0 l' ~. 1 ,;ekmemlzl rica edl-
1 _Soka. 

~!arı koka~ ~ticıları pistir, Ustleri 
"'ıı ~ l'okt · Jllerinde sıhhat vesika 

2 
~dır, ur. Bunlar kontrol altına 

'~ ~ hceıerı evler \•e apartmanlar 
~ bot.it... ~plerfaı sokağa cadde

bl 8 ' l.o .. .rorıar. 
) ~~talan sıkı bir teftişe t&.. 
~ re~~ta mutbaklarını, kap 
~ "' le rı Ve yıkama şartıarmı 

ta 4 'l.o~troı etmelidir. 
llJ ~ ~ talanıa verilen çly sala
~0'tt\ lı-.. P Yika.nmadığım, yıka-

5 
bfıty01' gt ıu Ue ve nasıl yıkandı· 

............ nıuyuzf 
11

'811 ı-"lllc i*lanndakl tavukçular 
~.._ ~esiyorlar ve kestikten 
~lla lll'1t ll&aı.J yoluyorlar gör-

k ...... ~ 
bı~ Pla ar plalik lçiı(ded.fr. 

· llkıert kontrol edlliyor 
'7' Gaıtn 

~ıı h-.tı-~araa verilen mezeler 
? .._.Yor tetkik edllnı1' ml· 

~e...,,1 .• 
'ttaı --..ıı ol<u 
k 'dit.anı Yucumuzun yukarıya 
rn~e 1a,_;... llotıa.n her halde dlk-

dik::ı~-bıt~ ~edlyenln temlzllk 
t~ &Jcbtııı. hlııun bu noktalan 

lh Jtlpbe yoktur. 

tikarı -
ır, Q Mücadele 
~ Yatı .. 

h1tıc.s d:ııatnıa.k mevzuu Uzerln-
ae ~Y't.r a durduk, 
~lbtılc.ltcı. lt&batııataıı lmlllerden biri 
te~llbıe ~ 8lıde esnaf adeta fiyat 
"arı t hUe ~I dei1J glbdlı;. Serbest 
\' kelıtıeıneı:!'!l'lll önllne geçmlye 

~ blıte 'Yrıı hl lr. 
" it ilet hllltah eraldı okuyucumuz hl· 

bn lıt)'ot1111ıd edestnı anlatıyor: 
fi ~it bir 1 a tern1zoe yemek yene-
4() 'tle11 tetk~kantaya gidip llstedeki 
!i~ iS, 5o. 60 ettiniz mi? Porsuyonu 

I~~~"~~ 
L,,~elkt~~~ 

• • • 
YUNANiSTAN YENi REJiMiNiN 

YILDÖNOMONDE· 
Komıumuı ve dostumuz Yunanistanda geçen sene bugün General Metalısaı 

iktidar mevlclinde bir inlulôp yapmıı. Yunan milleti için çolc faydah olduğuna 
lcanaaf getirdiği yeni bir rejimi ilan efmi§fi. Aradan geçen bir sene zarfında Yu· 

nanlstan dahili sülciin ve teralclci yollarında mühim ham leler yapmııtır. Bu mü· 
nasebetle bugünkü vıldönümünde Yunanistanda Metalcsas re/imine bir göz atmalc 

faydalı olacalchr. 

B ugün, 4 Ağuıtoı .. Dost 
Yunaniıtanda yeni re-

jimin teıiı tarihinin yıldönü

müdür. Yunan milletine çok 
verimli inki9af yollarını hazır

lıyan bu rejim, geçen aene 4 

Aiuıtoıta tatbik edilmiye bat

ladı. Batta Yun&.n Kralı S. M. 
Georgeı ve General Metakaaı, 

bu rejimin en kıymetli i.mille

rinden olmu9lardır. Bu bir se

~ zarfında milli faaliyetler
den bl.fka devlet itlerinin ver
diği neticeler, kazanılan bü
yük muvaffakıyetin en parlak 

birer ifadesidir. 

Yunan rejimi, tatblkı gününden 

bugUne kadar siyası ihtiraslara da 
yanır bir rejim olmamıı, bilikis, 

ve kalkınma kaynağı olmuştur. 

R ejimln Şefi General Metak
sas, 65 yafmdi dürUst ruh 

lu, tecrübeli bir askerdir. Memle
keti için günde on sekiz saat durup 

dinlenmeden çalışan Metaksas, bu 
inıkln ve enerjiyi yurt sevgisin. 
den, milli şuurdan almıgtır. 

General Meta~sas, rejimin tat
bikine geçerken, bil.tün çalışma ar

kadaşlarını politika hastalığından 

uzak kalmış ıunsurlar arasından 

seçmiş, bu suretle en canlı, kanlı, 
en dürüst bir çalışma prensibi kur
muştur, bu rejim devam ettikçe, 
eski politikacılar da bugünkü sana 

General Metaksas ve üeneral lnlJna.: 

toryum havası içinde §ifa bulacak· 
lardır. Daha sonra, dUn Yunanista 
nı ecnebilerin aleti haline dUşUren 
politikacılık ihtirnsları yavaş ya
vaş sönecek ve yerine en . müspet 

politika ruhu geçecektir 

• 

gittiği bir muhitte ecnebi tesirleri
nin her tUrlU fınldaklar çevmne
leri, Yunanistanı kendi mukadde
ratına hakim bir kUl halinde bırak 
mıyarak, kendi emellerine alet e
dinmeleri işten bile değildi. 

4 Ağustosta General Metak
sas bir milll sUkfın ve kal· 

kmma rejimi kurunca muvazeneli 
fikirli Yunan vatandqlan ,böyle 
bir rejimin zaruri bir ihtiyacı kar
şıladığını takdir ettiler ve yeni ida
re ile it birliği yapmakta tereddüt 
etmediler .. Hiç şilphesiz bu idareyi 
benimsemiyen, eski hudutsuz hUrri 
yeti arıyan Yunanlılar eksik değil
dir. Bunun hayret edilecek bir ~ 
rafı yoktur. HUrriyet insa.nlarm 
daima en yilksek tutacağı bir kıy
mettir. Ne gibi bir bedele mukabil 
olursa olsun hUrrlyetin muvakkat 
bir tahdide uğraması elbette istı
rap duygusu uyandınr. Bundan 
başka nesillerce devamı eden siya
si fırka ihtiraslarının zihinlerde u
yandırdığı itiyatlar ve izler elbette 
birdenbire silinmez . 

Bununla beraber 4 Ağustostan· 
'beri geçen kısa zaman zarfında ya 
pıla.n işler, yeni rejimin memleket 
hesabına verimli olduğunu, zarurl 
ve muvakkat hürriyet tahditle
rine bedel mUsbet bir çok netice
lere vanldığını bütün Yunanlılara 
yavaş yavaş ispat etmi!j bulunuyor. 

Bu neticelere vanlmanın başlı
ca teşebbüs ve hareketi kuvveti 
General Metaksastan gelmiştir. 
Fakat Kralın, vatanını sever bir 
insan sıfatile oynadığı dürüst ro
lü unutmamak llzımdır. Yugos
lavya Krallık Naibi Prens Pol na
sıl hiç göze görilnmiyerek Yugos
lavyadan kurtarıcı bir ruh rolUnU 
oynaımışsa Yunan Kralının da bu
günkü sükfln ve çalışma rejimi u. 

zerinde ayni yolda tesiri vardır. 

Susuzluktan Şikayet ' 

Eden Bir Mahalle 
Sultanahmette lshakpaşa mahal

lesinde Yeğen sokak 16 numarada o
turan askeri mütekait Süleyman E
ğinoğlu bize gönderdiği bir mektupta 
diyor ki: 

"Belediyenin mahallemizin 150 met 
re uzağına kadar getirttiği temiz şe-
hir suyundan bir türlü istifade edemi 

yoruz. Alakadar makamlara yaptığı
mız müracaatlere henüz müspet bir 

cevap alamadık. Su işini 38 ev namı
na ve resmi şekilde takip ediyoruz. 
Bu arada apartmanlar da vardır. 

Civarda Soğukçeşme adı ile ma~ 
ruf bir su vardır. Fakat, acıdır. Ve 

içmiye elverişli değildir. 

Temizlik işleri için kullanılan bu su 
şimdilik bütün mahalleyi idare edi
yor. Fakat, Belediyenin kararı tatbik 
edilir de bu çeşme de kapanırsa, bU
tUn mahalle büsbUtün susuz kalmak 
tehlikesine maruzdur. Mahallemizin 
su ihtiyaccını karşılamak üzere esa
sen yapılmış bir müracaat olduğu 
için bunun süratle intacı hususunda 
alakadarların nazarı dikkatini çek,. 
menizi rica ederiz.,. 

Milcista Atatürk 

Anıtı Y apdacak 
Milas, (TAN) :Mütevazı bütçesi ile 

Milasın bütUn ihtiyaçlarını karşıla
mağa çalışan belediye bu yıl içinde 
5650 metre murabbaı yolda esaslı 
tamirat, 3450 metre murabbaı da ye
niden yol yaptırmıştır. 

Milasm her köşesinde bir tamir ve 
imar faaliyeti göze çarpmaktadır. 20 
metre genişliğinde AtatUrk bulvarı 
yapılmaktadır. Yakında Atatürk 
meydanı açılacak ve Atatürk anrtl 
yaptırılacaktır. 

Maraı Temizleniyor 
Maraş, (TAN) - Belediye, genel 

sağlığa zarar verebilecek her tUrlü 
fena şeyleri birer birer düzeltmekte, 
temizlik bakımından çok titiz da\Tan 
maktadır. 

Kanhdere ve belediye sahası ardın .. 
daki tonozlar toprakla örttilınüştür. 

Şehir içinde akan sular borular içine 
alınmıştır. 

Bakteriyolojik işler için bir doktor 
getirilmiştir. Bundan böyle bütün 
tahliller belediyece yapılabilecektir. 

Şarbay doktor Sükuti, bu yeni daire 
için gereken birçok aletleri ısmarla.· 
mıştır. 

Barlın Kupaıı Finali 
Bartın, . (TAN) - Ba.rtmm ter .. 

tip ettiği kupa maçında finale ka,.. 
lan Bartınsporla, Zonguldak spor 
karşılaştılar. Zonguldakspor 2-0 
mağlup vaziyette iken sebepsiz sa
hadan çekildi. Kupayı Bnrtmspor 
kazandı. 

tıg1 ~ ·~~:s ıkuru a et yemekleri. 
~ hd~~ 80 e bir parçacık et kınn 
l<a il Pata kuruı alınır mı 't Atkıa 
ı::_ftıtıı doy ile tenılz blr lokantada 
"' h1tı4ı1t 1~blllrstnız. Lokanta
h~~ Yattan et, sebze \'e mey 

&l'aaaıda bir mllnasebet 
llo ... _. . lnı't -

tlttı.;~Y~I - ı--------------------.... --•I 
M emlekete ait her meseıe, 

müspet surette halle muh
taç bir dava değil, ba9ka fırkalar
la çarpışmada kullanılacak, şahst 
tarafı ileri sUrUlecek bir mücadele 
bayrağı idi. Ortada siyasi serger
deler vardı. Bunların bir kısmı hiç 
şüphesiz mükemmel insanlardı, 
fakat siyasi ihtiras h9psinin gözU
nU bağlamı3tı. Her Yunan vatan
daşı, kendini bunlaMan birinin ada 
mı mevkiinde görüyordu. Başkası. 
nın adamını dost bilemezdi. 

Go ın.:.._ '1ılc ~ ~ılnue bir lokantaya 

~o ".-ilk. \' \'e et Porsuyonlan 40 - R e s m Al D a ·, r e 1 e r d e t\ı ~' do enıekte kahve i~rsesılz 
. ~ llduıma yerseniz 40 ku-

11 lb~ M 1 hit()kQ~CUJb de~l de nedir?" e mu r a r ve 
)'""~ ltıadde~ bu mUphede.lerhıl 
'<13-!_ltoıan-oıere tatblk edeblli.rslntz 
~ ~uı. sUı I§ görüyor. Halkm 
bıliJ )11ıcıeıı karşı likayt kalınıyor. 1 

Halk 

Lı ~lbrıeı ~aişet pahalılı~... taham- 1 

\· .... ~ lr hal alıyor 1 
'tıt Ye b • 

bir "'-tana u lhtlklra kal'§ı, tıpkı 
llaıt Qı~~ele" olduğu gibi, §lddetli 
~aı ~"-, &çnıatıdır. lhtlkara sa- i 
ta 1 ~tıını lokanta ve dUkkan der- ' 
~ bttıctı: ah, kapısına "Bu mağa- I 
~~de ıe!~:tığı için kapatılmıştır". : 

llıı~•ı o llSnıaJıdır. 1 

~ "akit ihtikara sapan 

Sıııdırgıda yeni 1 

sınd liitün Mahsulü 
:~esı, ~7 (l'AN) - İnhisarlar 1- 1 

ltıı.~ taıırır ~enesi tUtUn mahsulU
bltır ?lıtt tnınt~amelesine başlanmış, 

h lar kö"I ka.lara ayrılarak me 
'lU " " ere "Ik 1 !o lt "'etle Sı ır mış ardır. 

~ilınlldar tutU:dırgıda 1,300,000 ki· 
tUt ek~ :Yetişeceği tahmin e
~tıllıılerın ~~avaı~nı iyi gitmesi 

Olrn'llstur. nefıs olmasına se-

Bir arkadaş anlatıyor: 
"GUnU iyi hatırımda kalmadı 

amma, 9 veya J O Haziran tarihle. 
rinde idi. icra dairesinde bir lşlm 
\'ardı. Vezneden para alacaktım. 
Elimdeki kiiğıtla müracaat ettim. 
Memur defteri açtı, aradı ve: 

- Bu para daha gelmemiş, de. 
dl. 

- Bana geldlğlnl söylediler. Iş. 
te paranın yatırıldığına dair mak. 
buz numara.."'· 

- Oyleyse §U kapının yanındaki 
muada baktınnız. Gelmll}Se klğı
da işaret etsmler, ben burada mu
amelestnl yaparım. 

Nazik memura teşekkür ettim, 
kapı yanındaki masalara doğru 
gittim. iki memur )'&Oyana otunı. 

yorlar. Kağıdı uzatarak sordum: 
- Şu tarihte ve §U makbuz nu

marası altında buraya para yatı

nlmıştır. Lfıtfen bakar mısınız! 

Dedim. 
Memunı.n biri yanındaki arka. 

daşı ile beraber kağıda baktı. Hiç 

bir defter açmıya, bakmıya ve ara. 
mı ya lüzum görmeden: 

- Ha:l,r, böyle para gclmemls
tlr, diye ikisi birden cevap \'erdi
ler. 

- Bu para muhakkak yatmıştır. 
Hem de birkaç gün eneJ. J~ ~ok 
tazedir. Lutf en deftere bakıver iniz, 
belki numarada bir ynınh~lık var. 
Aldığım cevap §U oldu: 
- Böyle numara olmaz, biz ne 

dediğimizi biliriz. 
Bu sırada diğer bir memur işe 

ka~ı!ftı. Kağıdı elimden aldı, bir 
defter açtı, parayı kağıtta yazılı 
numara ve tarihte buldu. 

Simdi dUşUnUnUz! Benim yerim
de ta Edlrneka.pısınclan gelmiş bir 
ihtiyar, yahut birkaç kuruşluk na. 
faka maaşmı almak için ödün~ bl. 
let parası bularak ta Beyıkozdan 
gelen dul bir kadın da olabilirdi. 
"Para gelmedi,, cevabına karşı, ıs
rar etmedm evine dönerdi, belki 
de ağlıyarak giderdi. O zaman bu 
kadıncağızın zararını kim ödlye
cek, kederini kim teselli edecekti!. 

• • 

Hastalık orduyu sarmıştı. Ya
rma emniyet etmek iımkanı yoktu. 
Yarınki kuvvet müvazenesine ait 
tereddüt, umumt hayatta devamlı 
bir akamet uyandırıyordu. Üniver
siteye devanı eden binlerce talebe 
siyasi fırkaların yemi rolünü oy
nuyorlardr. Siyasi talebe grevleri, 
karışıklıklar zihinleri derslerden, 
ilmi araştırmalardan çok ziyade iş 
gal ediyordu. 

Fırka hastalığının bu kadar ileri 

Liman idaresinde 

Bugünkü Toplantı 

Bugün saat onda limanda lstan-

Amerikan Karikatürü: 

1 
bul vali vekili B. Şükrünün riyaseti 
altında Dahiliye, lktısat, Gümrük ------
ve lnhisarlar Vekaletlerinin murah- ıı ______ .....,.. ____________________ .,.i\ haslarındnn mürekkep bir toplantı 1 

yapılacaktır. ~--. 
Bu toplantıda bütUn Türkiye li- ___ ,,, 

manlarında ve hava meydanlarında 
çalıştnlann ecnebi vasıtalarına girip 
çıkabilmelerini temin için b!r tali
matname hazırlanacaktır. 

Kızgın Japon güneıi karıııında ıemıiyui eriyen Çinin ıırtı ka: 
ıınıyor! 
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Ga atasaray • Admira 
Arasındaki İntikam Maçı ı 

TrakYa Manevraları 

• ıl 1 

• O Beraberlikle Neticelendi ~ :;:,; o 
Galatasaraym 33 üncü yıldönümü 

için şehrimize davet ettiği Avusturya 
fanıpiyonu Admira dün ikinci maçı
nı Taksim stadında Beşiktaş ve Pe
ra klüplerinden takviye edilmiş Ga
latasaray takımile yaptı. Bu maça 
Galatasaray takımı şu şekilde çıkm.rş 
tır: Sacit, Faruk, Velastardi, Eşfak, 
Japoni, Salim, Bülent, Şeref, Haşim, 
Bambino, Süleyman. 

Viyanalılar Pazar günkü kadrola
rını aynen muhafaza ediyorlardı. 

Bu sırada sağ açığın kaleye yakın 
bir mesafeden çektiği şütü Sacit ha
rikulade bir plonjonla kornere attı. 

Çekilen korner avut oldu. 

. Dakika 17 ı 
15 inci dakikada uzak bir mesafe- ,· 

den Galatasaray kalesine çekilen fa- , 
vulü sağ içleri nefis bir kafa temasi 1 
le kaleye gönderdi ise de Sacit bunu ı 
da atlattı. ı 

17 inci dakikadan itibaren sarı kır-
Saat 18 de hakem Adnan Akının 

aüdüğile oyuna Admira başladı. Mü
dafaa hattında kesilen bu hücum sağ 
taraftan derhal Avusturya kalesine 
indi. Avut çizgisinden Bülendin geri
ye çevirdiği topu Bambino kafa ile 
kaleye havale etti ise de kalecileri 
tuttu. 

mızılıların açıldığını ve Viyana tazyi 
kinden kurtrulduklarıni ve bütün hat
larında büyük bir faaliyetle çalıştık
larını ve Viyana nısıf sahasına geçe Trakya manevralarında vazife alan topçu alaylarımızın mert ve d inç subayları istirahat zaman

larını neşe içinde geçiriyorlar •• rek hakiımiyeti ellerine aldıklarını 

gördük. Çok canlı oyn,iyan Galatasa- ı ·· 
rayrn bu şekilde çalışmasını gördük

Admira ilk tehlikeli hücumu beşin 
ci dakikada yaptı. Sağ taraftan yap
tıkları akın da sağ içleri müsait vazi
yette topu avuta yuvarlaımakla heba 
etti. 

~dmira dikkatli 
' '.Avusturyalılar, karşılarındaki takı 
mın ilk maçtaki gibi yumuşak olma
dığını hissedince daha dikkatli oyn~
miya ve bütün enerjilerini kullanmi
ya başladılar. Buna mukabil yine o
yunda bir hakimiyet tesisine im.kan 
bulamıyorlar. Akınlar karşılıklı olu
yor her iki kale de zaman zaman teh
like geçiriyordu. 

10 uncu dakika, Soldan yaptığımız 
müessir bir akını ancak kornerle kur 
tarabildiler. Haş1min kale direğini sı
yırırcasına çektiği korner Bülendin 
kafasile sol zaviyeden içeri giderken 
kalecileri hızır gibi yetişerek topu 
yumrukladı. On metre ileri giden to
pa Japoni kuvvetli bir şüt çekti ise 
de yine kaleci geri çeldi. Üçüncü şüt 
kalenin üstünden avuta gitti. 

Gol olmadı 
Dakika 12. Galatasaraym merkez

<ıen yaptığı bir hücumda Japoni ba
cağına yediği tekmeden dolayı bir 
müddet oyunu terketmek mecburiye 
tinde kaldı. 

Admiranm merkezden muntazaı.'ll 

ve he.saplı paslarla yaptığı bir hücu
munda soliçlerinin sanatkarane bir 
§ekilde vurduğu kafa kale direğini 

yalyarak avuta çıktı. 
Yirminci dakika olduğu halde her 

iki tarafta da bariz bir hakimiyet 
yok. Her iki taraf bütün varlıkla.rile 
çalışıyor. Yalnız aradaki fark onlar 
yorulmadan rahat oynuyorl13:r. Biz 
bütün varlığımızı sarfediyoruz. Zaten 
profesyoneller ile amatörler arasında 
ki fark bu değil mi! ... 

Galatasaray hakim 
Yirmi beşinci dakikadan itibaren 

sar kırmıztlrlarin hakimiyeti aldikla
rm ı ve üstüste Admira kalesini tehli
keli akınlarla sıkıştırdıklarını görü
yoruz. Avusturyanın aneşh'l.ll'larr ade
ta bocalıyor. Arada sırada tek tült 
yaptıkları akınlar mühacimlerinin dur 
gunluğu yüzünden müdafaa hattında 
kırılıyor. 

Sarı kırmızılıların bu hakimiyet an 
lannda yaptıkları müteaddit hücum
lar ise dünyanın birinci sınıf kalecisi 

Manisada Atletizm 

Çahşmaları Çok 1 yi 
Manisa, (TAN) - Manisa, De

nizli, Uşak, Afyon ve Kütahya mın

takaları arasında Uşakta yapılacak 

atletizm müsabakalarının geri bıra
kılması bura atletlerini çok mütees
sir etmiştir. 

Aylardanberi bu iş için hazırlanan 
Manisa atletleri bu mevsimde 40 de
receye çıkan sıcak altında formla.. 
rrnı uzun müddet muhafaza edemiye
cekleri için nevmit cılmaktadırlar. 

Mmtakamız bu yarışlara atletlerimi
zin oldukça kuvvetli bir şekilde git
mesi için çok çalışmaktadır. Her haf
ta burada bulunmakta olan Galata
aaraylı Küçük Besimin nezareti altın
da atletler hazırlanmaktadırlar. 

Uşnğa gitmeden evvel Izmirli at
letlerle hususi bir müsabaka yapıla
cak ve ko.t'i takım o zaman tespit 
,.,.ıj)pM](tir. 

Çarpışırlarken enstantane 

olan Platzer tarafından kofaylıkla 

bertaraf ediliyordu. 
40 ıncı dakikada sağ açıkları müda 

filerin ilerde bulunmasından istifade 
ederek topu yalnızca yakalıyarak ka
leye kadar götürdü ise de Sacidin 
fevkalade bir plonjonu bu muhakkak 
gole mani oldu. Ve ilk devre vaziyet 
değ4ımeden 0-0 beraberlikle neticelen 
di. 

I kinci devre 
!kinci devreye Galatasarayrn sol

dan inkişaf eden bir hücumile başlan 
dı. Bunu ancak kornerle atlatan Viya 
nalılara çekilen korner Eşfakın aya
ğile avuta gitti. 

Beşinci dakika: Galatasaray tekrar 
ladığı hücumda şfakm müsait va
ziyette Bülende geçirdiği topu Bü
lent çok ani bir vuruşla kaleye gön
derdi. Direği sıyırarak avuta giden 
bu sıkı şilt dört santim aşağıdan git
se idi A vıusturyanın meşhur kalecisi 
muhakkak ki, seyirci kalacaktı. 

Yedinci dakikadan itibaren Avus
turyalıların tekrar hakimiyeti aldık
larını ve GalatasaraY, kalesini sar
dıklarını görüyoruz. 

ten sonra birkaç golle galip gelmesi 
her an bekleniyordu. Fakat bu haki
miyet uzun sürmedi. Viyanalılar va
ziyetin tehlikeye girdiğini görünce 
tekrar enerjilerini kullanmıya ve o
yunu müsav.i şekle sokmıya. muvaf
fak oldular .. 

Kaçan fırsat 

Maç karşılıklı akınlarla geçiyordu. 
35 inci dakikada Slileymanm sağdan 
y:;;kaladığı bir pası kaleye kadar gö
türerek kapalı zaviyeden içeri şilt at-1 
mak hevesine kapılması muhakkak ı 
bir gole mani oldu. Eğer Süleyman ! 
bu topu kale önünde bekllyen arka
daşlarına yuvarlannış olsa idi Gala
tasaray maçtan galibiyetle çıkabilir
di. 

Son dakikalarda Adıniranın yaptı
ğı tehlikeli bir hücumu çok güzel oy
niyan Valastardi nefis bir ayak koya 
rak atlattI. 

Ve Galatasaraym mukabil akınında 
çekilen korner Bambino'nun kafasile 
kaleye girerken kaleci ve direk ma
ni oldular. 

Bu tehlikeyi atlatan Viyanalılarm 
yaptığı son hücum esnasında hake
min ıuzun düdüğil maçın 0-0 beraber
likle bittiğini ilan ediyordu. 

Bu suretle Galatasaraym 33 üncü ı 
ytldönümü merasimi de bu müsabaka 
ile nihayetlenmiş oldu. 1 
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Cim 
iki 

Londbsla Beraber 
Güreşçi Geliyor 

.. ' .. .. 
Pazar günü Tekirdağlı ile güreşecek olan V aAduvelt'in Cim Lon

dosla Amerikada güreştiği vakit üstte iken alınmşı bir resmi .. 

Bu Pazar günü Taksim stadında 1 
Tekirdağlı Hüseyin ve Mülayim pep
livanlarla çarpıı:,;mak üzere iki ecne
bi pehlivanı İtalyadan buraya hare
ket etmişlerdir. 

Gelecek pehlivanlar cenubi Afrika 
da ve İskenderiyede Cim Londosla 
çarpışmış ve güreşçilermiş. Bunlar 
dan birisi serbest güreşte Kanadada, 
diğeri de 'Mısırda şampiyonluk almış

lardır. 

Bugün limanımıza uğrıyacak İtal
yan vapurundafı çıkacakları temin o
lunan bu pehlivanların kıuvvetli olduk 
tarı da söyleniyor. Serbest güreş şanı 
piyonu Cim Londos ta şehrimize gele 
rek bu güreşlere hakemlik yapacak
tır. 

Bu iki pehlivanın ıkıymetleri hak
kında.. müsabakalarda hakemlik ede-

Atletlerimiz · 
Kampa Girdiler 
Bükreşte yapılacak olan Balkan o

yunlarına hazırlanmak üzere milli 
atlet kadrosuna seçilen sporcuları
mız dünden itibaren Kadıköyünde 

kampa çekilmişlerdir. 
Kadıköy stadında çalışmalarına 

devam edecek olan atletlerimiz ağus
tos ortalarında şehrimize gelecekolan 
Macarlara karşı son bir nüı.sabaka 
yapacaklar ve milli atlet ekipinin 
kati kadrosu bu müsabakadan sonra 
tayin edilecektir. 

ben tutuştum. Onların sizin güreşçi

lerden üstün olduklarına ihtimal ve-
cek olan Cim Londosun fikri sorul- riyorum. Fakat bu adamların hakiki 

l 

muş, o da şu cevabı vermiştir: kabiliyetleri Pazar günü görülecek- 1 

- Bu sefer gelen pehlivanlarla tir. 

• 

K~n Türk askeri~ vazifesini tam manasiyle başarmıı ve şimdi, istirahat saatlerini güle oytft' 
ya sonsuz bir sevinç içinde yaşıyor •• 

Fakat ı>aı:ile saati geldiği zaman, Türk topçusu, cesareti kadar emniyetli olan silahını temizi"'• 
ateşe hazır bir vaz iyette bulundurur •• 

Bir dağ bataryasının esterleri timar saatinle .. -
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liERMISE DOGRU 
Hemen Her Kasabada 
Karasinek Ordulariyle 
Boğusup ·Bunaldık 1. 

Ş '::ı_~ saat ~6 ya doğru , _____ , ______________ , __ 
~i·""<&Uftnn. lzzetpaşa. ve yazan. 
'- otoırı Ö1lerini de geçtikten son- • 

lrfidyata bir saat mesafede muhte
eem, mütenasip endamlı kadmla
rm bir merkezi halinde. Köy mey-

. danında, milU kıyaf etlerile dolaşan 
iki genç kızla konll§tuın. Gilldüler 
ve bembeyaz di§lerlnin sUslediği a
ğızlarından eu sözler döküldü: 

' 

~ıı.;.~1: ... ®! LCitif ERENEL 

"-Bizim köyüv. güzelleri nam
lıdır. Şimdi İ§ zamam ... Siz, bizi ve 
ablalarımızı düğünlerde görmelisi
niz. Süslenip memleket türküleri 
söyliyerek, gülerek, oynıyarak ge
lin evine gidişimizi bir defa seyret
seydiniz, buradan ayrılmazdmız. 
KöyUmtizde yerişir kalırdınız." 

Istili bir köy rdiyip geçmeyin. 
Prolaör Selamült Kutupta 1171 )'CIVralanm 6alemekle mqgul •• 1 

~ ~ bulmU§tuk. Dar =•· 
,~ "ıra t11.e duvarlarm Milyonluk ihtiyarlann birleştiği bu 

köy, bir ku.a merkezi olmıya llyik
tir. Köyün meydanına doğru bakan 
yUklek tq binalan, kemerli ayvan
lan görünce siz de şqarmmz. 

$imal Kutbunda 
Soguga Karşı 

Hasret Çekiyorlar! 

re göre Rus ilimleri iki metre ~ 
lmlığında bir su akıntısının kara.1'
gihlan önünde aknııya başladığl. 
m görmUşler ve hayret içinde kal

Dllflardır. 

~ VUra geçtik ve Ma.r
.... ter ÖlıUnde durduk. 

~içinde, toza bula.nmıı bir 
. ~ Tenuz bir oda göeterdi-
~ ~ıunadan akf&Dl ol
r"'~ . bllttm Mardin ~ 
ltl S. 8ehrt göremedim tabil ..• 

' bir gece kaldmı, erte-
~ llid;vata doğru l01& sık-

r.f ';:':a 28 kilometre ,ıma-
~ lıa.......~ keait kavak orm•nlık
ttlt ~· l,te Şuri köyü. .. ZUm
tflt ~ aUaltı olan bu küçil
~~ ilk bir kavak koruluğu 
~?"tar Dınıtakada, kavak ye- \ S ~· Aiaç1ar, 12 yaema ge... 
~s,_ bqbyorlar. Bu y0z-
11e ~ ~. baviliainden her .. 
~~ lı-aka çok mikdarda ka. 
'""UU ~ 10r. Her biri 3000 • 
~ ~ -:ı geni§ sallan, Dicle
•~~ "'...:. ~ yanqtmyor ve 
~~-k~ ~erkezlerine sevke.. 
-ıı 'illa -.&tQada bir söz, ağız-a:-a-~dı: 
t ~~· altm babamdır ... 
0PraJrılll'dl ~IUlak ve mUnbit l',.,, ""7\oy b\'&k yeUtti-
~ bh 'UlfJJllWkuhll.mım, 

-.:.llı1lJıteJiı leıle tutturulan kavak
~ Jallardaki boy boy 
~ ~uz, ormanc:ı, 12 
\; ~ "-kavağı keaiyor. Fa
'l ~ ~ bırakmıyor. Bir di
ı...~ alr.~~yor. Toprak, dev 
·~ ~. durmadan bUyUtü 

! ~ 1ıa1Jı Sawr Jialuı .• 
L_.~ -~ görilntlttl itibarile 
~~ur bir kaaab& olan 
t...~ ea....l.°ııız. Kasabanın aanki 
~:bİ·~ IOkağa fırı.amı,. 
--~-;~uz: çocuk, arkada 
~ ~ kapw önünde ço.. 
~ ~lbuı Çocuk, her tarafta ço
~ 'ıt bu biçare yavrularm 
1 ~~k bir mtırabı var ı 

§ ~ !htlyarlardaıı 
'~:_bir grup, bir balmm ba
~ ~ar, anlqılan fiyat 
~Pazarlık ediyorlar. Diğer 

''lılt CÖZlerbıiıı kenarlan kırSt lllçıa boyanmış çocuklar, 
~' llıuayene ediyorlar. 
İL.~ !Qfltbit karasinek var .•• 

~ ~ bir kara bulut ha-
. '-a h.ıı litt;vle p1lnJı Baldınyor-· 'tt eıı~ içinde bir sinek ya. '! ifa -uze, ayağınıza koma ne 
~ h~. bayır ... Durmadan gö-

~ ~CUnı ediyorlar. Ben, Sa-
'ia..L.--fon İ6 • 20 dakika için• 

ht ~kovmaktan başka bir 
lınkln bulamadmı. 

~--~ biraz ilerisinde Re
~~ ~~. köyU var. Burada 
,~ ~ ızın en güzel ka.dmla-

'~ ... harelenmiş, pembe ten-
' hatıl tiplerine Istanbul
~ ftıe~-~ayabileceğimiz bir

l'oı ~ rördttm. 
~~deki Kıllet köyünden 

' otoınobUln önüne bir köy 
~ ~n.4Yr1.1ı iateyip istemediği-
' ~u ihtiyar köylü Ue de
~~ h en biraz konuştuk. Çok 
._~il\, but lllq varını, bu ~öyUn. 

'~lı&~' DllıSır, incir, Uzüın, 
-O&ll8.lla bademle pamuk 

~ . 
bb-az ilerisinde Teffi bo-

O gUn öğleye doğru Midya
t& geldik. Buram, 600 ha.

neli bir kaza merkezidir. Civarda 
taş çok bol olduğu için kayalar
dan söküyor, inşaatta kullanıyor· 
lar. Ev yapıyorlar. Midyatta iıki sa- F en alemi, Şimal Kutbu-
at kadar kaldım. Jandarma komu- nun, iri ve kaim buz ta-
tanı yüzbaşı B. Sırrı, yardnnlanm ,__ı __ ı 
esirgemedi. Kazanm biricik m-- umuuan arumda asırlardan-

~ beri bü...:~ bir knka--1lkla bur lokantasmda sineklerle ne tür- ,_ ~ 
uı mücadeleye giriftiğimi tasavvur sakladığı ıırlara, bu ıırlann 
edemezsiniz. meraklı içyüzlerine nihayet a-

Beni bir Süryani evine götürdü- kıl erdirmiye bafladı. Sovyet 
ıer ve ev sahibini takdim ettiler. heyetinin büyük bir ce.aret, 

ğazmdan geçerken ıoför fUDlan Midyat belediye lzasmdan laa oğ- yahut akıl ermez bir fen cüreti 
anlattı: lu Yusuf... • 

"-Bu lld karlılıkh ınrtm yak- Zavallı Yusuf, benim zlyaretlın- gÖ8tererek yapbğı son muvaf-
lBftığı eu dar boğazı görüyor mu- den iki gUn evvel henüz genç yat- f akıyetli ıeyahat, Şimal Kut-
sunuz? Eskiden buradan otomobil- ta ve 8,5 aylık biımile olan k&.r1Sı bunun hakiki mahiyetini orta· 
le, araba. ile, atla geçmek mümkün Terzuyıu kaybetmiş. Evde, dört ço ya dökmektedir. 
değildi. Civarın zenginleri so- cuk var: Biz bugüne kadar Şimal Kut-
yulur, tüccar mallan burada "- Anne, anne .. ., diye durma- bunun buzlan arasında bayat im. 
çevrilir, bir çapulcu, isterse dört dan ağlaşıyorlar. Kadıncağızı tal"- kam olmadığını zannediyorduk. 
kamyonu durdururdu burada ..• " lada bir akrep sokmuş, bütün te- Halbuki profesör Schmidt heyeti 
~ gtlndQzldl ~ bi·----=da.,...vtı~ere~ragnı,...;;," ,....en~, :r.:k_adın-=·JI~ U~'.aJ"':.rD~a..:-f" K~ DQk+eemdı. hudzıL MW 

ıe löfft v~nyonıa:· DUi erya ar ç e, mo mo- bilinmiyen varlıklarını, kabiliyet;,. 

K orkunç-lJoiuı geçtik. Ebtl 
köyüne giriyorus. Burası 

200 evlidir. Köytln içinde erkem. 
1er dolafIYor, evlerin önündeki 
gölgeliklerde erkeklerin dinlendiği. 
ni, kadmlarm tarlada çapa itlerlle 
uğrattığım görtıyorum. lltU köyü, 

rara öltlp gitmiş... lerini açıkça buldu ve ortaya dök-
Söylediklerine göre, Mldyatm ak tU. • 

rebi sokar, fabt öldtlrmez. Bu ö- Son gelen İngiliz gazeteleri, fl-
ltım. 50 ıene içinde akrep sokma- mal kutbünden yeni gelen, fakat 
sile olan ikinci altım.dür. Midyat- fen Alemini hakikaten alttllt ede-

cek mahiyette olan çok meraklı 
hlar, en tehlikeli akrebin Hasan- haberlerle do)udur. Bu haberlerin 
klfte olduğunu söyltıyorlar. verdikleri tafsili.ti bir cümle ile 

r ''I T v F·ı • spanya opragı,, ı mı 

hUlisa etanek !stersek föyıle diye
biliriz: 

"Şimal kutbUnde fen adamlan 
soğuğa hasret çekiyorlar.,. Şimdi 
Ingiliz guetelerinin Moskova mu.. 
habirlerinden aldıklan tafBilltı bu 
raya alalım: Demokrasi Dtismanlarını 

1 

Hayli T elişa 

H A.dise iki hafta evvel ba.şla
m19 ve Rus Alimleri bu 

~den bir hayli sıkmtılara uğra.. 
m.ışlar, fakat bu fırsattan da isti

fade ederek bir tonluk eşya taşı. 
yan kavuçukla.rd 

an yapılma kayık 
ffmaı liufbunda havalar sol sıcai- larmı denemek t 

mklnmı bUlmUf-

lftlf IOİUi yoimuı, buzlar hep erl•lı. !ardır. 
Ayni 11rada ke 

Fen il emine mühim inkılaplar 

hedi~e etlen Prolaör 

SCHMIDT 

sif bir sis tabaka· 
m gökyilzUnU kapladığı için Rus 
ilimleri rasat yapmak faaliyeti-
ni de tatil etmişlerdir. 1 

llim. heyeti reisi radyo ile son 
gönderdiği haberlerde şu sözleri 
söylUyor: "Yeni vaziyet yüzün
den faaliyetimiz aksadı. Fa.Kat dün 
bir miktar kar yağdı. İşimiz gücü. 
milz soğuğun avdetini özlemekten 
ibarettir.,, 

Rus ilimlerinin Kutup mmtaka,. 

mm lfpl etmelerinden önce fen .. 

damlan Kutilp mmtakasınm üze. 

rinde ılık bir hava estiğini söyle
mişlerdi. Fakat bir kimse de fen 

adaımıarma kıulak aamaımt, ve her: 
kes Kuttıp kelimesini işittikçe tit. 
remiye devam etmişti. ı 

Son haberler bütün bu ftlphelerl 
bertaraf etmlf görünüyor. 

Virginia Cherrill Evlendi 

Şarlo ile beraber "Şehir Işıklan"
filminde oynamış olan dilber Ame
rikalı artist Virginia Cherrill, geçen• 
lerde Londrada Jersey kontile evlen• 
di. 
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Malatya 
Avcılar Klübü 

Malatya, (TAN) - Halkevi •por '"baine bağlı olarak lnı
rulan Avcılar klübü ilk içtimaını Vali l. Etem Akıncının rei•li· 
ği altında yapmıftır. Baıkanlıia Ağırce.za reiai 1. Etem, katip
liğe Huıuıi Muhaıebe memuru Cemil, azalığa Ja eczacı Lutli, 
Oımanlı Bankası muhcuibi Mübahat, tüccarJan SaJi Mahmut 
seçilmiılerdir. 

Yakında Avcılar bayramı yapılacaktır. 
• • • 

Malatya, (TAN) - Görülmemiı derecede fitltletli 11ca/Jar 
hüküm sürdüğünden resmi daireler öğleden ıonra tatil ediliyor. 
Pek yakın yerlerde hararet 42 dereceye kadar yükselmiştir. 

- --

Siirt'te Bir 
Mangatizmacı 

55 Dakika Toprak 

Altında Kaldı 

Çaycuma 
Köprüsü 
YapılıyoT 

Çaycuma, (TAN) - lkf~~e 
evvel yerinde bir cami ile bir i'a'bve 
haneden başka bir şey bultınmı,an 
kasabamız, bugün 18 bin nüfuslu bir 
nahiye olmuştur. Devreğe 33 kilo
metre mesafededir ve 33 köyü var
dır. Otuz beşer kilometrelik şoseler
le Bartına_,~v~e ve Zonğuldağa 

bağlıdır. a.ra """- ~talağzı hattl
nın buradan geçmesi, n6biyenin ehem 
miyetini .ıırtırmıştır. Ithalat ve ihra
cat, Filyos yôliyıe~apılmaktadır. 

1 Pazar kurulduğu günler etraf müt 
hiş kalabalıklaştığı halde diğer 

günlerde · caddeler köy so -
knklan kadar tenha ve birçok dük
kanlar kapalıdır. 

Bu havalide ziraat işlerinde ekse
nyetle erkeklerin alakası yok gibi· 

1 dir. 8ı& aıe&k yaz gUnlerinde yorul
mak bibniyen bir gayretle çift silı-en, 

Bir Proje Hazırlandı 

Adanada Işıksız 
Sokak Kalmıyacak 

Belediye Gelirinde Artma Var, 
Halkevi inşaatına Yakında Geçiliyor 

-----

:Adana Elektrik Şirketi 
• t 

Adana, (Tan İfnuhabirinden) -
Belediye bu yıl şehri ışıkleıma faali
yetine bir kat da.ha kuvvet vermiş
tir. Dış mahallelere bu yıl daha 200 
kadar lamba takılmı§tır. 937 tenvi
rat projesi bilyüktlir. Gelecek sene 
Adanada tenvir edilmemi§ bir sokak 
kaJmıyacaktır. Halk, artık gaz lam
balarını önümilzdeki yıllar içinde ta
mamile atmış bulunacaktır. 

Belediyenin varidatı artıyor 
Belediyenin varldatında şayanı ka

yıt bir artış görülmektedir. 

Yeni Halkevi binası 
Adana yakında. Seyhan gençliğinin 

büyük ihtiyacım karşılıyabilecek bir 
Halkevi binasına sahip olacaktır. 

Yeni yapılacfilt Halkevi binasında 
bütün komitelerin ihtiyacını karŞIII
yacak modern tesisat mevcut olacak
tır. 1000 kişilik bir salonu buluna· 
caktır. İnşaata önUmUzdeki aylarda 
başlanacağı- tahmin edilmektedir. 

Sıhhi vaziyet ~ok iyi 
Bütün vilayetin Slhhi durumu bu 

yıl memnuniyet verici bir derecede
dir. 936 senesinde ( 45) tifo vakası 

Belediyenin 935 yılı 11 aylık tahsi
latı 419,815 lira olduğu halde 937 
nin 11 aylık tahsilatı 478,053 liraya görüldüğü halde bu yıl tek bir tifo 
çıkmıştır. Bu hesaba göre geçen sene musabı bile zuhur etmemiştir. 
ile bu yıl arasındaki tahsilat faz.lalı- Sıhhi teşkilat, ciddi tedbirler al· 
ğı 58,000 kUsur liradır. 936 bütçesin ımakta devam ediyor .. 

4 • 8 - 937 -

Nazilli Fabrikası 
Uç aya Kadar 
Tamamlanıyor 

Nazilli, (TAN) - Basma fabrikasının esas fabrika bina.ı inr 
atı bitmek üzeredir. Burada ancak bir aylık it kaldığı tahınin ~ &J" 

nuyor. Çok hızlı devam eden montaj itlerinin de üç aya ka al 

bitirileceği hesap olunmaktadır. Şimdi fabrikanın iç yollarlll' 
parke taşları dötenmektedir. Bundan sonra bahçe ve parklıarJJS 
tarh ve tanzimine batlamlacaktır. · d 

. • 1 Esas fabrika binasının karşısın; 
Denızb Halkevinin amele apartıman1an yapıı~a~ta ve-

1 

lup temelleri hayli yükselmıştır· _, 
Çahşmaları Arttı lediye tarafından Nazilli istaS~ftl'' 

De · r (TAN) _ C H p rt" . k" dan fabrikaya kadar açılacak oet1' 
ruz ı, . . a ısı a d t k t . · · · u atle 

t .b. ·1· .. · d ·zı· H Ik . . a opra esvıyesı ışı s r 
ı ı umumı ıgı, enı ı a evının 1 kted" 

1 1 '-kd" t . . eme ır. _ı.• ça ışma arını ı..a ır e mıştır. y· ı.Aı d. f brik amel~ 
E 

· l •• •.
1 

ıne Ut; e ıye, a a ~ 
vın •toycu er komitesi de, son al- 'ht" ç1 ,_ 1 k "çin 8f', 

t lık ,.,, 1 ı ıya annı ıuırş1 ama ı , ' 
ı ay !$<UIŞma programını muvaffa- T • • • e ıslall 
kıyeUe tatbik ettiği için vaıi·tarafın Nazillıdekı hamamı tamır v 
dan takdir olunmuştur. tirip açml§tır. 
1938 senesi haziranına kada.r töy&Jl· • '!! ~· llk(jkul bincuı • 
ler komitesinin yapacağı i~ ~- ~ft Nazllİide inşasına ~ 
t~n progr~ hazırl~mır-w'-H&Tke Un llkoitw J:iinası, vil.38et umuııd -; 
vı ıdare heyetine veril J~·•u yıl bütçesinden ayırdll' ~ 

Urfanln 
bin lira ile yakında ikmal oluJI~ 

Suyu bu suretle falbrika memur ve -, 

Urfa, (TAN) - Şehre temiz su 
getirmek hususundaki incelemeler 
çok ilerletilmiştir. Yapılan tahliller, 
birkaç kilometre uzaklıktaki suyun 
çok elveri§li olduğunu göstermi§tir. 

Maraş Halk evinde 
Maraş, (TAN) - Belediye, halke

vine verilen elektrik için para alma
mağa karar vermi§tir. Halkevinin 
açmak üzere bulunduğu okuma oda
sına da belediye taraf mdan · parasız 
elektrik verilecekti:'. 

Devrekte Fransızca Dersleri 
Devrek (TAN) - Orta mektepte 

ikmale kalan talebe ile halk için 
Halkevinde fransızca. kursu açıl

mıştır. Dersleri muallim Seyfi Se
zer vcymektedir. 

sinin çocukları için elde hazır bit ısı+ 
tep bulunacaktır. Nazillide ya.P bit 
makta olan Cezaevinin inşaatı d~ 
mek üzerooir. Orada, b\.lrada ~ 
bir halde bulunan htikftmet d _.O' 
rini, iş sahiplerine kolaylık o~ /1 
zere bir araya toplamak muk • ~ 
lup, hükilmet konağı inşası içi.il ıiJf' 
liye Vekaletinin ayırdığı 30 bili Jlt' 
ya mahsuben belediyeye 7 biıl ~ 
gelmiştir. Bir fen memuru, bil~ lf" 
konağının inşa edileceği arsada e 
lere başlamıştır. 

Belediye bütfeıi art~ r 
Belediye reisi Emin BilgenUl gt ~ 

retiyle belediye bütçesi bu seD' )1ıJ' 
bin liradan .6 bin liraya çıkJlllt 
lunuyor. eri ıııı· 

Polis teşkildtı kurulalıd~nb zs.b1J 
rada asayiş çok düzelmiştir·~· 
vak.alarmın yok denilecek d 
azaldığı gHrUlmektedir. M anyatizmacı T evlik ôzkan 

Slirt, (TAN) - Buraya gelen Tev 
fik Ozkan isminde bir Türk genci, 
herkesi merakla alakalandıran man
yatizma numaraları yapmıştır. Bup
lardan bilha a biri heyecanla takip 
edilmiştir. Halkevi salonuna gündUz
den toprak konulmuş, geceleyin her
kesin gözü önünde tabuta giren Tev
fik Ozknn tıpkı bir ölü gibi gömül
miiştür. 

mısır çapalıyan, döven çeviren gelin· 
lik kwar ve yqlı analardır. Çaycu
manın ırmağı, nahiyeyi istasyondan 
ayırmıştır. IrUbatı temin eden uzun 
tahta köprü krş günlerinde tehlikeli 
bir hal almaktadır. Yerine beton bir 
köprü inşasına başlanmak üzeredir. 
Bu maksatla ırmağın kenarlarına taş 
tan set yapılmış ve yatağına akan 
suyun toplu bir halde akması temin 
edilmiştir. 

de bir senelik gelir 461,000 lira ola- Yalnız sıtma vaziyeti 0 kndar şa-
rak tahmin edildiği halde belediye 11 -
ay zarfında bir yıllık tahmininden yanı memnuniyet değildir. Çukurova Zile BelediyesinİO 

Elli beş dnkikn sonra kazma ve kil 
rcklerle toprak alınarak tabut mey
dana çıkarılmış, Tevfik Ozkanın hiç 
bir şey olmamış gibi tabutun içinde 
yattığı görülmüştür. 

lzmirde Şüpheli 

Bir Ölüm Daha 
Izmir, (TAN) - Dün Tepecikte 

garip bir ölUm hadise5i olmu§tur. 
Osman adındı). bir adam, fazla mik
tarda domates ve acı biber yemie 
ve az sonra sancılanmış ve yere dü
şerek ihtiUlçlar içerlsinde ağzından 
kopükler gelerek ölmtlştür. 

OIUm şüpheli görWmUş ve hUkft
met doktoruna muayene ettirilmig
tir. Muayenede ölUmU intaç eden se
bep anlaşrlamamrş ve otopsiye ka
rar verilmiştir. 

Bu da ba,kaıı 
Şehitlerde Demirhane sokağında 

45 numaralı evde oturan 63 yaşla
rında dul Saidenin cesedi de evleri
nin karşısındaki bahçe kapısında 

bulunmuştur . 
Müddeiumumilik bunun boğulduk

tan sonra kaprya atılması ihtimalini 

dUsUnerek tahıf~atı o yolda tamik 
etmektedir. Cesede de otopsi yapı-

lacaktır. 

Elbüstan Ortamektep 

Binası Bitiriliyor 
Elb~tnn, (TAN) - Beş yaşına 

basan ortnmektebimizin geçen ders 
yılı iyi neticeler vermiştir. Imtihan
lardan sonra açılan sergi, büyük rağ
bet görmüştür. Halk, yıllardır bitiri
lemiycn mektep binasının ikmali için 
çalışmaktadır. Maarif .Vekaleti de 
bu maksatle üç bin lira yardımda 
bulunmustur. 

Nahiye müdürü, istasyonla hüku
met arasındaki cadde· üzerinde bu
lunan ve fena bir manzara gösteren 
boş sahayı park haline getirtmiştir. 

Kızdcahamam icra 

Memuru Mahkum Oldu 
Kızılcahamam (TAN) - Geçen

lerde işten el çektirilen kazamız icra 
metnuru Nacinin muhakemesi bitmiş 
tir. 

Daima haciz peşinde koşarak asil 
vazifesini ve eshabi mesalihin işlerini 
sUrtincemede bıraktığı ve tahsil et
tiği paralan uzun müddet ·nezdinde 
alakoyduğu anlaşılan Naci, asliye ce 
za hl.kimi Emin Bake tarafından bir 
ay bapise, Uç ay memuriyetten mah 
rumiyete ve 30 lira ağır para ceza. 
sına mahkflm edilmiştir. 

Sivas, (TAN) - Ortaokulda ·im· 
tihanlar bit.mili ve 14 talebe diplo
ma almıştır. Mektep aalonlarmda a· 
çrlan resim, nakış, dikiş sergileri, 

17,000 lira fazla tlhsi18.t yapmıştır. da "sıtmalı yok,, denemez. Bunun da 
Bu tahsllftt nisbetine nazaran bu se- yegane sebebi, şehir dışlarında da ol 
ne belediye varidatı ımecmuunun 520 sa vasi miktarda çeltik (pirinç) ze
bin lirayı bulacağı anlaşılmaktadır ki riyatı yapılmasıdır. Bu yıl epeyce çi
bu takdirde umumi gelir fazlası 59 çek hastalığı görlilmüş, frukat önü 
bin lira olacak dem<'ktir. 1 çabuk alınmıştır. 

Suç isnat 
Eden genç 
Ceza yedi 

Devrek (TAN) - Talat isminde 
bir genç, mahkemede yalancı şa
hit dinlendiğinden bahisle telgraf 
mUdilrü Niyazi aleyhinde vekale
te telgraf çekmek suretile suç is
nadında bulunmuş, cUr:mümeşhut 
mahkemesine · verilmiştir. Suçu 

mahkemece sabit görülmüş 3 ay 
2 gün hapse, ı lira ağır para ce
zasına ve 10 lira tazminata mah
kftm edilmiştir. 

Tur hal Belediyesinin Bütçesi 
26 Temmuz tarihli nüshamızda, 

Turhal belediyesinin bUtçesi 24.000 
lira olarak gösterilecekken 2400 lira 
diye gösterilmiştir. Ozür dileri?.. 

.. -rn· J"" 1 •. 1 
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tarih ve coğrafya köşelerl çok mu
vaffak olmuştur. Yukarıki resimde, 
resim sergisinden bir köşeyi görüyo
ruz. 

Aksaray 
Köy Okuma 

Odaları 
Aksaray, <TAN) - Halkevi tara

fından köylerde okuma odaları açıl
maktadır. Şimdiye kadar Göstuk, 
Kwlkaya, Gelveri, Ağaçlı, Demir, 
Hicap, Saratlı köylerine gidilmiş, 
halkevi bandosunun da iştirak ettiği 
merasimle buralarda okuma odaları 
açılmıştır. 

Merasimde ilçebay Cenap Aksu, 
maarif memuru Orhan, temsil kolu 
başkanı Tahir, halk okuma evi baş
kanı Emin t-araflarmdan nutuklar 
söylenmiştir. Halkevi başkanı Muhit
tin Perk, açılan okuma odalarına bi
rer kıymetli kitap hediye etmiştir. 

Her hafta köy gezilerine ve köy
lerde okuma oda.lan açılmasına de
vam olunuyor. 90 bin nüfuslu kaza
mızda köycUIUk işlerine çok ehemmi
yet verilmektedir. 

Mardinde Terfi 

Eden Öğretmenler 
Mardin, (TAN) - Şehrimiz ilk

okul öğretmenlerinden Bayan Ta
lia Aykal, İbrahim Oğu.z, Sadiye 

·Karahan, Tahir Turan, Mahmut 
Evrensal, İzzettin Mcngüccr, Fah
riye Kösesoy, Nuri Araz, Fikri Ağ 
tuğ, Vehbi Avkns birer derece ter
fi etmişlerdir. 

URFA HARiTASI 
Urfa, ('fAN) - Urfa haritasının 

mühim kısmı bitmiştir. BugUne ka
dar muntazam bir harita bulunma
ması birçok işlerde bir engel teşkil 

ediyordu. 

DERMiN 
Nasır ilacını kurtandıktan 

sonra o kadar 
rahatım ki! 

ve şifa 

A)·aklarımzı sıcak suda banyo 
ettikten sonra nasırlara "Dermln,, 
sürünüz. Kısa zaman<la bu ıı;ıtırap 

memhalarmdan kurtulursunuz! 

Bir Kararı 'flJ' 
Zile, (TAN muhabirinden) - ~ 

belediyesi, kasaba dahilinde °'e ttıJİf' 
cinde bisiklete binmeyi yasak.~ ,.t 
tir. Bu k~~r, bir~o~ ?ev~1i~ ~f 
bilhassa bısıkletlerı ıle ı§lerın uı 1-t 

··şl< gelmek itiyadında olanları ınu tıd' 
ziyete koymuştur. Belediy~, _bu $İflllf 
biri kazalara karşı gelmek ıçuı ~ 
tır. Halbuki, en kestirme yol b r1l,, 
te binenlerde ehliyetname ~ilerl' 
tır. Eğer böyle yapılırsa, be" :eeıedi' 
arzulan da kırılmamış olur. 
diyenin nazan dikkatini çeleriz. 

URFA iÇiN BROŞOJt Jıll'd' 
Urfa, (TAN) - Urfa b~~l'tlttf 

yazıla~ muhtelif eserle~e ~ 
Urfanın büyUk ve yeni bır b ı1ttP 
nün hazırlanması fikri bu yıl 
sahasına konulacaktır. ~ ------- rilif 

Usküdar ikinci sulh hukuk ııJlU~ 
keme~nden: Beşiktnşta Ci~a (lıı 5l 
mahallesinde Yıldız caddc~ı~ttiııe' 
No. ıu hanede birlbirini ın~t ıcu! 
vefat eden irfan ve Zekiyenırı biri 
çocuktan lsmail ve MedihBY8.ııiJ>d' 
bir kardeşleri Melek 3-8·9~~ ~ td 
umurlarıru görme ve kabıh . e<Jil' 
itiraz olmak üzere vasi ıayill nıtıl' 
miş olduğun..ıar> ~ıırihi ilfında~ııilef 
ren on giin zarfında vasi ıntı 

111 
1rr 

ha hakkında itir a:zJarı otanlıı.~cJ11''~1 

kUdar F.ulh ilenci hukuk mah ..,eJııt' 
· •dırw 

ne uıtida ile müracaatla b: /. 
ilan olunur. ~eJI' 
-------~":":. k:"';.::,ı:g.ıı o' 

"(.TskUdar Hukuk Ha HT ~ıesifl 
Csldldarda Kcfrcdede n1sh t1şcl' 

t u•t ıı· sakın Fatmanı:ı kocası zu ol<"ğl 
hnKkı mahnll!?b.nde Maslak; "l<et ~ 
da 8Bkin Şcnf o;t:.ı Ahmet ',~11sıııd t' 
lcvhine e.çtıg" ı boşanma. d~ t-.::t t • ıraı • J;" 
cioJavı daveti mahkt'meye ~ u~t> ' 
miy~n müdtlalcy'1iıı gıyabınd~ h~iV~ 

·ı rk t, ~· kat icrasınn karaı ,·c.rı e t: 11V 
tı lazım bilicra mü:.ldnleyhC gı~tf? 
rarı tebliğim~ V.$) p·-9-93i·ıcitıC ı<': 
ba saat 14 cfo tcıltk1.ırntın ts 1 Jcıı" 
rar verilerek bu baptaki g:ıY9t!:11ıc ~~ · c .. e1 
rı mahkeme divant.anesın } ;ıı )' ~ı 
lır l• ı§ ôldu~ıındau. müddalCY ~ıl el', 

d. w• ve ver ·~ 
'l'lİ mezkiırda g-c>J:rıe ıgı 0ı:ts • t' 
gcndermedigi ı-.ırctte gıyab! ııt~t 1 

kihr.ta devnm ve iı·Ap eden '' 
ti ~a:= edilec"in :1ı1iı olunur 
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SEN. SAH MiSiN? 
-

Öyle ise 
Niçin Yalan 
Söyledin? 
~UtU 

~ah n bu nıuv ff " lsnı .. :ı· a akıyete ragm-ıen · 
llı:ts -.uın kar a , 
eıı lııluk beli ~~ hında bir hoş-
\' hUYlik r.ınıştı. Zira herkesin l': Şeyh a:~u; Şeyh Cüneyd.in 
ıettah Yesarı ~rın k~tili olan Şah 
t'I~· ~akat b e geçırmekten H•a· 
hı..~P. bUtü u kurnaz ve ilıt!yar 
~:uarıarak . n gayretlere rağmen 
~~e~ti.ıntıkam hisl~i . tatmin 

aıe, ... lltgahnı rtası ·• . 
ltu l'lkılnıış: nda, büyük bk 
to:aııdanlaıı · Şah İsmail ile 
ctlt aııın,,,latdı bu ateşin kenarında. 
~lha.reketıerİ Ez:esi gün yapıla-
~%. muzakereye başla-

tJ ll~ laltt da, bir gUru 
kılı aıı hiribi . ltU kopmuştu. 

'

ç §alcırtıi rıne şiddetle çarpan 
arı duyuı t ~Ur \'e ! muş u. 

11itı ekkeıı b' edakar Şirvanlılard.an 

- Ben, ıi!ç~n öldüreyim?. Harbi, 
kaybettiler. Mukadderatlarına ka
vuştular. 

- Şimdi, sen de harbi kaybettin. 
-Evet .. 
- Şu halde .. Sen de mukaddera-

tına razı olmalısın. 

-Hay hay! ... 
O anda, yanan ateşin alevleri kar 

şısında bir kılıç parlamıştı. Şah Fe
rah Yesarm ak sakallı başı, üç a
d.mı ileri fırlamış .. Başsız gövdesi 
sırt üstü yere yuvarlanmıştı. 

~ ~ararga~r Dıllfreze, Şah lsma

ı~a kara~a bi~ ~ece baskını 
k._-: etrar1 h "etnıişti. Fakat bun 
~h.. •• - • enUz 

-"§!ar taı-a uyanık bulunan A yakta dimdik duran Şah !s-
,., fında.n çevrilmişti. mail, hayatında ilk defa kul 

vaııı ~~e~: ~~un sürmemişti. landığı kılıcına bakmıştı. Ve sonra, 
lıM_ ııaı, kı,..::Uailın askerleri, Şir- harikulade bir soğukkanlılıkla kılı-

~...,,ıı -...qen h cını yanındaki (Şamlı aşiretinin 
ı .. ·1• geçh-zni.,ıer .ançerden ve kı-;;;11. e~e geç~ di. yalnız, sağ o- reisi Hüseyin Bey) e göstererek: 
tıı1~~leti §Uı'heleerd.en birkaç kişi - Kılıcı, iyi çaldım değil mi? ... 

'Ol:-. o t' nd Bak .. üzerinde bir damla bile kan 
~ e~rı öldtı •:zntşti. Buna bi-
lıt g~Ye, §a~erek, sürükli- yo~iye mırıldanmıştı. 
'bı. İşlerdi. ailin huzuru- Şah Ismail; dedesinin ve babası-

hı id · l'dan b · . t1t ~~ Şah ~e Ir.i, biıza.i_Sirvan~a.- nın intikamını, kendi eliyle almıştı. 
laıı ·"'l}ey Yat\ l'ah Yesar, harikul~a~- ---ırat oraClakUer .. O, ErdebU tek-

'sk ~nıak ist kesinin derin itikatlı müritleri, bi-
t\~ erıerd emişti. Dağı-'- • Ctir en ı.:_ k ribiri arkasına kurban gı· den şeyh. 
~ Şa etkaran UU'. ısmıru toplıya.-
~~lllaiu e hır gece baskını i- lerinin intikamını almak için, bu ka 

~ ~d~:.: ~~teıı:t:!'~'. ::,~,'":,; ::::::~ı~!~~lilm ce-
lib, ~tini il ~a bir panik husule Evvela, kalaylı bir tas gibi be-
t'atı,arıd Ik ondanııt ~tnıişti. Fakat ta yaz tıraşlr tepesi yerde duran ve 
. .. lı. n .. ı: artık, şiryanlarından boşanan kan 

•ı de "r aı &.bl J uz çevirmişti. Et-
~ llibayet 

1
uka edilmiş .. Kendi- bakiyeleriyle, bembeyaz uzun saka 

Jıı~ı. . li'era \. ! e geçirilmişti. lı, kızıl kan rengine boyanan kesik 
ı lll ISte q .1.esa başa .. Ve sonra da yerde upuzun 
~ sıı tnenıiı,ıu r, kendini bildir- yatan başsız ve iri gövdeye bakmı" 
ti: auetine ... liatta Şah Ismai- ~ 
'l , !ıloylece cevap vermiş !ardı. 
~ hı- Ve sonra .. Sanki hatiften nida 

geld· 1~!. Bu gelmiş gibi, 0 başsız gövdenin üze-
claha i ~b ?. t:oı,.; dYaı,ıında, niçin har . tıl .. ı Kanlar sızan omuz 

~ ~ • •n rah nne a nu!i"'ar .. 
' ~ değU • e at etseydin, Jarmdan .. ve henüz titriyen ayakla-!'ada .. Seiı llliYdi ?. 

Ceı>iı ile 8.tıyo de çocuk yaşında bu- mı.dan yakalamışlar.. Sallamışlar, 
, cıYlıasa, tsun? Arkadaşlarınla sallamışlar.. Ortada yanan ateş 

Se11 kin ~aha iyi değil miydi·> öbeğinin üzerine fırlatmışlardı. 
l'a? &en ın;,sın?.. · Şah Velciyet'in 1 

()!atı' ~ell'ılek~·tl lşte, görüyorsun 1 
, ~~ !teker· mUdafaaya gelmiş Aslanlar.!.. leri ••• 

'>'llhın ı.nı. 
l'o;;: Şah~ ıı, nereye kıı"tı? 
. ~ ·~1111ıın, _ -s · · 

fliı-. ~ Çijnku k kaçtıgınr zannetmı 
ilci, geli aç~ak: adeti değil-

b Çekılmıştir. 

Q Uand 
'ltını lt~~ Şah lsmailin ihtiyar 
ıı:ııtıd 1'tı. Şah ;anlarından biri ileri 
lel\'l~ll tutarak erah Yesarı omu
~atıe b tarafa Çe ~rta~ yanan alev
lleviıı aknııırtı ~nııı,ı ..• Yüzüne dik , i ile: · e sonra, çılgın bir 
~lı.lıl ıtrırdıın 
lılltıd ketıdisı:·· R.e?disi.. Bizzat, 
dü&u e harbed · • GU!ıstan kalesi ö
dlılı. tq bu çe~:e? Yakından gör-

bj Y1 henUz wıutrna-
s_, ~e ba
'lı'ah ~ €Ptmıştı 

O~d erah y · 
llu ~· baŞın e~r. bu sözler kar

lar tun or ı egnıişti. 
i:. • Se"· ada bul 
~eti 1nç1e ti unan kumandan 
ard~~e !Sah Istrenıişlerdi... Bunun 
leee" daltj k nıau ile Şah Ferah 

dev onuı,ıına . 
'13 anı etın· . ' §Iındi de şöy-

~ı!b.... ll Bozı l§tı : 
~qı ?. er doğru ? 
, ~· nıu ... Sen Şah 

"et . 
~;;Şu h~Id 
ll:ıe~ · ~ir hu:u niçin yalan söyle

' ~kışır nıı ~dara ya.lan söyle
'qarp nıe:vii' 

~ caı .. .a · anındayız Burad '1\.... ~ır · a, 
'1tuı' ~enıı. . 

... • Babamı, Ben öldür-

Ş
irvan hakimi Şah Ferah Ye
sarın duçar olduğu bu kan. 

h akıbet, Şirvan ordusunun büsbü
tün dağılmasiyle netic~lenmişti. 

Maktul hakim tarafından. Şah 
Ismail ordusunun sağ, 801 cenahla. 
nnı kuşatmak maksadile ayn :ıyrı 
istikametie"e gönderilen askerler, 
bekledikleri son emir yerine, hü
kümdarlarının ele geçirilerek katle 
dildiğıııı haber alır almaz, başları. 
na çare aramak için si,i.ratle Şirva
na avdet etmişlerdi. 
Şah Jsmail ordusunun kumanda 

heyeti, mahirane bir plan tertip e
derek, mağlup düşman ordusunu, 
büyük bir süratle takibe karar ver 
mişlerdi. 

Ordu ikiye ayrılmıştı. Bid Şir-
van, diğeri de Şumahi üzerine atıl
mıştı. Her iki şehir, Şah İsmail kuv 
vetlerinin hücumuna dayanama
mıştı. Kısa birer harpten sonra, tes 
tim olınıya mecbur olmuşlardı. 

Kaçar ve Varsek atlıları, büyük 
bir velvele ile Şirvana girmişler: 
Erdebil tekkesinin, çifte (Ya Ali) 
yazılı ve tepesinde altın bir el (1) 

(1) Parmaklan yan yana bitişmiş 
açık bir el şekli gösteren bu işaret 
(şü) Jiğin bir remzidir. (Allah, Mu
hammet, Ali, Ha.'\an, Hüserin) den 
ibaret beş sevgiliyi gösterir. Buna 
. (Pınç ili aba) denllir. 

bulunan yeşil sancağım, Şirvan ka

lesinin en yüksek Burçu üzerine 
dikmişlerdi. 

Şirvan bir anda, müthiş bir inti
kam sahası haline gelmişti. Vakti
le, Şeyh Cüneyd ve Şeyh Hayaar 
ile harbetmiş ~lan eski muharipler 

le, şimdi eli silah tutan Şirvanlılar; 
kalenin haricine çıkarılarak, karni. 

len kılıçtan geçirilmişlerdi. Şehir, 
üç gün, üç gece yağma edilmişti. 
Ancak boyunlarına birer beyaz bez 

dolayarak: Kaçar ve Varsak atlı

larının önlerine diz çöken; ve 
- On iki imam aşkına .. Medet... 

Diye feryat edenler; katil ve yağ 

madan kurtulabilmişlerdi. 
Bu umulmaz zafer; Erdebil tek-

kesinin genç şehyinin kerametine, 
ve ecdadının ona manevi yardım ve 
müzaheretlerine atfedilmişti. Der
hal Şah Ismaile büyük bir zafer a
layı tertip olunarak hususi mera
simle şehre getirilmiş .. Şah Ferah 
Yesarm &ar.ayına. yerle9ti.rilml,ti. 

(Arkası var) 

Yeşil 
Bir rh.-a.yete göre köprünün ye

~il rengi deği~ecekmiş, bunun üze
rine başka renkte bir boya daha. 
sürülecekmiş. Rivayet doğru ise, 
bence, yazık olacak ... 
Vakıa lstanbullulardan bazdan 

yeşil renkten ho!jla.nmıyorlar. Ge
!:eın gün Kadıköy vapurundan köp
rüye çıkan bir zat ta yanındakile
re: 

- Köprünün bu <,>irkin rengin
den acaba. kim mesuJdür? .• 

Diye bir ukalalık savuruyordu. 
Fakat önünde giden, ye~iller giyin
mi'} iki güzelden altın s~lısı arka.
sına dönerek ka.~larrnı ~atınca o 
zat büyük bir pot gırdığını '\'e köp
rünün de zamanın .modasına uydu
ğunu çabuk anladı. Onun için, köp
rünün yefjil ren~inıle-n mesul ola
cak adamı değil ,tebrik edilmesi la
zım gelen makamı aramak daha 
doğru olur. 

Zaten, biJirsiniz ki, yeşil arzu ve 
ümit rengidir: lstarııbulda doğru, 
dürüst kalclırımlı ve temiz denile
cek bir tek cadde köprüdür. lstan
bulun temizlenmesine çalışıldığı bu 
sırada köprünün yeşile boyanması 
bütün şehrin öyle kaldınmh '\"e te
miz olma.'imın arzu edildiğine dela
let eder. 

Yeşil reınk, o renkte- giyinenleri 
daha uzun gösterir. lstanbulun bir 
tek temiz caddesi bu renk sayesin
de biraz daha uzun görünU:Se el
bette daha iyi olur. 

Sonra da, renkler ara.ttmda ehenk 
bulunma..'\Lnı tetkik eden artistler 
yeşil rengi kırmızının mütemmimi 
sayarak, kırmızı s~lı güzellere ye
şil renkte rop giydirirler. Şu ha.İde 
köprü üzerinde yaya gidenlerin 
geçmelerine mah!llus ta.5lara en uy
gwı renk yeşil demektir. 

Gerçi yeşll renk elbisede olunca 
kısa.na hemen siyah renge yakın sı 
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Yeni Buğday Daimi Ser9i Binası 
Rekolte·miz Nerede Kurulmah? 
290 - 300 Bin Ton 
. Tahmin Ediliyor 

937 senesi buğday rekoltesi hak
kında kati tahminler yapılmıştır. Bu
l na göre, kışlık ve yazlık zeriyatm 

vüsati esas tutularak alınacak mah

sulün 290-300 bin tonu bulacağı he

saplanmaktadır. Bu seneki buğday

ların kalite itibarile piyasaların iste

diği evsafta olduğu anlaşılmıştır. 

Dün 34 vagon buğday geldi 
Dün şehrimize iki marşandiz tre

nile otuz dört vagon buğday, Uç va

gon çavdar, bir vagon arpa, üç va
gon un ile bir vagon yapağı gelmiş

tir. Piyasa bir gün evveline nılZŞran 

buğdayların cinslepne göre ~-10 pa-
ra arasında bir düşüklük ile ~\lpan. 
mıştır. Hatta her vakit yüksek fiyat
la satılan Polatlının ekstra ekstra 
buğdaylarına yedi kuruştan fazlaya 

alıcı çıkmaımıştır. Yumuşak buğday

lar cins1eriı~~ göre 5,05 kuruşla 6,13 
kuruş arasında, sert buğdaylar ise 

5,17-5,35 kuruş arasında saWnuştır. 

Eğer mevduat böyle devam ederse 

buğdayın daha bir miktar düşmesi 

beklenebilir . . Susam 15,38 kuruştan 

satılmıştır . 

Limon Pahahhğı 
Limon fiyatları yüksekliğini mu.. 

hafaza etmektedir. İtalyan limonları
nın 504 tanelik sandığı toptan 850 -
875 kuruşa, Suriyenin 504 lük sandı
ğı 1200-1400 kuruşa, yine Suriyenin 
420 tanelik büyük limonları 1000 -

1300 kuruş arasında satılmıştır. Pe
rakende olarak lifuonlann cinsine gö
re adedi 3-4 kuruştur. 

Renk 
caklık ,·erir. Bu ~·az mevsiminde 
yeşil renk pek münasip olmasa da 
kışr '\'e köprü üzerindeki soğuğu 
düşününce yeşil renk bizi hararet 
bakımından da memnun etmelidir. 

tstanbul ularm sağlığı bakımın
dan düşünülünce, köı,rünün yeşil 
rengi bizi daha ziyade sevindirme
lidir. tstanbullularm pek ~Oğll si
nirli insanlardır. \'eşil rengin sinir
leri ne kadar iyi teskm ettiğini her 
kes bilir. Yeşil kırlarda dola.')malc 
yeşil yapraklı ağaçlann altında din 
lenmek sinirleri tt>ı;kin etnıiye ya
nyan şeylerdoo biridir. 

Ye11il ren~n sinirleri bö)·le t<"S
kin etmesine sebep kanımızdaki kır 
mızı küreciklerin sayısını \'e onlara 
renk veren hemoglobin madclesinin 
miktarını arttırma!"ı<lır. Yeşil r••n
gin bu tesiri pek ciddi tecrübelerle 
sabit olmu~tur. 

Felce tutulmuş hastaları, hazı 
hekimler ~·eı;il renkte fanilaya ya
hut yeşil yapraklara sanırlar. Has 
taları köprü üzerine jtetırerek o
nun ye~il boyası:ulan istifaoı~ et
mek hatıra gelmezse ele, sıcakta ve 
sojtukta köpriı üzcrin•len ya)'a geç 
miye mecbur olaJJ lstanhıılhılar i~in 
hiÇ olmazsa, felçten koruyan bir 
rengiııı yanından gitmek tese!li n
recek bir şeydir. 

Ye~il ren~kı benim bilcliAi."la bir 
tek fenalığı gut hastalığına zıt ol
ma.ttıdır. Bu hastalığa tutulanlar 
yesil renk karşısında <laha zi~·ade 
;st;rap çekerler. Bereket versin ki 
şimdiki lstaıflbullular<la bu hastalık 
eski Bizans devrindeki lstanbullu
lann olduğu gibi yayılmış değildir. 

Belki köprüler lstanbulda bin yıl 

baki kalırsa lstanbullular yine o 

hastalığa tutulurlar. Fakat o \'aki
te kadar ne köprü yerinde kalır ,ne 
de yeşil boyası . 

Alakadarların bu mesele hakkındaki 
fikirlerini topladık 

Şehrimizde daimi bir sergi yeri 
kurulması için tetkikler yapılıyor. Ik 
tısat Vekili B. Celal Bayar, Yerli 
Mallar Sergisini açarken söylediği 

nutukta bu iş için hükumetin de mü
zaherette bulunacağına işaret ettiği 
için Istnabulun sergi binasına kav..ış
ması artık bir gün meselesi addedi
liyor. Alakadarların kanaatine göre, 
bu teşebbüs birçok bakımJardan fay 
dalı olacak, ihracat mallarımızın tip 
nümuneleri bu sergide teşhir edile -
rek alıcı piyasanın iyi örneklerle kuv 
vetlendirilmesine yarıyacaktır. Ser .;i 
binasının kurulacağı yer henüz tes
pit edilınepü§tlr. Bir muharririmiz, 
dün alakadıirlarla görüşerek sergi 
binaS1Illll yeri fiakkında fikirlerini 
toplam111tır. Bunlan aşağıda. bula· 
caksmız: 

En münaaip yer: Galataıaray 
binaaı 

isminin yazılmasını istemiyen sa
lahiyettar bir zat diyor ki: 

"- Daimi sergi daima Galatasa -
rayda olmalıdıt. Dünyanın hiçbir ye
rinde Galatasaray gibi · mühim bir 
metkebi iş ve eğlence • yerlerinin or
tasında göremezsiniz. Gala.ta.saray li
sesini Rober Kollej gibi şehirden u
zak bir yere nakletmeli ve bu binayı 
büyük bir park içine alarak hem 
daimi sergi hem de halkın hava ala
bileceği bir yer haline getirmelidir. 
Burası ecnebilerin daima görebilece
ği, gezebileceği biricik yerdir. Geni§
tir, merkezidir, ve şehir planı için de 
bir varlık olur. Bina çok müsaittir. 
Az bir tadilat ile tam manasile elve
rişli bir şekil alabilir. Galatasaray li
sesine gelince; bunu da yanık Çıra
ğana naklederek bu binayı imar et-
melidir.,, 

Oda umumi Katibinin fikirleri 
Ticaret Odası umumi katibi Bay 

Cevat Nizami diyor ki: 

BORSA 
3 Ağ.ustos SALI 

PARALAR 

Sterlin 
Dolar 
Fransız Fr. 

626,-
123,-
90,-

Liret 112,-
Belçika frangı 80,-
Drahmi 18,50 
tsviçre Fr. 570,-
Lcva ( 20,-
.F'lorin 65,-
Kron Çek 75,-
Şilin Avusturya21.-
Mark 28,-
Zloti 20,-
Pengo 21,-
Ley 12,-
Dinar 48,-
Kron İsveç 30,-
Altın 1048,-
Bankııot 256,-

Ç EK l. l'~ R 

631,-
126,-
100,-
115,-

84,-
23,-

580,-
23,-
b~.-
84,-
23,-
31,-
2:{.-
25,-
14,-
52,-
32,-

1049,-
257,-

Londra 630,- 627,-
New-York 0,7906 0,7895 
Paris 21,075 21,1750 
Milano 15,0158 15,0875 
Brüksel 4,6984 4,7210 
Atina 86,7460 86,4610 
Cenevre 3,4.420 3,4585 
Sofya 63,4920 63,7958 
Amsterdaım l ,·1330 1,44 
Prag 22,6380 22,7464. 
Viyana 4,1857 4.2057 
Madrid 13,73 13,7958 
Berlin 1,9642 1,9740 
Varşova 1,1810 4,2010 
Budapeşte 3,9920 4,0111 
Bükreş 106,6640 107,1770 
Belgrad 34,2857 34,45 
Yokohama 2,7268 2,74 
Moskova 20,40 20,303 
Stokholm 3,0787 3,0933 

'~-------------.) 
Dünkü Muameleler 

Dün borsamızda Türk Borcu üze
rine az iş olmuştur. Sabah 15,15 lira
dan açılan Ünitürk akşam 15 lirada 
kapanmıştır. Ergani hisseeri 95, Si
vas - Erzurum 97 ;5, Merkez Bankası 
97,5, Aslan çIDıentosu 13,10 liradır. 
Bir İngiliz lirasına Merkez Bankasın
ca 627 kuruş tespit olunmuştur. 

"- Istanbul sergisi lstanbulda o!
mahdır. Bunun için en mtinasip yer 
Gülhane parkının yanındaki binala
rın yeridir. Bu suretle park ile çev
rilecek binanın güzelliği de artar. 
Ayni zamanda her türlü eğlenler ya
pılabilecek bir yer hazırlanmış ola
caktır. Bence bundan daha müsait 
bir yer yoktur. Sergi binası yalnız 
sergi olarak kalmamış olacak ve Is
tan bul halkı için mUhim bir tenez • 
züh yeri ~rulınuş bulunacaktır.,, 

Galip Bahtiyarın ıöz.leri 
Ticaret Odası muamelat müdürU 

Bay Galip Bahtiyar diyor ki: 
" - Tophanedeki Ford arsası ve

ya yanan Adliye yeri bu işe tahsis e. 
dilmelidir. Serginin eski bir binada. 
kurulması doğru değildir. Sergi evi
ni Beyoğlu tarafında kurmak ise, ta
mamile yanlış bir hareket olur.,, 

Sanayi Birliği azalcıTının 
noktai naz.arı 

Sanayi Birliği idare heyetinin 
toplu olarak fikirleri §udur: 
"- Daimi sergi Sürp Ağop mezar

lığı yerinde yapılmalıdır. Burası mu 
vafık bir yerdir. Onü sathı maildir. 
Hiçbir vakit kapanmaz. Etrafı park· 
la çevrilebilir. Sergi için yeni bina 
yapmak §arttır.,, 

Sergi yeri ve binası hakkında tet• 
kikat yapmak üzere !ktısat Vekili
mizden emir alan Sanayi Birliği, dün 
bu mesele etrafında bir toplantı yap
mıştır. Muhtelif teşekküllerden bi• 
rer murahhas çağmlarak bir komis 
yon kurulması kararlaşmıştır. 

Yapağı da 
Yükseliyor 

Anadolu ve Trakyanın kirli yapağı 
piyasasında canlılık devaım etml'irte. 
dir. Sovyet ithalatçılarının piyasam12 
da yaptıkları angajmanlar üzerine ya 
pağı fiyatlarında biraz yükselme baş 
lamıştır. Trakya mallan dün 66 ku,. 
ruştan 68,5 kuruşa kadar yükselmiş· 
tir. Tütik piyasası eski vaziyetini 
muhafaza etmektedir. Deri tiftik 100 
ve kaba mallar 95 kuruştan satıl· 
mıştır. 

ZAHİRE 
BORSASI 

3-8-937 

FlYATLAR 

Cinsi Aşağı Yukarı 

K.. P. K. P. 

Buğday yumuşak 
,, sert 

Arpa Çuvallı 
,, dökme 

Çavdar 
Yulaf 
Susam 
Tütik deri 

,, kaba 
Yapak Trakya 

• 

5,30 6,10 
5,22V:.: 5,35 
4,22 4,23 
4,18h 4,20 
4,.w 
4, 5 

15,35 . 
100 
95 

67 V:ı 68 ~ 3 
42,30 44,20 

41 45 
Susam yağ 
Bezir yağ 

GELEN 
Buğday 
Çavdar 
Arpa 
Kepek 
Yapak 
Un 
Yulaf 
Mercimek 
Af yon 

GiDEN 

570 Ton 
60 Ton 
35 Ton 
15 Ton 
81% Ton 
90 Ton 
24 Ton 
3 ~~ Ton 

309 Kilo 

Buğday 
Razmol 

DIŞ 

3300 
!)8 

FiYATLAR 

Ton 
Ton 

Buğday Liverpul 
,, Şikago 
,, Vinipek 

Arpa Anvers 
Mısır Londra 
Keten T. Londra 
Fındık G. Hamburg 
Fındık L. Hamburg 

5,35 

iii 
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Çocuklu Aileler Hahkem~~~ıncıncı b~~f~~~~:~::n 4•!ğn:;ı 
Ev Bulmakta Nl•çı•n den iki hakim ihtilafa düşmüş bulu- tos rejiminin yıldönümünü imt12ma \ 

nuyorlar. Hakimlerin biri olan reis ya .hazırlanıyor. Bütün vii:iyetler, 
Cressal müddeiler lehinde içtihat et- yarın stadyomda 1500 vilayetlinin 
tiği halde ikinci hakim Aziz Davut milli kıyaf ctlerile yapacakları geçlde 

G 1 k Ç k 1 
Filistin hükumeti lehinde içtihat et- iştirak için kadın ve erkeklerden mü j 

t 1 t 1 • ? miştir. rekkep heyetler göndermekteiiırler. f uç u e ıyo r ar Filistindeki teamüle göre, bu tak- Gazeteler, memleketin mıı.Jdi ve 
• dirde davanın Uçüncü bir hakim ila- manevi kalkınmasının iki esa~h .\mi-

vesile yeniden riliyeti lazım gelmek- li olan sevgili kralları ile hükumet 

Bazı Evlerin Kapısında da il Bu tedir. reisine minnettarlık hislerini ifade C· 

Davaya tatilden sonra ·devam edile- diyorlar. 

Oda Kiralıktır 1 Bekarlara cektir. (TAN - Bu münasebetle bugün 
beşinci sayıfamızda etraflı bir yazı 

Verilmez il Levhaları Var Vali Üstündağ 18 neşrediyoruz.) 

l Ağustosta Dönüyor 

1 

Vali ve Belediye Reisi Muhiddin 
Ustündağ halen istirahat etmekte ol

ı duğu Fransanın Vitel Ş<!hrinden bir 
hafta sonra ayrılarak Viyanaya gide
ceğini, üç gün kızının yanında kaldık
tan sonra 18 ağustosta lstanbulda 
bulunac!lğını alakadarlara bildirmiş-
tir 

1 i 1 
1 i ipek Sanayiinde 

Çahşan işçiler 
1 

Erzurumda Şeker 

Fabrikası Tetkikleri 
Erzurum, 3 (A.A.) - Şeker fab

rikaları şirketi namına Uç kişilik mü
tehassıs bir ziraatçi grupu doğuda 
pancar ziraatini tetkik için buraya 
gelmiş ve tecrübe yapılan tarlalarla 
demiryolu güzergahındaki ekilmiş sa 
halan gezmiştir. 

"Ankaradan bir görünüf .. 

Iş kanunu tatbikatı dolayısile, haf
tada kırk sekiz saatlik çalışma mUd
deti etrafında Vekaletçe yapılmakta 
olan tetkikler bitmek Uzeredir. ipek 
fabrikatörleri bu mesele için Sanayi 
birliğinde toplanarak görüşmüşlerdir. 
Fabrikatörler, ipek sanayiinin deği
şik işleme işleri olduğundan haftada 
kırk sekiz saatin kendileı:ıi için kabili 
tatbik olamıyacağını ileri sürecekler
dir. Gece çalışmalan için munzam üc
ret olarak Uç saat fazlası için yüzde 
yirmi beş Ucret verilmesini muvafık 
görmektedirler. Bu karar, Vekalete 
bildirilecektir. 

Umumi müfettiş Tahsin Uzer bll iş
le yakından alakadar olmuş ve b:. 
hususta vali, ziraat müşaviri \'C mü
dürü ile Ticaret Odası başkanının iş
tirakiyle yapılan toplantıda ekin ve 
hasat işleri görüşülmüştür. Mutehas 
sıslar bütün doğuda inceleme yapa
caklardır. Geniş ovalarından biiyük 
pancar mahsulü alınacak olan doğu 
bölgesine yeni şeker fabrikası büyük 
varlık verecektir. A nkara ntif usu günden gü

ne artan bir ~ehirdlr. An
karaya taşınan mekteplerle, açı
lan yeni dairelerle, inkişaf eden 

:icari ,.e iktisadi \'azlyetile her yıl 
birkaç yi.iz alle daha geliyor. Nü
fus istatistikleri bmıu rakam
larla gayet açık \'e nzih olarak 
göstermektedir. Ancak şehrin nii 
fusu arttıkça ,.e hayatı inkişaf 

ettikçe bunun yanında bazı "dert 
ler,, de kendiliğinden büyümekte
dir. Ve Ankaranm dertleri, itiraf 
etmek lazımdır ki, üzerinde en az 
i,ŞlenlJmiş rne,-zulardan biridir. 

Ankarada Türldyenin hlc; bir 
tarafrnda görillnıiyen mevzii buh 
ranlar \'ardır. Bunların en ba.}m
da da ev buhranı gelir. Biz bun
ları sadece hi\diselerle tespite ~ 
lı ae.ağrz ,.e alakadar makamların 
gözleri önüne ko~ acağız. 

D Un bir vekalet dairesinde, 
içtimai mevki sahibi bir ta

nıdığım bana şu garip suali sordu: 
- Anknrada çocuk yetiştirmek 

yasak mıdır? 
Sual beni hayrete düşürdü; ön

ce maksadı nnhyamadım ve gayet 
tabii olan şu cevabı verdim: 

- Ne münasebet, dedim, çocuk 
yetiştirmek yasak olur mu? 

Ve arknsından,rnemlekette nüsusu 
çoğaltmak için yapılan fedakarlık
ları, Sıhhiye Vekilimizin meclis 
kürsüsünde bu mevzu üzerinde 
söylediği sözleri, çok çocuk yetişti
ren babaların mükafatlandırıldığını 
bunun için blitçeye 50000 lira gibi 
mütevazi bir para da konulmuş ol-
duğunu anlattnn. 
Muhatabımı tatmin edememiş ol-

malıyım ki, ısrar elti ve şu hadise 
yi anlattı: 

- .... mektupçuluğundan buraya ta 
yin edildim. Tam bir buçuk ay ev
vel geldim ve bir buçuk aydanberi 
'.Ankarada bir otelde oturuyorum. 

Geldiğim gündenberi ev arıyo

rum. Sokak sokak dolaşıyorum. 

Kapısında "kiralık,, levhasını gör
düğüm her kapıyı çaldnn. Apartı
man daireleri dolaştım. Birçokları
nı beğendim. Ev sahibi ile konuş
mıya başladım. 

- Bu evi tutmaJi istiyorum, de 
dim, kirası kaça? 

Ev sahibi kira bahsine girmeden 
evvel şunu sordu: 

- Çocuğunuz var mı? 
- Vur, dedim, iki de çocuğum 

var. Faıkat ikisi de mektebe gider. 
Akıllı uslu çocuklardır. Evinize za 
rarları dokunmaz 

Ev sahibi: 
- O halde, dedi, kirası üzerinde 

hiç konıışmıyalım. Çünkü uyuşma 
rnıza imkan yok. Evimi bir "Çocuk 
lu .. ya veremem. 

Ve ben bu muhavereyi, en az yir 
mi ev sahibi ile tekrarladım. Bazı 
ev sahipleri çocuklu babaların evi 
gezmesine dahi müsaade etmiyor
lar. Dün Ankara belediyesinin 
karşısındaki sokakta bir evin kapı
sında şu levhayı okudum: 

"Bu ev kiralıktır. 
"}"akat r-ocuklulara verilmez,; 

Ve hiç olmazsa sinirlerimi boZ: 
mamak için kapıyı çalmadım; yü
rüdüm, geçtim. Şimdi söyleyin, 
"Ankarada çocuk sahibi olmak gü
nah mıdır, yasak mıdır?,, Sualini 
sormakta haklı değil miyim? 

B ir buçuk ay otelde oturma
nın maddi ve manevi üzün

tUsile konuşan "baba,, buna benzer 
daha bir iki hadise anlattı ve söz
lerini şöyle bitirdi: . 

- Bir yandan devlet nüfusu ar
tırma.k için türlü çarelere baş vu
ruyor; bunu görüyoruz ve sevini
yoruz. Fakat bir yandan da o za
vallı çocuklara ve onların narine 
birçok ailelere başlarını sokacak 
bir yer bulmak müşkillatı vardrr. 
lşte canlı misali ben ... ,, 

Ayni daireden başka bir arka
daş, bu hadiseyi şöyle tamamla
dı: 

"- Bizim karşısımızdaki evin 
kapısında tam bir buçuk' aydanbe
rl şu levha asılıdır: 

Bir oda kiralıktır 
Bekarlara verilemez. 

:Ankara bir memur memleketi
dir. Bunların içinde bekarları da 
bulugabilir, devlet bunlar için hu
susi teşkilfı.t yapmcıya kadar 
ki, Sıhhiye Veklleti keneli memur
ları için apartımanlar yaptırmış
tır. Ankaranın ev sahipleri bunlara 
yatacak yer vcrmiyeceklcr mi?,, 

Bu ve buna benzer hadiselerden 
yüzlercesi sayılabilir. Bugünkü va
ziyette Ankarada bir çocuddu aile 
için, üç beş lira fazla vererek te ol 
sa, ev bulmak müşkülatı mevcut
tur. Bekar için yine öyle ... 

Kemal Zeki 

Muayeneye 
Gelmiyen 
Otobüsler 

Otomobil, otobüs, kamyon ve kam
yonetlerin yıllık fenni muayeneleri a
ğustosun 15 inde bitecektir. HenUz 
muayene gelmiyen otomobiller bir 
haylidir. Bunların esasen bozuk ol
dukları ve muayeneye geldikleri tak
dirde işten alıkonulacakları için mü
racaat etmemekte oldukları anlaşıl-

maktadır. 
Ağustosun on beşinden sonra bu 

gibi otomobillerin işlemelerine izin ve 
rilmiyecektir. 

Tifo Yakaları Günde 
6 ya Kadar Düştü 

Son yirmi dört saat zarfında şeh
rimizde yeniden 6 tifo vakası görill
m UştUr. 5291 kişi birinci aşıyı, 5091 
kişi de ikinci aşıyı olmuşlardır. Dün, 
öğleden evvel ytı.ğan şiddetli yağmur
ların tesiri ile hastalığın tamamile a
zalacaği söylenmektedir. 

Mimar Sinanın 

Mutfakları Tamir 
Ediliyor 

Topkapı sarayı idaresi, Mimar Si
nan mutfaklarının dış kısımlanndan 

sonra iç taraflarını da tamir ettirmi

ye başlamıştır. 
Burada tam 22 kubbe vardır. Bun

ların tamiri bittikten sonra mutfak
lar sultanlar de\'rindeki gibi tarihi 

şekline çevrilecek, bakır, reçel, helva 
ve bütün yemek takımları burada teş 
bir edilecektir. Topkapı sarayında 
mutfak malzemesi o kadar çoktur ki, 

bütün bu kubbeler tahsis edildiği hal
de bir çokları yine artacaktır. 

Emniyet Teşkilc2tı 

Kadrosu Hazırlanıyor 
Yeni emniyet teşkilatı kadrosunun 

bugünlerde tebliğ edilmesi beklen
mektedir. Kadroların şahıslandırıl
ması ayın 15 ine kadar sürecektir. 

Oğrendlğimize göm, ikinci şube 
müdürü Necati Bursa e:mniyet mU
dürlüğül'\C tayin edilmiştir. Açık bu
lunan BC'y0ğlu ve Eminönü emniyet 
amirliklerıne b:ıbUıılerde tayinler ya
pılacaktır. 

Emniyet mi.ı.dilrl'jğU kalemlerinin 
yeni kadro~u tebliğ edilmiştir. 

Muğlada imar 
Faaliyeti 

Muğla, 3 (A.A.) - 11 merkezinde 
imar çalışmasına önemle devam edi
liyor. Halkın faydalanması için her 
türlü te<.lbirler alınmıştır. 55 bin 
metre genişliğinde bir fidanlık ku
rulmuştur. Fidanlık için bu yıl A vru
padan en kıymetli meyva ve gölge a
ğacı tohumları getirtilecek ve en kı
sa bir zamanda halkın faydasına ve
rilecektir. Gökova bataklıklarında 

10 iki Ulazla okaliptos dilfüecektir. 
Fidanlıkta 74 nevi rneyva ağacı, 147 
nevi gölge ve sUs ağacı yetiştirile

cektir. Muğla sokak ve bulvarlarına 
iki yıl gibi kısa bir zamanda yetişe
cek yapraklarını dökmiyen cins ağaç 
iar yetiştiriliyor. Bu ağaçlar bn yıl 
bulvar ve caddelere dikilecektir. 

Fransa Bankası 

Esham Faizini 

indirdi 
Paris, 3 (A.A.) - Fransa Banka

sı iskonto faizini 5 ten 4 e, esham 
üzerine avans faizlerini yüzde 6 dan 
yUzde 5 e ve 1 den 30 güne kadar o
lan avansların faizlerini de yüzde 5 
ten yüzde 4 e indirmiştir. 

--
Befiktafta Şan Dersleri 

Başiktaş Halkevinden: öğretmen 
Hamdi Daner Evimiz koro heyP.tınde 
şan derslerine tekrar başlamıştır. 

Müstait ve istekli gençlerimizin ka
yıtlan yapılmak üzere her gün sa
at 16 dan itibaren Evimiz idare me
murluğuna müracaatları lazımdır. 

Fotoğraf Sergisi Açıldı 

Festival mlinasebetile dün Beyo ğlunda bi rfotoğraf st>.rgisi ~llmıştır. 
Bugün l<'atih ve Beyazıtia itfaiye ve askeri bandoları ~alacak, gN~ Kadı
köyünde Şehir Tiyatrosu (Tosun) piyesini oynıyacaktır. \'arın da '.l.'ak
sim bahçesinde Halk opereti tarafmd811 Pipiça temsil edilecektir. 

• Kampta İ•tira1ıat eden yavrular / 
Çocuk Esirgeme Kurumu Erenköy lih Zeki ve Enise de kaınpta 

kolu civardaki fakir çocuklar için e- almışlar ve nöbetle çocuklara 1111 

me~li kaymakam Bay SJidin yardı- ret etmişlerdir. Birin~i ~f ç 
mı ile, 21 gün devam etme üzere bir günlük kamp müddeti bıttıgı dJ 
deniz kampı kurmuştur. Kampta ço- gün Suadiyede Koru par~ııı 
cuklara sabahlan kahvaltı, ;_jğleleri müsamere verilecek ve ınil~ 
yemek verilmekte, tam bir disıplin larda kazanan çocuklara 11 

1 
altında istirahatleri temin edilmek- dağıtılacaktır. Kurum başkaıı 
tedir. civar mektep muallimlerinden Halim Oruz, ikinci kampın b 
öğretmen Yaşar, Nadir, Tahir, Sa- , ları ile meşguldür. 

=====---
Büyük Bir 

(Başı 1 incide) iT 
miiş olmasınd~n ko:kulmaktadır. 1 lzmirdeki 

Japon Harbıyc Nazırı Suguyama 
şimdiye kadar Tıuı:au'da 130 Japon B •• •• k F • 
tebaasının cesedi blllnnduğunu bil- uyu acıa 
dimıiştir. l (Başı l iııcl1 

iki taraf arasında harp esnasında ateşten sıçnynn "
1
" 

muhakkak lar benzinleri tutuşturmuş ve 
Nankin, 3 (A.A.) - Salahiyettar bu suretle vukun gelmiştir· ~ 

Çin mahafili, Japonların şimali Çinde Hadise mahalline derhal. vdeJI 
aldıkları yeni tedbirleri ciddi bir a- lı Güleç, fırka idare heyetırı dO 
H'ıka ile takip etmektedir. Çin Ccn- tor Hüseyin Hulki, hükfı~~t gt 
tral News ajansı, bir Çin - Japon Nazmi ve emniyet direktö~il \it 
harbinin artık önüne geçilmez b~ Bu sırada itfaiye de gelıtııŞ 
hal aldığı fikrindedir. Central News tedbirlerle ateşi önlcmiye J\O> 
ayrıca, aşağıdaki hadiseler üzerine tu. old 
nazarı dikkati celbetmektedir: Fakat alevler çok azgın ,rı 

1 - Şimali Çin üzerindeki anlaş- çin itfaiyenin normal vasıt~ııfll° 
mazlıktan doğacak fazla masraflan gelmiyordu. Bunun üzerine fi'_' 
kapamak için Tokyo hükumeti, 300 dan piyade müfrezeleri ve~,r 
milyon yenlik bir kredi açmıştır. riye kıtalnrı getirtildi ve rill ,ı 

2 - 1 ağustostanberi her türlü eş- dürme işine başladılar. M'f.e'tı~ı~t 
ya ,yolcu nakliyatının kesilmiş ol- ğı tertibata General Rasirıı f>ı 
duğu Kore' den 170 bin kişilik ihti- zaret ediyordu. Bu söndürll1

9 tı\ 
yat ve tnkvtye kıtalan _gelmiştir. leri araeında. a~ gece saat 

3 - Çinde oturmakta olan bütUn çuğa kadar devam etti ~ 
Japonlar memleketlerine hareket et- Fakat bu arada bazı vattıif 'ti 
mi§tir • nn yaralandı1darı ve hatta 

4 - Japonlar Lojang, Çangçnu, mının da alevler arasında ~ 1' 
Kay Feng ile Konan eyaletinin diğer öğreniliyordu. Biraz sonra i 
şehirleri üzerinde müteaddit keşif U· teker teker bulundu ve sıll\.,o 
çuşları yapmaktadır. otomobilile memleket ve ıtıı 

tan elen. ne götu .. ru .. idülct· 
Japonların mak•adı 

acaba nedir? alevler arasında yanarale rıtl 
!erin epey fazla olduğu dı:t t1'1;f Londra, 3 (TAN) - Şanghaydan diliyordu ki bu tahmin n1:ı~ •. t 

bildirdiğine göre Japonların planı ır:ı• •1 
Mançuriye ve dış Mongolistana biti- raz sonra çok acıklı bir tııı · 81 JI' 

ı:ıik olan ve istikbalde Sov"etıcr bir- !ini aldı. Şimdiye kadar saYl ıııei' 
.,. .J rak hesaplanan yanarak öl~ 
liğile bir ihtilaf halinde Japonya için · 
hayati ehemmiyeti haiz bulunan Ça- simlerini şöyle te~pit ettiıtl~ııl, 
har ve Luruyan vilayetlerinin istik- ltalyan tebeasından I{a flli 
haline matuf bulunmaktadır. Nazmi, işçi Mehmet oğlu {, 

Hafız Rifat oğlu Arif, 'Yl19ıı "'~ 
30 temmuz tarihinde Sovyct Kon· t V' · 

soloshanesinin bulunduğu Tiençin oğlu Cemil, şoför Mchıne tjl111 
Mehmet, Konyalı Ahmet, 

şehri Japon kıtal arı tarafından işgal 
edildi!i zaman muhafızsız kalmış kül halinde yanmışlardır. J<l\a-f 
beyaz Ruslar Sovyet konsoloshanesi Enkaz arasından şimdiye ·'f't' 
ne hücum etmek, konsoloshane me- kuz iskelet çıkarıldı. Taharfl· 
murlarını öldürmek üzere bir haydut vam ediliyor. Hastanedeki '1 t l 

l . t ··1duıe ' 
çetesi teşkiline başlamışlardı. Buna dan smaıl ve Mehme 

0 

karşı konsoloshane tedbir almış ve b~ felaketzedeler için cenar.e 
maruz kaldığı tehlikeyi ali.kadar ma- mı yapıla.caktır. ?f{a~ 
kanılara bildirmiş ise de telefon hat - Depo bınası ve tanklar 00 ~ 
larının kesilmesi yüzünden bir şey sigorta kumpanyasına 40 

\'i1't 
yapmıya imkan bulamamıştır. Bu yüz benzinler de 25 bin liraya 
den konsoloshane tecavüze maruz kal şirketine sigortalıdır. ~ 
mış ve taarruz devam etmiştir. Yanan depolarda mevcll~r 

Moskovaya. göre, bu taarruzlar Ja- tondur. 50 ton d~ be_nzin "dard" 
pon makamatının yardımile vuku bul rar yekunu 60 bın ııra ka jıliJ 
muş Sovyet h:u.r·metı· alınan eşy"- Hadisede sadece dikkats . ,.it , ~u ...- d ~I JP' 
nın iadesi ve )\onsolosluğun muhafa- duğu ve kast bulunma ıg 
zası için tedbirler alınmasını iı ı ~ - mıştır. 61'. 
miştir. Bu taarruzlara Japon devri- Şehrimizde Verilen M~I Jl~ 
yeleri tarafından ilişilmemcsi, Japon Dün Reassüranstan f ıdığ\tıce 
memurlarının muvafakatile yapıldığı iiımata göre Türk Petrol .Ş tile 

I i b .. t•· tesısa 1 
zannını vermektedir. zm rdekı ııubcsi u un ·di· 

Sovyetler, bu hadise hakknda Ja- likte sigortalı buiunmnktıı 
1 
tıtf 

ponya hariciye Nazırlığına nota ver- nız idare müdürüne ait binB ııı! 
miş ise de bunun reddedilmiş olduğu liraya sigortalıdır. Gnz. ve ;;)ı;e 
haber verilmektedir. Tokyo hükume- polarının muhteviyatı ıle ldılğıl 
ti bu meseleye dair bir tebliğ neşret- yant Bankası alakadar ? ort' 
miş ve Japonyanın mutaarrız beyaz bankaca bunların kaça sıŞ·ıdit· 
Rusları asla tanımadığını bildirmiş - miş bulunduğu malum dcgı tel 
tir. Türk Petrol Şirketi lz~irlC ,g.1111 

Nankin hükumeti bütün kuvvetle- ve telgraflarla görUşmuş. ~stel11 
:"ini Japonyaya karşı seferber elmiş- sebebi hakkında malumat ; J1lJ 
tir. J Iş tahkikat safhasında bll ~el< 

dan fazla bir şey söylen~e l<lsıı 
Adana Şampiyon Yanan depoların büvtik bır --~oO 

Iu olduğu ve zayiatın 2~ eJı 
lira üzerinde olduğu tallıll1r\ " 
tedir. Reassürans yanan nıa J11111 
gortası hakkında tzmirden 

Adana, 3 (A.A.) - Çukurova maç 
ları sona erdi. 3937 şampiyonluğunu 
Adana klUplerinden Idmanyurdu ka
zandı. beklemektedir. 
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ı ~~anbuı Vilayet'.nden : •a dare nıec . stnın 9artna ~uasının ağustos 937 ayından başlamak üzere on nUs 
gun lllliddeue nıesıne göre basımı 19 temmuz 937 tarihinden itibaren 2 

2 açık .. 
<1 - Mecnıu nıu~akasaya konulmuştur. 

-
1 

. "Re ek olarak ~O en aşagı altı en fazla 15 forma olacaktır. LUzumu halin 
·k formaları formaya kadar ayrı kitap halinde ilavesi yapılacaktır 
3 - Behe nınU bedelleri de mecmuu formaları gibi tediye edilecektir. 

. 

4 - ihale r ? s.hasını~ baskı adedi 3500 olacaktır. 
5 - 'ralipl gün~ 10 agustos 937 tarih~ne mUsadif salı glinUdUr. 

1 8aııdığına Ya~r Ytizde 7 ,5 hesabile 146 lira25 kuruş teminat akçesini ma 
6 _ 'raı · racaklardır 

lttl ipler ihal ·· .: . lu·s~onuna v e gunu saat 10 da vilayet binasındaki alım satım ko . ........_ ~e ~Ura e Şartnameyi öğrenmek için de her gUn vilayet daire müdUr 
~ caat etmeleri. (4282) 

1 
Kars Nafıa Müdürlüğünden: 

~ . - Sarıkarn 
ua~~n elektri: ka~abasının Nafıa Vekaletinden musaddak projeler Ü· 

21iıe I<ars id ~sısatı 80011 lira 71 kuruş bedeli keşifle kapalı zarf 
~ - Ekentnı areı hususiyesi tarafından eksiltmiye konulmuştur. 

3 
Vilayeu d 7 ıs, 8, 937 tarihine milsadif çarşamba günil saat on beşte 

4 
- Muvak:ımi encUmenince yapılacaktır. 
- Bu tes· at teminat 6100,82 liradır. 

~llanıesi b ısata ait plan keşif, hulasa! keşif, fenni şartname münakasa 
':1' llıUdUrl;dırlık işleri genel şartnamesi 4 lira mukabilinde Kars 

tıııı - Iıtekı- nden verilecektir. 
~ l'a.pabUe ı ~~an teklif mektuplarile birlikte bu miktar elektrik tesisa-
lıt 'l'icaret ~e dai~ N~f~a Vekaletinden almış olduklan ehliyet vesi
l'ı 'ebe veınesı ası kayıt hüvıyet varakası muvakkat teminatı hususi mu-
1~ bir larf ~e yatırdıklarına dair makbuz veya banka mektuplarını ay
ııa.ta llaatten\ı oyarak mühürlü olarak komisyon reisliğine yukarda söy-

'11 lle gônd r saat evveline kadar makbuz mukabilinde vermeleri veya 
cı~~lit llıek ermeleri llzımdır. 
~ 'Yrıcatuplarında bütün inşaat evre.kının okunduğunun kabul edil
• ~ Yazılması ilan olunur. ( 4264) 

lstanb 
y

011 
uı kız öğretmen okulu satrna'ma komis-

Ok Urıdan: 
la~k ~~~~ ~evc~t Ki.tap evinde 2447 liralık keşfi mucibince yaptın
te( ~Utlkıe 1~satı ışlerı açık eksiltmeye konmuştur. 
tııuı törıuğu bin 8-937 Pazartesi günü saat 11 de Istanbul Kültür Di-

lJ. da ~aPtı asında Liseler Muhasebeciliğinde toplanan Okul Komisyo-
k leın acaktır. 

tıı. nu i§e ıı:t l83 lira 52 kuruştur. 
~~e ~ce~~ §~rtnnme, keşif, proje, Okuldan görülüp öğrenilir. Eksilt
btıı~~ıka Ve ;ın en az bin liralık bu nevi moble işi yaptığına dair res
~n ve ": caret Odasının yeni sene vesikası ve teminat makbuzu ile 
~tte Komisyona müracaatları. (4730) 

lG stanbuı N f M'"d" , .. .., .. d ·(1~ · s, 937 a ıa u ur ugun en 
ltı~73} lira. kPaıa.rtesi günU saat 15 te Istanbulda Nafıa müdürlüğünde 
ltotı.~t'i kısmı~~ ?edelli İstanbul Güzel Sanatlar Akademisinde yapılacak 

Aiıı~lıftı.ır. YUk resim atölyesi inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye 
l . aveıe 

\>r • ' eksiJtzn ~abn °Je ve k . e, bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni şartname-
~ 10de dair~~ıf hullsasile buna mütefem diğer evrak (73) kurue mu
t_ ~v~kkat te ~de verilecektir. 

ı, leltıilerj rnınat (1093) liradır. 
Yal>tı • 11 teklif l'et gına d . mektuplarım ve en az (15,000) lire~~ bu işe benzer 

tt ~ı Vesi:ı~ Nafıa Vekaletinden almış olduğu müteahhitlik ve tica
' e kada a arını havi kapalı zarflarını 16, 8. 937 pazartesi günü ı:ıa-

r Nafıa müdUrlüğüne vermeleri. ( 4277) 

o,.,,, o 
>ıt •mlryollın ve limanları işletme U. idaresi llinlar1 

ltdet Uharnnıen b 
Ue >!alvanı edelleri (19979,04:) lira olan muhtelif cins ve ebtatta 14990' 
a karad tel saç 17. 9. 1937 Cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf usuıu 

bUıJ 11 iı,e gi~ dare binasında satın alınacaktır. 
l'a 1~ ta~n tek isteyenlerin (1498,43} liralık muvakkat teminat ile ka-

~· e ti· · . . ?ıa~'?-1937 gı vesıkalan, Resmi gazetenin 7. 5. 1936 glin ve 3297 ve-
dar ~daire.si d 'r. ve 8645 No. lu nüshasında intişar etmiş olan talimat
~ Clttıisyo: : ah?1?ış vesika ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a ka-

l>~ !'tnanıeı eisliğine vermeleri 18.zımdır. 
da 'l'eae~ı~ parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydar-

"~ nı Ye sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. (4807} 

TAN 
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Beyan Ediyorun1! 
"BU BiOCEL 
Şayanı hayret bir 
cild unsurudur. ,, 

s abit olmuştur 

cild yiyebi-k 

Ü ,. 

.)oktorum de 
miştir ki; bu 
hususi cild 
u 

il 

nsurunda bulunan 
Biocel. kemali itina 

e seçilmiş genç hay

~ 

d 
v 

y 

vanlardan istihsal edilmiştir. Cildin 
erinliklerine nUflız eder. Ve genç 
e taı.e görlinmcsi için muktezi gıda
ı vererek besler. Büyük bir Viya

d 
y 
k 

na Univcrsltesi ProfesörU tarafm
an keşfedilen bu cevher, şimdi (bc
az rengindeki) Tokalon kremi ter
i bine höccyrcleri beslemek için tam 

v 
k 
fı 

d 
k 
t 
5 
d 
la 

matlup nisbet dairesinde karıştırıl

mıştır. Bu kremi gece yatmazdan ev
el sabahlan beyaz rengindeki 'ro
a\on kremini kullanınız. Uç glin zar 
nda teninizi gayri saf maddelerin
en ve zayıflamış yüz adalelerinden 
urtarmağa başlar. Doktor Stejskal 
arafından bir Viyana hastanesinde 
5-72 yaşlarındaki kadınlar üzerin
e yaptığı tecrübelerde buruşukluk
rın altı hafta zarfında zail olduk-

la n görülmüştür. 

====================================================11 

-

~ nıayii kullanınız· 

Sivri &inekler·, şüpheli ve 
tesirsiz mavııerıe alay ederler 
FLiT, bOtOn haşarat öldOrOcD mayilerin fevkindedir. 
90 muhtellf millet, onu tercihen kullanmaktadır ... Bu 
sabit olmuştur Fllt'in formOlü hiçbir vakit taklit edil· 
memlştlr. FLiT. kendisinden beklenen iki şartı mDkem· 
melen ifa eder. insana zarar vermez, fakat hasaratı 
kat'iyyen öldOrOr. Şüpheli mayiler! reddediniz. Hakiki 
ve yeg6ne Flit aldıöımza emin olmak için; siyah ku
şaklı. ve. asker resimli sarı tenekeye dikkat ediniz. 

Yarıklara ve kö~tltre biraz FLiT TOZU 
serpiniz. Haşarat derhal telef olur • , 
V•uııııt _,... : J. lrttlll•, lıttııkl, lalıtı, V1Jtltlı Haıı t ----· 

MaHye Vekaletinden : 

' • 

Cinsi Miktan Tahmin Muvakkat 

Yazıldıktan sonra ılyah olan mUrekkep 

Zamk 

Ağaç Tampon 2020 numara penkale mamulAtı 
sisteminde. 
Evrak sepeti dibi ve kenarları Kontrapllk ve 
bez kaplı 
Fersude kağıt sepeti No. 1 
Fersude kağıt sepeti No. 2 
Fersude ka.ğıt sepeti No. 3, 4 

Cilalı ağaç kağıtlık 3 gözlii 
Istampa Mürekkebi 35 gramlık 
Dolma kalem mürekkebi 100 gramlık 

14000 Şişetıi bir litrelik 
10000 Şişesi yarım litrelik 
4000 Şişesi çeyrek litrelik 

olmak Uzere 20000 Kilo 
1500 Şişesi 500 gramlık 
2500 Şişesi 250 gramlık 
4000 Şişesi 125 gramlık 

15000 Şişesi 75 gramlık 
olmak üzere 23,000 şişe 

3000 Adet 

1000 Adet 
500 Adet 

1000 Adet 
1000 Adet olmak üzere 
3500 Adet 

200 Adet 
lMOO Şişe 
8000 Şişe 

olunan bedel teminatı 
L. Kr. L. Kr. 

, 
) 11980,00 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 

) 

) 
) 
) 
) 

) 
) 
) 
) 

4115,00 

1650,00 

4005,00 

180,00 
1500,00 
1040,00 

89S,5f 

308,63 

123,75 

300138 

13,50 
112,50 

78,00 

1 - Yukarıda cinsleri yazılı yedi kalem kırtasiye levazımı kapalı zarf usuliyle a.yn ayn eksiltmeye konul
muştur. Bunlara aid şartnameler Ankarada kırtasiye mlidürlUğtlnden, 1stanbulda Dolmabahçe, kırtasiye 
Deposundan alınacaktır. 

2 - Eksiltme ll-8-937 tarihine milsadif Çarşanba giinli saat 15 de Ankarada Yenişehir Lozan meydanında 
Kırtasiye MUdlirlüğlinde mUteşekkil Komisyonda yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye ayn ayn veya hepsine birden iştir!k edecrit isteklilerin hizalarında gösterilen kıymette 

teminat mektupları ile ve istekli şirket olduğu takdirde 2490 sayılı kanunun ibrazını mecburi kıldığı vesaik ile 
birlikte komisyona müracaat etmeleri. 

4 - Teklif mektuplan yukarıda ikinci maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar kırtasiye müdürlü· 
ğüne getirilerek eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mek· 
tuplann nihayet ikinci maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile eyice kapa-
tılmış olması lft.zımdır. Postada vlki olacak gecikmeler kabul edilmez. ( 4431) 

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

• 

Bayanlar, Büyük Dertten Kurtuldunuz! 
... o. tHSAN SAMl - F E M . L Kadının adet zamanlarında kullanacağı yeni ve sıhhi birtuvnlet "servieti 

Bakteriyoloji Laboratuar .. • 1 dir: Hususi CFEMİL) bağı denilen bir bağla kullanılır. En ince ve en sı~' 
Umumi kan tahlilfı.tı frengi . A • elbıseler altında görünm,z, çıkıntı ve biçimsizlik yapmaz. FEM1L, sıhhi ve 

noktai nazarından (Wasserman fenni bir şekilde hususı bır pamukla hazırlanmıştır. Emici kuvveti fazladır. Kanı derhal emer. Asla kuruma-
ve Kahn teamülleri) kan kUrey· dığı gibi, ıslaklık .da vermez. Gayet hafif ve yumuşaktır, cilde yapışmaz, tahriş etmez. Bayanlar, evde, yaz. 
vatı sayılması. Tifo ve ısıtma lıkta, sporda, vazıfede, mektepte seve, seve kullanacağınız FEMlL sizi çamaşır zahmetlerinden tamam ile 
hastalıkları teşhisi, idrar, bal - kurtarmıştır. FEM1L ve bağlarını bir defa aybaşlarınızda kullanmak bütün dlinya doktorlarının bunu ne-
gam. cerahat, kazurat ve su tah- den !sre.rla tavsiye ettiklerini anlam ağa kifayet eder. Her eczanede, parfümöri ve bUyük tuhafiye mağazala-
lilatı, Oltra mikroskopi, hususi nnda bulunur. 
aşılar istihzarı. Kanda Ure, şe - l ker, Klorlir, Kollesterln miktar- !smet Eczane v_e La.borat~van Gala~, stan.~ul T~. 49247: Eczaya müteallik her siparişi müşterilerini 
larının tayini. Divanyolu No.311 memnun edecek bır şekilde dikkat ve sür atle gondenr. 

' Tel:-20981 1 '-----------------------------41 t0ırı:~ • Antalya hait1°nda betonarme i"çık 
\le sandıkhda su deposu inşasına 1 .. ____ ı •• 1.an•b•u•ı_e.e.le•d•iy•e•si-İl•a•n•ıa.r• ____ ı ı 

tıi:~on _ ait eksiltme • -

f?ina işleri ilinı 

Nafıa Vekaletinden : 
sı lt 1llşas1 il Anta~ya hattının 33 üncü kilometresinde B~tonanne açık tü

l llPa}ı z~ ayıu _hat Uzcrinde Sandıklı kasabasında bır su deposu inşa-
2· - Bu i 

1 
u~ulıle eksiltmeye konmuştur. 

t · - lst kş :rın mecmu muhammen keşif bedeli 77000 liradır. 
~ e hler b · · · k ·1tm lu1tı 1 btvı t u ışlere ait fenni şartname, proJe ve saır e sı e ev-

aeti Vezne 1 ~miryollannın Ankara, Sirkeci ve Afyon isletme Müdür-
e erınd 385 • b 0 li l cı, · - Eksil en kuruş bedel mukabilinde ala ı r er. , 

ota bevıet De ~e 20-8-1937 tarihinde Cuma günii saat 1~ de An kara
n llıerke ~ıryollan işletme Umum MUdilrlUğü binasında toplanacak 

4. ~ bırinci k . 
\>t>•~·- Eksilt ?mı~yonca yapılacaktır. . 
la~kı aYni ~eye gırebılmek, için isteklilerin aşağıda yazılı temınat ve 
tı llıtrnd gUn saat 14 de kadar komisyon Reisliğine tevdi etmiş olma-
a ır. 

bıu~ - 2490 Sa l . · b akkat te . yı 1 kanunun 16 ve ı 7 nci maddelerıne uygun 5100 lıralık 
• - b nıınat 

QU k . 
~· - ~arı:~nun ~yin ettiği ve şartnamede yazılı vesikalar, 

lind· - 'l'ekJif eklletinden musaddak ehliyet vesikası, 
bı e konıis mektupları ihale günü saat 14 de kadar makbuz mukabi. 
l'oektl.lPlarınYon. reisliğine tevdi edilecektir. Posta ile gönderilecek teklif 

na ın ıader ta d k ı 
6 

gelrnie b 1 ahhütlü olması ve nihayet bu saate ka ar om s-
• - 'b ulunması l" d 

}'oıı QU işle azım ır · . 
a.ıı ~oı dairr ?akkında fazla izahat almak isteyenlerin Devlet Demır-

esıne mUracaat etmeleri. (2515) (4877) 

4 
Tabip Alınacaktır 

Skeri Fabrikalar Umum 
ftJt .\nkara cı Müdürlüğünden; 

ttlar varındak· · in 'ıı.rıııı.llı k 1 mUesseseler için iki tabip alınacaktır. Isteklıler 
ıı. ii7"""" ıımıım mUdilrlUk sıhhat subesine mUracaatları. 4124 

Francala ve ekmeklerin fırınlardan çıktıktan itibaren iki saat soğu
mağa terkedildikten sonra torba halinde kağıtlara konarak her tarafı 
tamamen kapalı bir şekilde satılmaları ve buna muhalif harekette bulunan 
ların umuru belediyeye müteallik ahkamı cezaiye kanununa göre ceza

landmlacağı ilan olunur. (B.) (4881) 

lstanbui nafıa Müdürlüğünden: 
it 

23. 8. 937 Pazartesi günü saat 15 de Istanbulda Nafia Müdürlüğlinde 
999) Ura keşif bedelli Jslanbul Gümıiik Baş Müdürlliğüne merbut Paket 
gümrüğü bina.emda yapılacak ahşap işleri açık eksiltmeye konulmuştur. 

( 

Mukavele, Eksiltme, Bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni şartna
meleri, proje, keşif hulasasile buna müteferri diğer evrak dairesinde gö
rülecektir. 

Muvakkat teminat (75) liradır. 
Isteklilerin (500) liralık bu i§e benzer ig yaptığına dair gösterecekleri 

vesika Uzerine Nafia Müdürlüğünden almıg olduğu mtiteahhitlik ve Tica: 
ret Odası vesikalarile gelmeleri. (4825) 

lstanbul Telefon Direktörlüğünden : 

1 
. idaremiz servisinden çıkanldığı cihetle sattırılması tekarrür eden 300 
ıra m~hammen bedelli 4 kişilik Norris marka kapalı binek otomobilinin 
pkazarlıgı 16-8-937 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 15 de Tahta

alede Müd" r· ·u · · ur ug mliz bınasında toplanacak Alım Satım Komisyonunda 
~~pılacaktır. Ilk teminat 22 lira 50 kurugtur. Otomobil her gün merkez 
a~:~:a m~ttasıl garajda görülebilir. isteklilerin mezkür gün ve ea

temınat akçelerile müracaatları. (4771) 

s 
G 

ahibi: Ahmet •~mi l' ALI aı.etecilik ve N 
1 
n . IAN .. umumi Neşriyatı ldare Eden: s. SAUM 

eşr yat Tilrk Lfmıtet Sirketi Bnsıldı2ı veı TAN matbnaF 

. l - Eksil:-zneye konulan iş: Istanbul Yliksek milhendis mektebi oan
sıyon binası ınşaatıdır. 

Kt:şif bedeli 260907,49 liradır. 
2 - ~ksilt~e l~-8-1937 tarihinde Çarşamba glinü saat 15 de Nafm 

Veklletı yapı ış~en Umum Müdürlüğil eksiltme komisyonu odasında 
kapalı zarf usuhylc yapılacaktır. 

3 - Eksil~e şartnamesi ve buna mütefcrri evrak 13 lira beş kuruş 
bedel muka?ılınde yapı işleri umum Müdürlüğünden alınabilir. 

4 .- Eksıltm~ye girebilmek için isteklilerin 14186,30 liralık muvakknt 
temın~t vermesı ve nafia vekaletinden alınmış müteahhitlik vesikası ibraz 
etmesı ve yaptığı en büyük inşaat bedelinin 50 000 ı·ırad - ı .. , an aşagı o ma-
ması ve mute~hldin bizzat diplomalı mühendis veya mimar olması veva 
bu~lard~~ birinin fenni mesuliyeti altında işin yapılacağı ve inşaat mUd
detince ışın başında bulundurulacağını teahhUt etmesi lazımdır 

5 - isteklilerin teklif ~ektuplarını ikinci maddede yazılı s~tten bir 
saat e~e.line kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde vermcleıi 
muktazıdır. Postada olacak geçikmeler kabul edilmez. (2257) (458!>1 

-
iktisat Vekaleti neşriyailnın 

eksiltme ilanı 
Türkofis lstanbul şubesi direktörlüğünden: 

.1 - lktısat Vek&leti tarafından neşrine lüzum görülecek kitaplarla 
Tıca.ı·et anl~şma.larının 1 haziran 1937 - 31 Mayıs 938 tarihleri arasın· 
dakı baskı .ışlerı açık eksiltme usulile eksiltmiye konulmuştur. 

2 - Eksıltme İstanbul Dördüncü Vakıf hanında Türkofis dairesınde 
tophmacak satınalma komisyonunca 10 ağustos snlı giinU saat 15 te 
yapı!acaktır. 

3 - Bu işe ait fenni ve umumi şartnameler 'l'ürkofis Istanbul şubesin 
den alınabilir. 

4 - Azami 120 forma kadar tutacak bu neşriyatın muhammen bedeli 
3840 liradır. Muvakkat teminat 288 liradır. <4566l 



============================ T & N 

• • 
~iMDi ARTI 1( 
İSTEDİ KLEQİMİ 
ALABI LI Rİ/I\ 

YEili 
MALI.AD PAZADLARI .. 

COŞKUN 1 
Manifatura mağaza,smda 

mUtteri bolluğu 

Beyoğ u iş 
Bankası 

Karşısınd.a 
Mevsim dolayısile fiyatlarda 

görlllmemit tenzilat bu fırsattan 
istifade etmek istiyen tıklık a&

venleri bu mağazaya koşturmak
tadır. 

40 santim eninde keten K. 

gandi 2001 
100 santim eninde (keten 
ve paMuklu Karolin 145 
Tek renkli fantazi ı 
ketenliler 40-120 
YünlUler 150 kuruştan itibaren 
Erkek kostümlUkleri 
(keten ve yUnlU) 200 
Fantezi organtinler 80 
Gandi 175 
İpekli tüller 90 
Marokenler 200-225 
Krep ıaten 250 
Ekstra jeraey • 130 

Fiyatlar maktudur. 

48 SAAT 
havalandırllmış ve 

terkibinde altın 
kremi bulunan 

/. 10 TENZiL-ATLA 
SATI ş YAP .ı YOR VBNUS PUDRASIAbnan .. 

'
ı.. __________ lllllJlll ________ ll!!lll! ___ -..._~---~~~ .,.&&1&11au kimyagerleri tarafmdan 

mEbema Ye en ~t ci)d yaralarından kurtulmak için• 

EKZAMiN 
KA. YIP: Kazlıçepnede dert fa brl

kamıza ait tek beygirli yük araba,. 

mmn 1581 numaralı pllkası zayi e

dilmittir. Yenlalni alacağımızdan e.
kiatnln hWmıil olmadıfı i1lıı olunur. 

• truJJanmız, Binlerce hutayı 1nırtarm11tır. Eczanelerden isteyiniz. 411 1 Aleko Dulo ve mahdumlan. 

EN GÜZEL 
C= 

en son kcşfcdftcn yem bir tınhe-
lel'Clir. Bu yeni Venüs pudrulle 
pudralanan bir cild dOnyanm en 
p.ravetll güzelliğini ifade eder. 
Hiçbir pudra VENÜS pudrası 
kadar cildi mat tutup <".azibeli • 
~6ateremez. Sanşm, kumral. eameı 
her tene uygun renkleri vardır. 
lsnıine dikkat ve taklitlerinden 
sakınınız. 

Siz de bu kremden 
ıapnayuıaz ! 

Btlttbl cihanda elll 9fllledlr dalma Us. 
tlba ve .ız kalnuştır. 

KREM BALSAMIN 
B8yWl bir bUgt ve asan bir tecra!Jt. 
........... Olarak vöeade ptlrllmle 
,... •bhf kremlerdir. 

KREM BALSAMIN 
Şöhre&llli IÖll ve~ dfO. 
llhbl ewafRula Parla, Loadra, Ber. 
Ha, Nev • Yorll gtblelllk emtltWerln.. 

Diş ere Ebedi Hayat Verir. 
Ditleri temizler parlattr beyazlabr, çürüme.ine mini olur. 

dit etlerini kunetlendirir. 
Her sün aabab ve akpm mutlaka DANTOS ile clitlerinisl 

temizleyiniz. Dantos Hasan ismine ve ınaıkaaına dikkat. 
Fiyab: Tüp 7 1.2, büyük 12 1,2, dört mwi 20 kuruftur. 

HASAN DEPOSU 

RADYOLiN 
Sabah ve akşam her yemekten son 

Mutlaka dişlerinızi fırçalayınız. 
Zira bir veya iki defa 

yapllan h• 1f muttaldl 
yaram demektir ve .,.. 

kadarlle dl9lerin aıhll• 

lam temine linkin ,O 

Tifodan Korunma 
Sanol lnhalan 

Btıtun mikroplann bilyUk hasmıdır. Teın~ 
r&Jetiııi. atız ve bunın yolu ile vUcude 
meneder. Gilnde 2, 3 defa ele ve mendile 1e 
mak .auretile koklanır, ve tenefftls edilir. BöY1-"nıı~m 
vetli bir antüıeptik ili.el herkeein cebinde bul 
tavsiye olunur. - yllleree krem .......... birin.. ----~;..;... __ .....;.;........;,....;, __________ __ 

'· 

cı111k mlkUaf;au kaD"""I olmüla 
ispat etmlftlr. 

KREM BALSAMlN 
Gündüz için yapa., gece .. ,.. 
ve balla ..,. badem kremleri. Taam. 
mıe ecsa. ltrlyat ve tabllye mata. 
alarmda buhmnr. 
INODJZ KANZUK ECZANF.81 

BEYOOLU - tsTANBUL 

Memur Aranıyor 
T. C. Ziraat Bankasından : 

Ordu, Mersin ve :ı.taııınıı tubelerimiz Kambiyo ltlerinde 
llz.ei'e yUz Ura ayWda ve lmtıbanla d6rt memur almacütır. 
Wıeden &fftı olmamam ve Franmcaya iyi derecede vlkıf oımaıan 
dır. Taliplerin Iatanbul 111benJime Kambiyo Jrıamma mtıraeaatlal'I· ( 


