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• 
lltuıbul bir an evvel vtıcudU -

Wllln kaldırılması için emirler ve 
•anı.U' gönderiyor. Bu kadar btt 
9na karşı artık korm)manm fay 
'fılr- yoktur. ihtimal ki, bu mek. 
l111lnım elinize varmazdan evvel ve. 

haberimi alıraınız. Bundan do 
keder ve teessttf abestir. Bu 

lda tehadetten bttytUt nımet ol. 

Etrafta bulunanlarm hare-
ketleri açık bir 91l1'ette göı 

tiıstlyordu ki, Abdtllhamit, adıma.. 
'1Di açlıktan öldürmeyi veya ze_ 
rfiti.ıemek için fIT88.t ve imkln ara 

yı klfi görmtlyor. Doğrudan 
~ya Mlthat Paşayı boğdur. 

~ glbt bir niyeti vardır. Bunun 
arkadallan Paşayı yalnız bı· 

keibı~r. her gece içlerinden bi. 
"1 •era ikisi yanında yatıyordu. 

Bu 'suikast.in her gün, her saat 
~opacağı beklendiği sıralarda muha 
~flzlardan Binbaşı Bekir bir gftn 

at Paşa.nm yanma çıktı ve 
eye gideceğini, vedaa geldi.. 
ve Hicaz valiaine bir söyliye 
ol\ıp olmadığını sordu. Mit. 

Pqa fU sözleri saytedi: 
Bvet, bazı ifadelerim vardır. Gn 
4bıleyhı ft ftll pqaya old1). 

,ıtıi aö,teyin. Sultan AbdUlha-

mit vaU pap.yı Mu.,tlr etti. Mithat 
Pqanm bu devlet ve mlllete ettiği 
hizmetler eeerlerile meydandadır. 
işte bu Mithat Paşanın bugün ne 
halde bulunduğunu görüyorsunuz. 
Edilen muamelelerden anlıyorum 
kil fena niyetler var. Onlan da 
icraya sizi memur edecekler, vali 
paşa nuıt mUflr olduysa siz de 
kaymakam, ı;n.iralay ve liva olur 
sunuz. Sairleri de anrasile rtıtbe a. 
IJrlar. L&kin elzler AbdUlhamitten 
evvel vefat edenenl& rlltbeler me. 
zar tatma yazılır. Yok Sultan Ha
mit •izlerden evvel vefat ederse 
artık onaını bilemem. lt nalll o. 
Iur? Oruım siz dU.,UnUn. Zira A~ 
dtllhamit teşkil ettiği fevkalA.de 
mahkemenin başreisliğine geçirdi 
fi Süruri Efendiye evveli kazas
ker rlltbesini verdi. Fakat sonra 
Ma.nJaaya mutasaJTtf edip defetti. 
Yine o mahkemenin nazın olan 
Cevdet Pa.,ayr azletti. Konağında 
ha.karetler içinde oturuyor. Bu
ralarım gllzelce mtıtaıea etmeUsi. 
ııia. .. 

M ammunuzdur ki, MUslUm:ın 
ların gözllnün nunı olan 

Hazreti HUseyln zamanınm padi. 
plımm vezirlııe, anın da vasıtala
rına verdifi emirlerle şehit omn.. 
duıar. LA.kin bu vasıtalar hali ve 
kıyamete kadar nefrette yadolunu 
yortar. CUmlesi AllahJ1# azabına 
ve gazabına müstahak olmuşlar. 
dır. Vali paşaya bu sözlerimi ta
mamile söyleyiniz! 

Bekir Efenc:ij bozuldu. "Ben va 
kıa muharebeleroe bulundum.Fakat 
onun haricinde bir tawk bile kes 

med1m. Allah ~&tff; ~~tef
de bulunmayı kimse arzu etmez.,, 
dedi. 

Bu sözler muvakkat bir tesir ya 
par gibi olmQfiıu. Binbaşı Bekir, 
Jıtekkeden d8ntlfte tatlı sözler söy 
1ed1 ve Mithat P11&nm ça.rşıda.n 
her istediğini aldırmasına müsaa 

de edildiğini söyledi. Fa.kat son.. 
raduı anlatıldı kf, bu da bir ma 
ııevr&dan ibarettir. Etrafta, Ab
dülhamidin habis ruhundan gelen 
emre k&r11 duracak ceatır bir adam 
yoktu:r. 

(ArkUI var) 

Cehalet 
Yuziinden 
Bir Facia 

Batıkesirde, bir köylünün cehaleti 

yüzünden feci bir hidise geçmiş ve 
henüz pek genç olan Teslime isimli 
bir kadın kaynar auda hqlanarak 

öldtırlllmüştür. 

Balıkeslrtn Kayapa na.nıyemnde 

oturan Mehmedin karısı, birkaç giln 
evvel bir oğlan çocuk doğurmuş, fa 
kat dojumu mtıtealap ağrı kesilme. 
miftlr. Bunun llzeriııe, ayni nahiye 

halkından Btıseyiıı isminde ve 50 yaş 
1annda bir adam ağrının kesilmesi 

için bir ça.re bildiğini iddia etmiş ve 
bu çareyi tatbike ~ınJ4tlr. HUle. 
yin, koca bir kazana doldurduğu •· 
yu kaynıyana kadar •rbmfJ ve ana. 
d&n doğma aoyduğu zavallı lohosayr 
bu kaynar auywı içine sokmuştur. 

Genç kadm evveli. suya girmek il
temamif, fakat Hüseyin, kadmı zorla 
suya aolmıuş ve kadmm feryadı t1ze 
rtne yet.ifeınler, zavallı kadını kazan. 
d&b nıu olar&k çık&l'llUŞlaroır. Fakat 

kadmealtlm vtıcudtt çok haşlanc:hiı 
içln etıer1 1l:lı11Ma parça parça dö
ktllmlftll': B&dilJe adli)'e'8 habeı' Ye 

rilmte ve tahkflrata befJanmJlbr. 

Barbaros 
Hayrettinin 
Türbesi için 

B8ytik Türk d"'*dal Baroa
l'OS HayrettımJa merbdl l9ln 
yapılaıı ve ali\.kadar makamlarca 
da tasdik olunan mevzii pliıı ye
ni DBli yılda tatbik mevldine ket 
nuJMaktır. Bu plina göre, tftr
bmin etrafı tamamfyle l9tbnWı 
ecllleeek, bu arada tttrbemln ar
ka cihetine isabet eden Beşiktaş 
kaymakamhgı binası da bldr
nlacaktır. Ttlrbeye gklen bttttlo 
yoDar oa hfıter metre genfşllJ?fn
de olacak, etrafına ~k zarif bir 
bahçe, ÖDÜiie de geniş bir nh
tmı yapdacaktrr. Bu pl&na g6-
re, vapur hlıkeleskıin 901 cihetin
de de istimlakler yapılarak bu
l'Bda güzel bJr otomobil parkı 

meydana getirilecektir. PIAıım 
tatbiki ootimtbdekl lla.zlrandan 
itibaren bet yılda ikmal edilecek· 

~ 
~~~ 

Sıhhiyede Yeni 

1 apılan Tayin 

ve Terfiler 
Palu hWdlınet tabibi Hayali Çubuk 

hükümet tabipliğine, merkez hıfzıs

sıha müessesesi ıerum ve aşı fUbesf 

baş asistanı A. Tevfik bakteriyoloji 
şube8i müteh8.88111 muavinliğine, dör

düncü umumi mtlfettil}llk ııhhl mil
pvtri Sait Akkerman sıhhat ve içti
ma! muavenet mtlfettişliğine, Yeni

bahçe Gureba hastanesi lA.boratuvan 
asistanı Ali Omer, Ankara verem mil 
cadele dispanseri mUtehissıslığına, 

Manisa sıtma mücadelesi tabiplerin
den Nuri Konya sıtma mtlcadele ta. 
bipliğine, açıktan mütekait tabip Nu 

ri Aktız Haran belediye tabipliğine, 

Aydın sıtma mücadelesi tabiplerin
den Oımuuı Hayri v-n1 • . BJtma mll

cadelesl tabipliğine, Adana srtma mU 
cadeleel tabiplerinden Bamdl Koca
baş İlarq memleket hastanetd ope. 

ratörlüğiine, Maraş memleket has
tanesi dahiliye mUtehasaısı lhan bu 
hastane bqtabipllibıe, Ankara nti
mune hastanesi eski baştabibi Nüz. 
het Çevik Çanakkale iskan mildUrlil 
ğüne, Of htlkiimet tabibi Hüseyin 
Hüsnü GedlZ· htlkfunet tabipliğine, 
Genç hükilmet tabibi Avni Aksaray 
kazası hükiımet tabipliğine, Garzan 
hUk<imet ta.bibi Mutahhar Adıyaman 
hUklimet tabipliğine, Tıp talebe yur 
du idare tabibi irfan Tıp fa.kültesi 
göz doçentliğine, açıktan mütekait 
tabip Siret Tıp talebe )'Urdu idare 
tabipliğine, Rize merkez hUkiimet 
tabibi Hanıdi Malkara hU.kümet ta. 
bipliğine, pazar hilk1im.et ta.bibi Fah 
rt Kütahya hilkillnet tabipliiine, Ya 
ıova hükumet tabibi Necip, Bakırköy 
Belediye tabipliğine, 1936 senesi Tıp 
talebe yurdu mezunu Ahmet Galip, 
Pazar kazası hükftmet tabipliğine, 
Menrilı memleket ha&taneei kulak 
mtıtehaasıaı Nejat, Gaziantep mem. 
leket halltanesi kulak mütehaaeıslıiı
na, açıkta.D kulak mUteh&llltaı Ziya 
:Mensin memleket hastanesi kulak 
mUtehaMıelığma, lnebolu - Cide fi.. 
rengi mücadele tabibi Şevki Çorum 
memleket haatanesi cildiye ve zUhre 
viye mUtehassıshğı~a, Tire eski bele 
diye tabibi Halit, Urla tahaffuzhane. 
ıi müdttr muavinliğine, Sinop me::n. 
leket haatanesi operatörü Avni Bar. 
tın memleket hastanesi operatörlüğü 
ne tayin edilmi&lerdir. 

--(')>---

inhisar Memurlannın 
Ailelerine Yardım 

bıhisarlar Umum mUdUr\!iğO ts.. 
tanbul memurlan ölen memur alleJe. 
rfne yardım için bir cemiyet kurm119 
tar ve musaadeeini de almışlardır. 
Nizamnamesine göre, cennyete aza 
olan her memur glrerıten cemiyete 
Ud lira ve azadan birisi 81llııcıe de 23 

9er kurut verecektir. Vuatt blr he. 
taba göre, cemiyet ölen her azumm 
ailemne derhal 1200 le 1500 lira ara. 
smda bir yardım yapabllecekttr. Ce. 
miyet inhisar menıurlan arumdaki 
aene1lk 6JUm vab1arml tea'.>lt et.mit 
ve ht>.r aya dört 8ltlm isabet et.tlltnl 
g6rlrdllttlr. 

.b.981==== 
lstanbulun imar Faaliyetleri uklara 

ırmalara 
Etiket 

Yalova ve Florya 
için Hazırlık Var ---0--

Pashrma Komisyoncu-

Taksim Meydanının Etrafındaki 
Binalar da lstimlCik Edilecek 

ları itiraz Ettiler 
Belediye, sucuk ve pastırmaların 

her kangal ve parçalarına lnıl'fUll 
mUhür ve yapanlann isim Ye adres.. 
lerini gösteren etiketler konulmasını 
mecburi yapmıştır. Son zamanlarda 
belediye zabrtasl memurları kurşun 
suz, etiketsiz ıucuk, ve pastırmalan 
toplamıya ve satanlara ceza verm.i. 
ye baflamışlardır. Yalnız Istanbulda 
bulunan altı pastırma komisyoncusu 
ile KayMri ve Erzunımdaki pastırma 
imallt.lıaneleri belediyenin bu kara
nnm bu sene için pastırmalar hakkın 
da tatbiki mümkün olmadığını ileri 
stirerek Ticaret oda.ama ve beeldiye. 
ye itiraz etmişlerdir. Bunlann fddla.. 
ltDa göre, Kayteride her sene 20 bin 
ıığır kesilmekte ve belediye sığır ba. 
fIDa elli kurut resim almaktadır. 
Kayseri her sene tstanbula 8 bin, Er. 
zunım da 3 bin çuval pastırma g6n. 
dermektedfr. Her çuvalda 60 pastır 
ma parçuıı butundutmıa göre lstan. 

Şa lnı ,Bniimle luuretini çektiğimiz Flor7anın 
•eg•n ya.zclan aıcalı bir görliniifij 

Şehre ait b•- mUe••aseJerin ilkba- T L-• bul her aenı 720 bin parça putrrma 
-- ......, a1Uun meydanı latlhlik ediyor demektir. Erzurum 

harda belediyeye devredileceği ma- Taksim meydanının bugtlnkU ,ekli paatırmalan tatanbula çemensiz ve 
lftmdıur. Belediye bu gibi müessese- beğenilmemit olduğundan bu meyda- ham olarak, Kayseri put:Irmasr ile 
leri ne tarzda idare edeceft hak.knida nm tehrin ve meydandaki i.bsdenin lflenmlş ve c;emenlebmi4 olarak ge. 
şimdiden nazarı Bahada hazırhk gör. şerefile mUtenasip bir hale getiril- llyor. Kayserlde on ıekiz, ytrmi fJf 

mektedir. Bu arada bllhuaa Yalova mesi için belediyeye emir verilmiştir. belediyenin tarifi veçhlle fenni birer 
ve l"lorya gibi banyo ve pllj yerleri- Belediye Imar mUdUrlUiü bu husus. putmna tmalA.thaneei ba1iDe kun. • 
nin tehrbı en urt, en ınh.hl ve en u. ta icap eden tetkiklere başlam-+no. • .... . ı ''i"'06 m .. ., .... r. 
cuz yer eri haline getirilmeel, bura- Bu tetkikler, şehircilik mUtehasstSI Bu 1.mall.thaneterde ffe eyltllde bal 
ıara civar memleketlerden geniş öl- Pro9t şehrimize gelinctye kaAar l>~ landı~ göre teşrinlerin eonuna kL 
çilde seyyah ptlrtllmeei etrafında tirilecek ve hazırlanacak proje <>- dar pastırmalar tamamen hazırlan. 
bam tedbirler alınacaktır. Belediye nun tuvibfne brrakdacaktır. Şimdi- llllf, çemenlenmit ve denklere kona 
Yalova kendlalne devredildikten llOil den yapılan tahminlere göre meydo ralt latanbula ve diğer tehirlere gön 
ra yalnız Florya lle Yalovanm ldsre.. nm kartı cihetindeki dUkk'n ve ga. derilm1ftir. Şimdi Jetanbuld& 12 bin 
sine ve bu ild yerin g11zelle,tiıilmesi zinolar yan yanya geri alınaca.k, bu denk ku!"fU118UZ putırma nrdır. 
ne bakma.k üzere mtllh&k btıtçe ile radaki binalara meydana yaklşır bir Komisyoncular bapalarma ·aıt 
idare olunan bir mUdUrlttk kuracak- 419kil verilecek, Sıraservilere 1apan pastırmalara kurşun koyma meeulL 
tır. Bu mtldürltlk dotrudan dofruya k<>9e Taksim eczaneeine kadar istim yetini üzerlerine 8ımıyorlar. Bunları 
belediye rel•llA'ine bafh olacak ve 1&.k edilerek meydana katılacaktır. tadı et:eelet maı aJıipleri kabul et. 
şehrin diğer bütün plij ve bauyo yer Sol taraftaki su terazisi ve helilar miyorlar. Çilnk11 marttan sonra sa. 
teri de bu müdtlrlUğe bağlanaca.~. tamamile kaldırılacaktır. tıımıyan p~mnalat bozulmıya mah 
.==--=ııim=ı:=-=-iılS=::iııl=:!~~-===--=-~--İı:a!ı:!ı==-===========~~-ı kiUndıır. lü.)'14Jn 'öeiedi~i de lstan. 

bul l>elediyesfJJin emrini valqiıe ~ 

Göz Koncıresinde 
Mühim Neticeler 

Elde Edildi 
K&hirede toplanan Annutrusal Göz 

Hastalıkları Kongreeinde memleketi
mizi temsil eden üniversite göz kli. 

niği ordinaryüs profe&arll lgershei
mer ile ctoc;ent doktor Naci Bengisu, 
dün şehrimize dönmttşlerdir. 

Kongreye Ruaya, Jsveç ve Norveç 
müsteeDa bttttın memleketlerden reL 

mt delegeler iştirak etmi~r. Kendi 

sini gören bir mubarririmize doçent 
Naci Bengisu kongrenin faaliyeti et

ratmda fU tah&tı Vermiftlr: 
••- Kongre Kahire tlritvemt.ell bU 

yUk eaıonunda Mı11r Kralı Faruk ta
ratmdan açılmıfbr. 

Kongrede lkl mtıhlm mevzu ,eru.. 
şülmtlfttlr. Bunlardan biri (Gös dibin 
deki damarla.rm tana1yon yUbeklifi) 
dileri de (Göztln lÇ tfru guddeleri 
ile mlnuebetl) idi 

Birinci mevmda prof.Srllmb d1k 

kate deler bir teblif yaptı ve eok 
all.ka ile ka.rlllandı. 

Ben de bu memıa llllrak ederek 
tstanbul göz kllnitmdeld hutalar U. 
zerinde gördtıklerimlzi aııl&ttmı. Kem 
grenln bu mevzular etrafında varlı. 
ğı neticeler ayrıca bir brofUr halin. 
dA9 neıf1'9dilecektir. Kongre mtlhim 
neticeler elde etmift1r. 

Bu beynelmilel kongreden bqka 
(.Arsıutusal Trahom Mücadele Blr. 
liği) ile (Körlükle Mücadele Birliği) 
birçok toplantılar yapmışlardır. Tür 
kiye bu birliklere dahil değildir. Fa. 
kat Trahom Birliği reisi ile yaptığı. 
mız temaslarda TUrktye oftalmoloji 
cemiyetinin bu birliğe girmesi etra
tmda glSrtlşttlk.,, 

Japonyanın Franco'ya 
Gönderdiği Sefir Geldi 
DUn sabah relen Avrupa ekspresi 

ite Japonyanın Franco'cu Ispa.nyaya 
g8nderdiği sefir M. Yano şehrimize 
gelmiftlr. Setir, tstuyonda Japonya 
nm Ankara sefareti ve Japon lrorıeo 
lomlulu erkim tarafmcl&n k&ı'lllan
!DJlbl". 

Batan llalyan 
Vapuru Kaptanı 

Tevkif Edildi 

tnınat~ W1}.ii ~emit. auc;\1.f.lar 
tatanbqlda yapıi&f; için btiHfit.~ 
lmrfun)aıımuı ve etiketlenmesi müın 
tun olmaktadır. MU.,kül vaziyette 
kalan kıoı.mlayoncular ve imallthane 
Hhiplerl bu emrin pastırmalar hak. 
kında gelecek aene tat'bik edilmeslı).I 
fs~lerdlr. Eauen ıelecek eene 
Kayaerid'e 190 bin 11.ra aa.rfile bir de 
m.etıbaht. yapılacağı için pastırmalar 
mmlbabadaıı çıkarken mUhUrlenıecek 
tir. 

Belediye bu itirazla.n te1ldk etmek 
tedlr. 

Uç ay kadar evvel Çana.kkalede 
Nlrabumu önünde çarpışan ttalyan 
ve İspanyol vapurlanndan Kapopino 
adındaki İtalyan vapunı batmış, ıs. 
panyol vapuru da başından hafif bir 
yara aldıfı halde Istanbula gelmiş ve 
burada haciz edilınhf ve Balice çe. 
kilmişti. Çanakkale mUddeiwnuınilL 
ği h8.diseyi müteakıp tspanyol '\'&pu. 

runun birinci kaptanını ~k M 1 
tahkikata başlamıttI. ikinci kaptanı uhtaç Anne ere 
da geçenlerde Iatanbulda yatcatana. v 
rak Çanakkaleye ganderllmiştir· Maac Banlanaeak 

lıltlddefıumumllik tahld.kat netice. 3' ';ı 
Muhtaç ve ldmeslz annelere yetim 

atnde batan vapurun ı.tanbUlda bu· maqı bağlanması için hüktmetge ha 
lunan birinci kaptanı perefeıttl'ııin zırla.nan lA.ylha Mlllet Mecliainln ma. 
tevkifini yıldırım tetgratlle Jlt&D.bul llye encUmeninde müzakere edilmek 
mUddelumumWfine bild1rmiftir· ~ tedir. Lıyihanm ana hUkmtl fU ota.. 
YaflDJ apn kaptan dtın tevkif ~ ca.ktır: Dul ananın hiçbir geçinecek 
m.ı,ttr. bııgt1ıı Ce-»aJrk&J'Je ,öDderı- maU kudreti ve kanunen ba.kaelık 
tecektlr. kimsesi yoksa oJul, haya.tında. beJ8ll 

0 name verınemtŞ otn dahi talebi na 
Hariciye y ekmmlz rıne birinci derece yettmıer arumdl 

maaş tahsis olunur. 

1. ANI DUn Yunanlıtandakl Şarll 
Şehrimize Gel• Eserleri Tetkik EdlleceE 

Hariciye Veldll Dokt.Or Tevfik Rüş KtlltU.r BaJcanlJiı, T\irk ve ı.ıanı 
tt1 Aru dün ıababld ekfPl'Mle An. eserleri mttzeıal mtld\lrtı Bay Abdtıl 
karadan' hrlmlze getmlftlr· Vekil kadir Erdotanı Yunanistandakl Şark 
ır ~ PerapalU otelinde ts. eaerlerl USerinde tetkikat yapmıya 
~: etmiftlr. geııd!atııiD bir ay memur etmiştir. Ba~ A~adir "'1 
mezuniyet oldılt biıdlrilmektedtr. günlerde Attnaya gıdecektil'. s 

\TAIM~B~HAVAJ 
1 

!1 IGtnciklmuı Haf ı 
YURTTA HA VA VAZiYETi PAZARTESi 

Memleketimizin cenUP mmtabtarbe 1tc• ı 
kısmen bulutla, dlter taraflar kapalı "Te 1& 
lltlı ıeçmiıtir: y atıılar K.ocaeli ile Zon 
guldak, Ankara Sinop, Erzıncan, Kayseri, 

ve Braunamda kar, V anda :vatmur ıek 
linde olmaıtm: Di1arbalm n Erzunım 
bavaliei kısmen eieli olarak ır;eçmiıtir: Rii& 
ıirla~ Ece ve TrakYada ıinıalden hafif 
Karadeniz luydannda cenuptan 1nınetHce 
Orta Anadolucla prbl, 1&r1d Anadohlda 
cenubi letibmetten orta 1nanette eıımit, 
diler mmtakalarda ealdn kabmttır: htaıı 
1"llda bPa 61Je7• kadar tpma...... lrapah 

12 ncl a:v GUn: aı IGaımı: so 
Arabi 1356 Rumi: 1!53 
lenal: 2S Biriıu:ildııun: 14 
Oünetı 7,34 - Oile: tz 14 

ikindi: 14,34 - A'lı:ıam: 16.46 
Yatsı: 18,25 - lmelk: 5.11 

ve hafif çiaintili geçmiıtir, Aqam ~-~ 
kllftlea açdnuttır: Rtladr tlma1 •e tinı
tarld iatikanıetind• 1aniyecle 3-4 me~ 
dradnd• ..O.ıh-: 

Saat 14 te haft tu7ild 764 milomettf' 
idi: Sıcakbk S,9 - 0,5 ııantllt'attr 
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Teruel Cephesinde 
HükUmet Ordusu 
Hakim Vaziyette •• 

Madrit, 26 (A.A.) - Madrit cephe~inin muhtelif mınta.kala
nnda topçu ateşi devam etmektedir. Hükumet topçu kuvvetleri 
a~ilerin Dordonyar yolu ve Aravaka civarındaki mevzilerine ateş 
açmışlardır. Asiler cümhuriyet ordusunun İfgali altındaki Casa 
de Anpo'ya akınlar yapmıtlaraa da bu tefebbüslerinde muvaffak 

Almanya 
Fransa 

ve Barıs • Berlin, 26 (A.A) - Alınan Ajansı 
bildiriyor: Maruf Alınan gazetecile
rinden Karl Megerle, Fransız muhar
rirlerinden Sanerveini.n geçenlerde 
Wiener Telegraph gazetesinde çıkan 
beyanatı hakkında Völkiscber Beo
bachter de bir makale neşretmiştir. 

Sanervein, Tardieu pIAnına benzi
yen bir planla Orta Avrupa için p:>li
tik • ekonomik bir teşkilat tavsiye 
etmiş ve Avusturyaya mühinı bir rol 
vererek Fransanm Avusturya anane 
sini na.zan dikkate alacağını bildir
ın!şti. 

.Megerle diyor ki: 
"Bu mevsimsiz dostluk hareketi. 

bu nazik olmıyan muameleye imkan 
verenler lehinde tefsir edilemez. Oyle 
zannediyorlar ki, A vrupadaki Alnıan 
milleti, milli tesanUdü tlçüncü bir kim 
senin müdahalesine karşı müdafaaya 
lüzumu kadar azmetmiş değildir. Sa
ııerveinin yeni A vusturyadaki bazı 

mahfillerin ve bazı kimselerin sözle • 
rinden aldanmış olması muhakkak
tır ve Avusturyadan haliı Fransaya 
hizmet edecek kimseler bulunduğuna 
inanabilir. Sanerve:n yeni büyük Cer
manizm devresini anlamamıştır . ., 

Suriye için 
Refahdi'er~z 

(Başı l incide 

rln takdir ve hayranlık histerimı te
yit ederim. 

Memleketinle. kal'Şılıkb alJJa,ışnnız 
11ayesinde müstakbel devrenin tki 
memleketimiz arasında kardeşlik mü 
nasebetlerine daya.nacağı iimldi He 

dönüyorum. 
Büyük Türk Cümh~riyetine ve o

nun büyük Şefi EkSeÜLD.S Atatürke 
bütün kalblmle yü.kSek bir saadet ve 

ebedi itila dileJ'fıtı. 
Cemil Mardanı 

Rkıicllns B. Rüotü Aras, Hariciye VektJi 

olamamışlardır. 
Jarama cephesinde topçu kuvvet

leri, cüınhuriyetçilerin Lamora No
sadaki mevzilerini bombardıman et
mekte olan asilerin bu faaliyetine 
manj o1mak üzere Ve8ta de la Rena 
gölUniln arkasındaki tepe1erde bulu
nan mevzileri bombardmıan etmiş -
ferdir. Hükumet tayyareleri, hükli -
met merkezi civarmdaki baz, mrnta
kalarm üzerinde keşif uçuşları yap
mrşlardır. 

Temel harbi 
Teruel. 26 (A.A.) - TerueT şeh

rindeki vaziyeti tasvir eden Havas 
ajansınrn muhabiri şöyle yazyyor: 

"Şehir nonmal halini almaktadrr. 
Telgraf ve telefon hatlart tamir edil
diğinden Barce1onne ve Valencia ile> 
muhabere temin edilmiştir. Cümhu
riyet makamları muayyen bir ma
nevra dairesinde. asilerin son mu -
kavemet notkaları civannda bulu -
nan halka. bu 0mevkileri tahllve et
tirmiş ve muvakakt kamrılar vi.icu -
de S?etirerek bnrahıra sekiz bin kişi 
kadar yerleştirmiştir. 

Dil.'jman mühim miktarda erzak ve 
benzin terketmictir. Nizaım ve inti -
zam mükemmeldir. 

}arama cephesinde 
Madrit, 26 (A.A.) - Jarama eep

hesinde ufak tefek faaliyetler gö7..e 
çarpmaktadır. Ctimhuriyet topqu kuv 
vetleri asi1erin Tage ve Estremadure 
nin cenubunda kA.in Pingarron'daki 
krtalarmı deği$tirmE'k için gececek • 
!eri yolları bombardınıan etmişler -
dir. 

Cümhuıiyet keşif kolları asilerın 

işgali altında bulunan arazi~ akın 
lar yaparak esir almaktadırlar. 

Hükumet berkezine yakın cephe -
terde düşman Corogne yolu üzeıin
de ve üniversite maha1lesi etrafın -
daki Cümhuriyet siperlerini bom -
bardıman etmişse de mühiını hasa -
rat yapamamıştır. 

Salamanka. 26 (A.A.) - General 
Franco kendi mrntakasındaki blitün 
lspanyollara hitap eden Noel mesa
jında yakın bir zafere olan kanaa
tini bildirmektedir. 

Rusyanın Norveç Elçisi 
Moskova. 26 (A.A.) - Tass ajan 

smrn bildirdiğine göre icra komitesi 
Nilronov'u Norveç Sefirhğine tayin 
etmiştir. 

ti.EK 
Dünıa Gazı.felerinin 1 Mooılek~;~::e~~;)e~~~E~~cr-

8,.,,.ncı· Saufa Haberlerıs ler arasında bazıları var ki hususi bir 
• memnuniyeti mucip oluyor. 

____________ _. Burada reklam olur diye tasrih et-

Mar.dol:n! 

Pariste grevlerde sık sık görülen maniaralardan 

FRANSA: 

F ransada Yeni Grev 
Hareketleri Beliriyor 

Paris, 26 (TAN) - Nakliyat grevi devam ediyor. Bazı nakli
yat askeri kamyonlarla yapılıyor. Gazete tevziatı bilhassa bu su
retle temin edilmektedir. Bundan batka bazı fabrikalarda İfçİ· 
ler, yevmiyelerin artırılması isteğile grev yapmak ve iıteklerinin 
çabuk yerine getirilmesi için fabrikaları İfgal etmek tasavvu-

rundadır. \ IK 
Paris, 26 (A.A.) - Colombos'da- VAT AN: 

ki Goodrich Lastik fabrikasının işçi
leri saat 18 de ayın 15 indenberi iş
gal etmekte oldukları fabrikayı tah
liye etmişlerdir. Amele murahhasla • 
n, Başvekil ile fabrika müdürü ara
sındaki anlaşmayı kabul etmişlerdir. 
Bu anlaşma mucibince fabrika 3 son 
kanuna kadar ''bitaraflaştırılacak" 
ve bu müddet zarfında bizzat başve
kilin rivasetinde mli?.akerelere de -
vam edilecektir. ·Tahliye işi tam bir 
sükı1net icinde cereyan etmiştir. 

"Bitaraflruıtırma" müddeti zarfın
da grevcilerden mlirekkep 50 kisi -
Jik bir he,vet fabrikada kalarak nö
bet bek1iyecektir. 

Nakliyat endüstrisinde çıkan grev 

eski vaziyetini .muhafaza etmekte -
dir. Patronlar iş nazırı nezdinde te
şebbüste bulunarak ancak garajla • 

rm tahliyesi ve i~e bilakaydüşart ba.~ 

lanması için müzakereye girişebile -

ceklerini ve hakem olarak ta yalnız 
yollar başmüfettisi Aron'u kabul e
-tebi1ecek1erini bildirmişlerdir. 

Halk, kamyoncuların grevi dolayı 
c;ile mütPPS.cıir olmamrst,r. 

FRANSA - lTALYA 
Paris. 26 (A.A.) - Ticaret nazr

rı tarafından verilen bir tebliğte, t
talya ile olan ticaret an1aşmasmın 
uzatılması için 13 kanunuevvelde Ro 
ma ve Paris arasında notalar teati 
edildiği ve yeni bir anlaşma için 
müzakerelerin i.kincikanunda Roma-

Almanya ile Papa 

Arasındaki lhtilôf 
Paris, 26 (A.A.) - BazI gazeteler 

Vatikan ile Almanya arasındaki mü 
nasebetıer hakkında tefsirlerde bu. 
lunmaktadır. 

Echo de Paris gazetesi yazıyor: 
"Papanın söylediği çok şiddetli söz 

ler buhranı ihtilfıfını çabuklaştıracak 
mr? Bu, muhtemel değildir Zira, pa... 
palık ile olan ihtilafını a -
çığa vurmak ta Hitler rejiminin 
hiçbir menfaati yoktur ve malumdur 
ki. papanın tavsiyesi de bir inkıtaa 
önce Almanva tarafından teşebbüs 

edilmemesidir. 
Berlin, 26 (A.A.) - Alman ajansı 

bildiriyor: Papanın Almanyaya kar. 
şı keyfi ve haksız hüC'Umalrı ihtiva 
eden Noel mesajı, umumi noel stiku. 
neti karşısında hiçbir akis bulama. 
mıştır. 

da başlryacağı bildirilmektedir. 

BiR HA,,. A REKORU 

Bordaux, 26 (A.A.) - Bordaux -
Marignac tayyare meydanında bir 
kişilik hafif tayyareler için beyneL 
milel yükseklik rekorunu pilot Touya 
kırmıştır. 

Touya 4950 metreye kadar yükse
lerek Oekoslovakyada bulunan reko 
ru 300 nıetre geçmiştir. 

YUNANiSTAN 

iş Gönüllülerinin 

Yemin Merasimi 
Atina. 26 (A.A.) - Atina ajan -

sı bildiriyor: Başvekil B. Metaksas 

ile hlikumetin diğer azası, memur -
lar ve büyük bir kalabalık hazır ol -
duğu halde bugün ilk ~ gönüllüleri 
taburunun yemin merasLmi yapılmış 

ve gönüllüler müteakiben 69kaklar· 
dan geçerek çok hararetli alkışlar 
arasında llisus parkının ağaçlarını 

dikmeye baş'amışlardır. 

ALMANYA: 

Mevkuf Papaslar 
Bertin, 26 (A.A.) - Noel münase. 

betile konfesyonel kilise azasından 
40 kadar mevkuf rahibin Noel yortu 
sunu aileleri nezdinde geçirmelerine 
müsaade edilmiştir. Fakat rahibe Ni 
emoeller'in hapisaneyi terketmesine 
müsaade edilmemiştir. 

KA l'ZERIN TORU1'l7 

Berlin, 26 CA.A.) - Grandük Cy. 
rille Vladimiroviç'in ikinci kızı 27 ya 
şrnda Grandilşes Kira Kirilovna ile 
eski Alman velihatinin ikinci oğlu 

Prens Lemis Ferdinand'ın yakında ni 

şanla naca klan bildirilmektedir. 
Sabık Kaiser'in bu hususta muva. 

fakati alınır alınmaz nişanlanma key 
fiyeti resmen ilan edilecektir. 

MISIR 

Goebbels Mısırda 
Kahire, 26 (A.A.) - Almanya 

propaganda nazın doktor Goebbels 

beş sonkanunda buraya gelerek üç 
hafta kalacaktır. Nazır 6 kiı.nunusa-

nidc Nahas Paşaya resmi bir ziya -

fette bulunacak ve bundan sonra din 
lenmek için Yukarı Mısıra gidecek-

tir. 

izmirde Dün 
Y apdan Maçlar 

Izmir, 26 (A.A.) - !kinci devre 
lig maçlarına bugün başlan.mıştır. 

Uçok - Demirsponı 9-1 yen
miş. Alsancakla Doğanspor 3-3 
berabere kalmıştır. 

Günün son maçmı Ateş - Ya
manlar yapmışladır. Bu maçta üs
tün bir oyun oynıyan Ateşliler se
nenin gol rekorunu yaparak 13-0 
galip gelmişlerdir. 

mediğim bir vilayetimizde bir laz o
lmlun un müteaddit grupları arasında 
mandolin takımı A gnıpu öğretme

niyle birlikte resmini çıkartmış. Ga
zetede bu resmin basrlmışmı gördüm. 
l\la.~um masum ~"8.''rucuklar ma.n ;o. 
linlerl kucaklarında ne de güzel tutu
yorlar. Tıpkı birer kundak tutar gibi. 

Sevioilecel< şey doğrusu. Bu kızca.
ğızlar büyiirlcrse onlar da ç.ocukla.n
na. mandoliıı ö~retirler. O çocuklar 
da büyür, kendi yavmlanna mando
lin öğretir. Böylece yurdumuzda maa 
dolin çalanhı.rm sayısı artar. Fena 
mı! Neşeli, cümbüşlü birşey! 

Alelhusus musil<i ml~lan itidnle 
sevkeder. 

Bu,nun gibi bundan bilmem ne ka
dar evvel bir Halkevlnde de "arzu e
den "ntanda.5lara,, (Ilavayen kitar) 
ismindeki hususi kitara çalma kurs
tan açılmıl1h. Ben ona da pek ı.evin
mi~tim. Umuyorum ki; o zamandan
beri bu güzel çalgTYJ çalmak istiyea 
vata.ındaşlan.n mümareselerl artmış 

\'e bu önemli musiki kolunda hayli 
ilerlemi~lerdir. 

Bunlan gördükçe memle'ketlmizil~ 
ki caz ve snz ve bunlara dahli mu.«Jfkl 
aletleri a.mntörlerinin sos~·al ha.yatı. 
ıruza müessir olmak için mektepten 
Ralkcvine kadar --6por klilplerint a
nutmıya.lım- her yere ... üfnz ~tarak 
sevdikleri çalgıyı başkalanna da sev· 
dirmiye çahşmalanru- bu çalgdann 
\'e bu f;3.lgıla..n çn.Jmayı öğrenmenin 
bir şeye yarayıp yaramadığını araş
tırmaksızın- can n gönülderı takdir 
etmekte ve bu arada kendi sfı.ylerinio 
gazetelerde resimlerini bastıracak 
kadar propagandasını yapmalarmı 

da ayni takdirle ka~ılarnaktaymı. 
Çünku buna gelinciyc kadar katmer 
katmer daha faydalı l5'er vardır \d; 
ayni sUhulctle gelişemez ve bele ga
zetelere resmi değil ismi bTie ~eçmez. 

Bu böyle oladursun. Benim de bir 
istediğim var; 
Yavntlarımıza mandolin, "arzu e

den vatanda.~lara.,. da kitara öğret
memizin çeyreği kadar bir ittna ve 
istekle ın·ni kimse•ere eın ba.ıdt mua
şeret us1~1Jerini ara.da bir anlatsak ne 
kadar iyi olar. Mesela: 

_ Bir iskemlede na.eni ohırulur! 
_ Kahve. çay na.c;;ıl içilir! 
_ Sofrada yemek nasıl alımrf 
_ Ça.tal bıçak na ıl tutulur! 
_ Lokma nasd çiğnenir, nwıııl ya-

tuJur! 
- El nasıl e1ık1111'? 
- Bir meclise girince ne yaptlırf 
- Nasıl lfı.kırdı edilir! 
- Pot lormak ne demektir! 
- Hundan nasıl k~mıhr! 

Ankarada ikametim esna.4'mda gös
terUen dostluk ve sempati hislertıı. 
den pek ziyade mütehassis olarak, ek 
ıel3ınslanna en tıararetll teşekkürıe
rlnil arzederim. 

Büyük Şef E}(sefiı.ns Cümhur Baş-
kanı Atatürk tarnfmdao söylenen 

Japonları Bekliyen Büyük llareketler 

Gibi mevzular üzerine konferans
lar verilse, tıı..,bikat yapılsa gerçi pek 
gösteri~li bir hareket olmaz amma 
o;üphe etmiyelim ki; \'atanda~.lanmı· 
7a ve c:oen'klnnm17~a 1uırşı da'na fay
dalı olur. Çünkü maındolin v.-ya kit.ar 
çıı.lnmıynn bi:. adamı ayıplamazlar 
amma. su yukarııla yıızdıılım •ln hare
keti muaşeret adıı.bma a.ykın olarak 
yapanlara buı;inkü medeni 8.lemde 
kem gö7.le bakarlar. Çünkü bunlan 
hi1memP.k medE'ni hir ailıun 1çln nok
~a.n ~vllır. Gerçi hiitün ılemokrat 
memlekPtlerde olılufu snnl M7.de de 
a~alet denilE'n ,ev mevcnt df>~'1dlr. 
l~akln terbiye ve ada.hm ftri"to'-rasl, 
il"molmud ile alalrnsı yok1ur. Kibar
lık hPrkMin malıihr. 

.. 1 bU .m. Türk oıilleti ve onun lö7; er, JUA 
yüksek Şefi hakkında derin blı- dost-
luk ve hudutsuz bir hayranlık besu. 
Jen Suriye mlUet!oln doğnıdan. doğ
ruya kaJbloe varacaktır. 

Cemil Mardanı 

Anlmra. 26 (A.A) - HAriciye Ve
kili Doktor Riiştil AraSı Suriye Baş
vekilinin iki telgra.fın.a, a..,ağıdakt tel
crana cevap verınJştır: 

kil ....... Ekseli.nslan tara-
Başve ve uuu• 

frndan Türkiyeden ayrılırken Lfıtfern 
lfade buynıla.n dosta.ne sözlerden pek 
dyade müt.ehassf.s olduk. 

Elu;elanslannm ziyareti, bir Çok 

t d ...., iki mnıet ara-
ba.ğlann ya.ki~ ır ı,.. . 
sındaki samimiliği şüphesiz takvıye-
ye h'zmet edecektir. 

Ekselii.n!lllannın kendileri hakkında 
izhar buyurdukları teıneonllerl ş~fi
lllize andan geri kaJmadJk. Atatürk 
bundan çok mütehassis oldular. 

1 1 in b .. tün kalbiınlzle daima 
Sur ye 9 u dil 

claha büyük refah ve saadet eriz. 
Dolrtor Ara. 

J aponyada yill<sek kumanda
nın büyük bir karar arife

sinde buJundıığu anlaşılıyor. Ka
rar, bir taraftan Çinin kalpgahma, 
diğer ta.raftan Cenubi Çinf' ilerle
yip Uerlememiye ait olaraktır. 

Karar, büyük askeri hareketle
re, büyük ölçüde mühimmat sevkı
yatına saik olacağı ve ,Japonyaya 
büyük fedakarlıklar ytikliyeceğl 
için ehemmiyeti ha.izdir. 

Anlaşılan Japoolar Nanlcin mın
takasmda muharebenin Na.nldnde 
duraeağını ve Nankinln sukutu ile 
Çin hükômetlnlu mukavemeti kın
lacağmı tahmin edi!rorlardı. Çin 
hükitmetinin sonuna kadar muka
vemete karar vermesi. ve Çiudelri 
komünist liderlerinin l'lar~al 
Ç81lg - Kay - Şek'e yardıma koş
rnaları Japonlan.n bu tahminini a.1-
tU"t etrnış bulunuyor. Şantung e
yaletinin limanı olan Tsfngtao'dakl 
Japon fabrikalannın imhası bu e
Yalettn Çin miIIi hlikfımP.tine ya.r
drtn i~in verdiği 'karann ~ık bir 
tieza.hUrü ldl Rusy-a ile müttefik 
bir Sovyet Ciimhu;lyett tf'Ş'kil eden 

' 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• i YAZAN : ÖMER RIZA DOGRUL i 
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dış Mongolistanm da Çin bükU
metine müzaherete karar vermesi 
Mareşal Çang • Kay - Şek'I tak· 
viye etmiştir. 

Askeri harekatın yavaşlamış ol
masının sebebi, Japonlara göre bir 
istirahat fasdasmdan ibarettiı-. Ja
pon Başkumandanı birkaç gün ön
ce "Kış mevsimi hulill etti ve yılın 
sonu yaklaştı. Çinli askerler gibi 
Japoıı askerlerine de istirahat iınki.
mnı verece.ğiz. Kuvvetlerimizi ye

nilerken Çine vaziyetini tekrar dü
şilrunek çin fırsat vermiş oluyo
ruz.,, demişti. 

Fakat bu nlsbi istirahat sırasın
da Çinliler Hankow Ue Kanton'da 
en hummalı gayretlerle hazırlıklar 
yapmakta ve harbi uzatmak lçia 
çalışmaktadırlar. Bu da ihtima.J ki 
Japonlan, Çin içlerine doğru daha 
fazla. ilerlemek mecburiyetinde bu
hmdnrn.c.aktrr 

J aponlarm Haokow'a doğru 
ilerlemeleri ihtimalini hesap 

eden Çiınliler, bu şehre yerleşen 
milli müdafaa ve muvasale ba.
kanlıklanm, 200 mil daha ötede o
lan Çangşa şehrine çekmişlerdir. 

Japon kumandası Yangtze neh
ri boylmca ilerJemiye karar verdiği 
takdirde, deniz kuvvetlerinin yar
dmımdan mahrum kalacak ve yal
nız askeri kuvvetlerle cenuba doğ
ru Nancha.ng şehrine, ve garbe 
doğru Ha11ko\v şehrine Derlemek 
mecburiyetinde kalacaktır. 

Fa.kat Çin kuvvetlerinin en mü
hiın levazım ve mühimmat kayna
ğı, cenubi Çindir. Çinlilerin bu 
kaynaktan istifadelerme karşı gel
mek için 11.ankow - Kanton de-

miryolunn kesmek icap etmekte
dir. Bu hareketin mtiessir olması 
ve Çinlilere levazım ve milhlmmat 
gitmemesi için Hong Kong civan-

na asker çıkarmak ve Kanton ü
zerine yürümek ica.p etmektedir. 
t.edir. 

Ancak bu sayede bu miihlmnıat 
ve levazım kaynağım, Çinliler he
sabına kurutmıya imkan bisıl olur. 

Hong Kong civarında vuku bu
lacak askeri harekatın lngilizler ta 
rafından ne derece asabiyetle kar
şılandığını g~el' hafta zarfında 

görmüştük. 

Hatta bir aralık bu yüzden bü

yük bir ~ filosunun Uzak Şar 
ka gönderilmesi bahis mevzuu ol
muştu. 

lngiltere ile Japonya arasında 

bu yüzden çıkacak keskin didişme· 

yi bir tarafa bıraknca.k ve vaziye· 
ti yalnız a.skerlik ba.kımmda.n tet
kik edecek olursak Japonlann an
cak Şa11tung ve Kanton'da yapa
caktan büyük askeri hareketlerle 
Hankow'u <lünya ile temastan me
nedecekleri görülür. Ji"ak::ı.t bu ha-

i'eketleri başarmak ta hakikaten 
pt>k hii)iik ,.e pt>k nfır bir iştir. 

Kızday için 
Yurtta Bayram 

Burdur. 26 (A.A.) - Kızılaym 
60 ncı yıldönümü törenle kutlandı. 

Tören Cümhuriyet alanında kalaba 
hk bir halk kültlesinin iştirakile ya 
pıldı. Gece halkevinde temsil kolu bu 

kutlu günü canlı bir piyesle yaşattı. 
Kızılayın kutsal varhğt ve eşsiz hiz 
metleri bugünkü tezahürat ve alaka 
ile bir kat daha canlandırılmış ve 
tebari.iz ettirilmıştir. 

Kars. 26 (A.A.) - Tiimizin her ta 
rafında Kızılayın 60 ıncı yıldönümil 
parlak bir surette kutlandı. 

Birçok hatipler halka Kızrlaym 
tarihi ve yaptığı işler hakkında fay 
dalı ve tesirli nutuklar söylemiş, ge 
ce de halkevi tarafından zengin bir 
mtisamere verilmiştir. 

e 

"· 
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On Uç Suçlu 
Hırsızllk Suçundan 
Muhakeme Ediliyor 

Eroin 
Kaçakçısı 

Mahkum! 
Asliye Beşinci ceza mahkemesi 

dün kanşrk bir eroin kaçakçılığı da
vasını neticelendirdi. Suçlu, A.smı is. 
minde bir delikanlı idi. Askeri vaz.i.. 
fesinden kaçtığı içni Asım Çanakka. 
lede yakalanmış ve bir memurla le. 
tanbula gönderilmiştir. Asan bu me 
munı iğfal ederek Balata kadar gö
türmüş ve burada elinden kaçmak is 
terken polis Şükrü ile Kadri kendisi
ni yakalamrşlar ve karakola getirmiş 
!erdir. Karakolda Asım ceketini çı
kararak: 

Asliye ikinci Ceza mahkemesi dün bet kitilik bir hır11z tebeke
sinin muhakemesine devam etti. Suçlular Limbo, Kamile, Sama
yak, Simon ve Karanfil isminde beş delikanlı idi. Bunların şehrin 
muhtelif semtlerinden kapı, kilit kırarak, duvar ap.rak birçok 
etYa çalmaktan ıuçlu bulunuyorlardı. 

1 

Bunların Gelenbevi mektebinin 

Mahmut Sa.im su hazinesinden kurşun, Fatihte 
Şükriyenin bir buçuk metre yüksek

Anadolu Tacirlerini 
Nasll Aldatmış? 

Şantaj yaptığı ve Anadolu tUccar. 
Jarmı dolandırdığı, ka:rşrlıksız abone 
topladığı i.ddialarile tevkif elilen Mah 
mut Saimin davalarından birisi dlin 
:Asliye birinci ceza mahkemesinde 
neticelendirildi. Bu davanın mevzuu 
fU idi: Mahmut Saim Anadoluda ta
nınmış birçok ticarethanelere nUmu 
nelik eşya göndermiş, kendilerinden 
sipariş te aldığı halde taahhütlerini 
yapmamıştır. Mahmut Saim muhatap 
larmı kandırabilmek için satışa çı _ 
kardığı mallan piyasadan çok az fl. 
yatta göstermiştir. 

Dün müddeiumumi lhsan iddiasını 
söyledi. Mahmut Saimin auçu sabit 
olduğu için kendisine ceza verilmesi. 
ni istedi ve muhakeme, karar için 
başka bir gUne bırakıldı. 

Otuz Kuruşa 
Pantalon Satmış! 

Küçük Langada oturan Madam 
Virjini terzidir. Ticarethanelerde top 
tan pantalon alır, diker ve iade eder
~· Geçen l;Un yine bir ticarethane. 
den 70 pantalon almış, bunlan dik. 
miş. Mahallelerinde ha.mallık eden 
Şevkete bunları vermiş ve mağazaya 
götürmesini tenbih etmiştir. 

Virjinl iki gUn sonra mağazaya 

gönderdiği pantalonlann dikiş para
sını almıya gidince mağaza sahibi: 

- Pantalonla.rı göndermediniz ki, 
para verelim, demiş. Virjini de he
men polise müracaat et.mi§ ve Şev. 
keti yakalatrnıştır. Şevket pantalon. 
lardan kırkını Raü isminde birisine 
yedi liraya rehin bırakmış, mUteba.. 
kisini 20, 25, 30 kuruşa satmıştır. 
Polis pantalonlann bir çoğunu bul
muş ve geri almıştır. Sultanahmet 
8Ulh birinci ceza h&kimi, Şevketin 
IOrgusunu yaptı ve haltkmda tevkif 
karan verdi 

liğindeki duvanndan aşarak kıymet
li eşya, Hafız Osmanın ve HUseyinin 
evlerine .girip kurşun borularını At-
pazarında boş bir evin duvarından 

atlıyarak içerideki bütün kurşun bo-
rulan, Yedikulede Salibin e -
vindcn elbise, Ihsanm evinden 

- Bu caket muhafızrma aittir. U. 
şUmiyeyim diye bana yol.da vermişti. 
Kendisine iade edeceğim. diyor. Po
lis Şükrü, ceketi aramadan muhafıza 

kıymetli ziynet eşyası, Pcrihanm e- vermiyor. Ararken de cebinden ıki 
vinden yastrk,. Y?rgan, saat, ~a.nayo- ı paket köylü gjgara.sı ve bunan biri. 
tun meyhanesının ve Hrnstonun I sinin içinde de bir paket eroin bulu. 
dükkanının kilitlerini kırarak rakı, nuyor. 
konyak şişcleri,SerQpinin evinden 24 Asım, sigaralar benim, fakat ero-
çimento Ç'UValı, Varvaranın evinden in benim değildir, diyor. 
perde ve döşeme eşyası çalmışlardır. Dün mahkeme, polis Şükrü ile Kad 

Polis çaldıklan eşyanın bir kısmını riyi şahit olarak dinledi. Müddciu
yakalamıştrr. Mahkemede Kiryakos. mumi suçluya ceza verilmesini isteJi. 
Aram, Manok, Osanna, Karabet, A. Mahkeme de 2 ay hapis, bir lira para 

oozaaı verdi. 
nuş, Ohannes, Leon, adlı sekiz k;şi 

de hırsızlık eşyayı bilerek satın al. 

maktan suçlu idiler. Müddeiumumi 
Sadrettin suçlulara ceza verilmesini 
istedi. Muhakeme bazı şahitlerin cel. 
bi için talik edildi. 

Vç ntflu daha 
Meşhut suçlar müddeiumıumiliği, 

dün bir hırsızlrk tahkikatile meşgul 
öid\L Suçlu Kilrt Mustafadrr. Musta. 
fa evvelki gün saat ikide Küçükpa. 
r.a.rda Avşarzade Küçük Mustafanın 
içinde arpa, buğday, noh'llt vesaire 
bulunan ardiyesinin bacasından içe. 
riye ip sarkttınak suretile girmiştir. 
Kendisine iki arkadaşı da yardım et. 
miştir. Bu iki arkadaş henüz yakalan 
mamıştır. 

Bir Ay Hapis 
Sultanahmet sulh üçüncü ceza mah 

kemesi dün, belediye komiser roua. 
vinlerinden Ethemi tahkir iddiasile 
yakalanan Saip adlı bir delikanlının 
muhakemesini yaptı. Haktm B. Ka
mil, suçu sabit gördilğü iç'n Saibe 
bir av hapis ve 3 lira para cezası ver. 
di. 

Çorap Çalmıı 
Hapisancden yeni çıkan Arap Meh 

met. çarşrdan geçerken bir işpoıta. 
dan dört çift çorap çalmıştır. Sultan 
ahmet sulh birinci ceza hakimi Arap 
Mehmede bir ay haplı> cezası verdi 
ve derhal tevkif etti. 
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Yeni bir artistik hadise; Paris sergisinde birinci mükafatı kazanan 

Suilst:irI,..al 
D A VA SI 

Emsalsiz filıminin ilk bilyUk iraesi: En parlak yıldız 

DANIELLE DARRIEUX 'nün CHARLES V ANEL PIERRE 
MINGAND - YVETTE LEBON - JEAN WORS 
ile beraber çevirdiği en müessir ve en ınilkemmel filmi. 

Yerlerinizi evvelden aldırınız. Telefon: 41341 

On Bir Ay içinde 
Harici Ticaretimiz 
Ne Netice Verdi 

Istatistik Umum Mtıdürlüğü 1937 
senesinin Ikinciteşrin sonuna kadar 
on bir aylık harici ticaret istatistikle 
rinl tamamlamıştır. Alınan neticeler. 
den geçen senenin ayni aylarına na
a.ran ithalatta 17.970 milyon lira ih-

ll Avlık (lkincikinun 
1937 

racatta da 17.761 milyon lira artış ol 
duğu anlaşıln.ışt.ır. lthalfı.ta nazaran 
ihracat fazlası 16 milyon liradır. 

ithalat ve ihracat yekunlannın 
935 ve 936 senelerile mukayesesi a
şağıda gösterilmektedir. 
- lkinciteşrln) 

1936 1935 

ithalat 101.216,000 83.606,ooo 82.218,000 
85.510,000 Ihracat 117.158.000 99.397,000 

Ba§Iıca ithalat maddelerinin kıymc tleri: 
1937 

Yün, kıl ve iplikleri 4,398,000 
Pamuk mensucat 14,624,000 

1936 
3,175,000 

11,798,000 
2,647,000 

13,508 000 
11,060,000 

3,839,000 

Pamuk ipliği 4,723,000 
Demir, Çelik ve mamulatı 15 806,000 
Makineler 13,567,000 
Kara nakliye vesaiti 3,918,000 
Baslıca ihracat rakamlan aşağıda gösterilmiştir 

1937 1936 

Tütün 34,122,000 15 ıı::oı ooo ,v • 

Fmdık (kabuklu, kabuksuz) 8,807,000 12,335,000 
Kuru üzUm 4,784,000 9,221.000 
Ham pamuk 5,294,000 8,143,000 
Tütik (Kirli) 5,023,000 6.371,000 
Adi yün ve keçi kılı 5,722,000 4,774,000 
Buğday 7,721,000 1,489,000 
Çavdar ve saire 4,023,000 1,515,000 
Arpa 4,414.000 869,000 
Harici ticaretin b~lıca memleket lcr itibarile ayrılması şöyledir: 

lthalat İhracat 

1937 1936 1937 1936 

Almanya 42 096.000 37,876,000 41524,000 50,268,000 
Amerika 15,312.000 8,266,000 14.923,000 9,736,000 
Rusya 6,189.000 4,760,000 5,522,000 3,390,000 
lngiltere 6,178,000 5,445,000 8.603.000 5,825,000 
Itatya 5.838,000 1,313,000 6,341,000 3,631,000 
Çekoslovakva 2.618,000 3,298.000 5,874 000 3.781000 
Mısır 2,202.000 964.000 1,257,000 974,000 
lsveç 1,928000 1,895,000 1,714.000 1.436,000 
Avusturya 1,726 000 2,385 000 2,471,000 1,166,000 
Hindistan 1,676,000 508.000 738,000 1,005,000 

~~~..,._.~ •.• ,.! ....... MAVi MELEK 
SARIŞIN VENÜS 
YANIK GÖNÜLLER 

Gffil EN GUZEL FiLMLER 
YARATAN 

MARLENE OİETRİCH 
Dünyanın en büyilk rejisörü 

ERNST lUBiJSCH 
tarafından yapılan nefis bir aşk 
filmi olan: 

(ıplak Melek 
önümüzdeki ÇARŞAMBA M ELEK Sinemasında 

numarah biletler şimdiden satılmak tadır. 

.mı----

Radf,. 
Buı:iınirn program: 

ISTANBUL RADYOSU 
OGLE NESRlYATI: 
Saat 12,30 Pllkla tnrk musikisi, 12,50 

Havadis, 13,05 Plakla Tiırk musikisi 
13,30 Muhtelif plak neşriyatı 14,00 Soıı 

AKSAM NEŞRiYATI: 
Saat 18.30 Çocuk tiyatrosu (Tıltil ve 

Mitil Ahrette), 19,00 Bayan inci Şan pı 
yano ve keman refakatile, 19,30 Konfe 
rans doktor Salinı Ahmet (Elektrik çarp 
maaından korunma), 19,55 Borsa haber 
lcri, 20,00 Rifat ve arkadaşları tarafın 
dan Türk musikisi ve halk şarkıla,rı 20 30 
hava raporu. 20,33 Omer Rıza tarafın 

dan arapc;a ısoylev, 20,45 Semahat Oz 
denses ve arkadaşları tarafmdan Türk 
musikisi ve halk prkdarı, (Saat yarı) 
21,15 radyo fonik opera (S.pho) Stud 
yo orkestrası refaketile, 22,15 Ajans 
haberleri, 22,30 Plikla sololar, opera ve 
operet parçaları, 22,50 Son haberler, ve 
erteı;i günıin programı, 23,00 Son: 

ASKARA RADYOSU 
OGLE NEŞRiYATI: 

Saat 12,30-12,50 Muhtelif plak neşri 
yatı, 12,50-13,15 PJik: Türk musikisi 
ve halk prkılan, 13,15-13,30 Dahili 
ve harici haberler, 16,00 dan itibaren 
inkılp denıi (M Eut Bozkurt) Halk 
evinden naklen; 
AKŞAM NEŞRiYATI: 

Saat 18,30-18,35 Plik neşriyatı, 18,35 
-19,00 lngilizce ders: Azime ipek 19,00 
-19,30 Tıirk musikisi ve halk prkı:l&n 
(Makbule Çakar ve arkac!aılan), 19,30 
19,45 Saat ayan ve arapça neşdyat, 19,45 
20,15 Türk musikisi ve halk şarkıları 
(Belma ve arakadaııları), 20,15--20,30 
Spor kon111ma11, Vildan Aıir 20,30-
21,00 Pllkla dans musikisi, 21,00-21,15 
Ajans haberleri, 21,15-21,55 Stddyo sa 
lon orkestrası. 1 - Vacner: ı em; Fan 
taisie Tanhauser, 2 - Çaykovski: La 
Chasse, 3 - Strauss: La Fille du Marin 
21,55--22,00 Yarınki program ve latiklil 
Marıı: 

Günün Program Ozii 
llAFIF KONSERLER 

6,45 Paris Kolonyal: Plik, 7,10 Berlin 
kısa dalgası: Hafif musıki (8,15: Devamı) 
9,20 Paris Kolonyal Plik musikisi (De
vamı 10,30, 11,50 ve 13 te) 9.30 Bertin 
kısa dalp.sı: Halk musikili. 11 Bcrlin ıa 
ıa dalgası: Bando muzika (12: Hafif mıı 
siki) 12,15 Roma kıaa dalııası: Koro kon 
seri, 13 Roma kua dalııaıı: Şarkılı kon 
ser, 13 Bertin kısa dalgası: Eğlenceli 

musiki (14,15: DeYamı) 13,05 Bukrq: 
Plik (14,25: Devamı) 14,15 Paris KolOD 
yal: Konser nakh, 15: Keza, 16,30 Paria 
Kolonyal: Hafif musiki, tenor, 16,45 Bcr 
tin kısa daleası: BUyuk orkestra lt\:ınıeri, 
17,lS Varıova: Tramvay ve otobUııJ>irliii 
orkestrası, 17,45 Berlin kısa dalgası: Eğ 
lenceli musiki, 18.02 Biikreı : Stanesko or 
kestrası (19,15: Devamı) 18 Pqte: Çıcan 
orkestrası. ı8 35 Roma kısa dalgası: Vals 
ler ve ne,eli ıarkılı mus ki , 19,50 Berlın 
kısa dalııası: Eilenceli musiki. 19,20 Ko 
lonya: Noel musikisi, 19,30 Moakova: 
Konser, 20 Moskova: Karışık konser, 20, 
10 Kolonn.: Opera ve operet parçalan, 
20,30 Roma, Bari: Karışık musiki, 20,30 
Lln>zic: Viyana valııları (Sopran ve pi 
yano) 21 Varıova: Mandolin orkestrası 
•e ıarkt, 22 Berlın kısa dalgası: Halk ma 
ıildsi, 22 Varıova: Karışık konser, 23 
Varıova: (Leb düiilnü) iaimli Balet Aiti 
23,30 Llypzig, Kolonya: Gece musikisi. 

lsta.nbuı Belediyesi Şehir Tiyatrosu 

OPERET KISM ı ii 
Saat 20,30 da 

Bilmece. Komedi 3 perdı 
1 

Adada kaldığrını on günü --doktorun evde kaldığı 
birkaç günü çıkanrsak- doyulmaz bir saadet ve 
bahtıyarlık içinde geçirdiğimi ink!r edemiyeceğim. 
Nallnın yanından hır dakika bile ayrılmıyor, pegin
de bır golge gibi dolaşıyordum. O sıhhatli ve neşeli 
idi; gülüşuyor, §akalaşıyorduk. Handan gUndüz uy
kuda iken, yahut bitişik köşkün çocuklarile bahçede 
oynarken dizelrinin dibine oturup ona birçok şeyler 
anlatıyordum. Vesime yemek ve ev işiyle uğraştığı 
içın yanımıza pek seyrek uğruyordu. Nalanın gönl'ü 
ne her gün biraz daha sokulmaktaydını. 

Y A Z A N: K E R 1 M E NA D I R 

muzlarını yaldızlıyordu. Nemli saçlannı çözerek ~ 
sıcak aydınlıkta değıttı. Bugün asabımd:a tu
haf bir değişiklik vardı. Na.18.nı seyreder
ken, o ana kadar duymadığım ihtiraslı duygu• 
larla sarsılıyorduırn. ltiraf edeyim ki. NalA.n hiçbir 
gün bu derece güzelleşmemişti. Arkasındaki kısa kol 
lu, beyaz keten elbisenin altından, gerdanı ve kollan 
fildişinden yapılmış gibi görünmekte idi. Güzel b.. 
9ına bir kat daha ihtişam veren sa.n dalgalı saçlan, 
güneşin altında, göz kamaştıran pırıl pırıl yanıyor
du. Yüzilnde her zamankinden fazla bir penbelik var 
dı. Şeffaf derisinin altından vUcudUnUn yumuşaklı
ğı, hissediliyordu. namu,tım. Başım ateş içinde idi 
Kollarım mecalsiz gibi yanlara düşmil§ hareketsiz 
duruyordum. 

Acaba benım içın ne dlişüniıyordu? Onun için ben 
hala bır çocuk, bir kardeş miydim? .. Bir kere olsun 
bunu sonnıya cesaret edemedim. Bütün samimiyet 
ve lfı.übalilıgimize rağmen biribirimi.ze karşı bliyük 
bır çek ngcnlik ve saygı duymakta idik. 
Bazı ak amlar sandalla geziyorduk. Bu gezintile

rin çoğuna lıhami Bey de geliyordu. Bu adam l:x:ni 
sevıyordu Beni hala NalAnm öz kardeşi sanıyor, bi
rıbırımize olan düşkünlüğümüzü tabit buluyordu. 
Fakat, onun bir gün hakikati öğrenmesi ihtimali 
vardı ki : bu bUyUk bir tehlike idi. 

Adadan ayrıldıktan sonra Çamlıcada bir hafta bile 
oturamadım. Nalfı.nsız hayat benim için kabil olmu 
yordu; bun lıyor, boğuluyordum. Evdekilere bir sU
ru ya nlar uydurdum. Adada birçok eğlenceler bu
lundu unu ha sın n bana yaradığını, iştihamın, 

n mın yerme geldığini soyliycrek tatilin kalan kre
m nı da orada geç rmeme izin vermeleri için yalvar 
dım B yb bam -Muhip Azmi Beye Beybaba diyo 
rum- razı oldu: 

- Nalan senin kaııdeşfn demektir ... Burası oldu
ğu gıbi orası da evindir ... İstediğin kadar gidip kala
b lırsın. dedi. Fakat büyük anne yapayalnız kaldığı 
i in bıraz söylendi. Zavallı kadıncağızın hakkı da 
yok değildı. O Vesimeden bile mahrum edilmişti. 

Adaya dönü Ume Nalan pek sevindi. İlhami Bey 
ser fıme i.deta bir zivaf et verdi. Bütün bu iyilikler 

- SS
karşısmda titriyordum. Bu adam benim biricik düş
marum olduğu halde, ona ihanet ediyornıu§unı gibi 
vfodanımda bir azap vardı. 

Adaya geldiğimin on sekizinci gi.inü havalar boz
du. Sürekli bir yağmurla beraber serınlik başladı. 
Evden dışarı çıkanuyor, tavla, iskambil ve domino 
gıbi ~yunlarla vakit geçiriyorduk. 

Nihayet beklenilen gUn geldi çattı. Araya giren 
bir Cumadan sonra Çamlıcadan aynlacaktım. 

O sabah biraz rahat.sız ke.lktnn. Kahvaltımı 
F.Orla yiyerek bahçeye çıktım. Nalan işleri olduğu. 
nu bahane ederek evde kalmı§tı. Bey babam oda
sında kitaplarile uğraşıyor, büyük anne her vakit. 
ki gibi seccadesinin başında idi. Bir mUddet Han. 
danla dolaştım. Onu bazan kucağımda taşıyarak, 
bazan da yürüterek uzaklara, kırlara götUrdU.ın. 
Dönilştimüzde, kucaklarımız, Nalana toplanan kır 
çiçıeklerile doluydu. 

Bir akşam llhami Bey eve erken geldi .Ne.şesi.z 

bir tavırla: 
-!ki gün sonra yine bize seyahat çıktı; dedi; hem 

zannedersem bu seferki her zamankinden uzun ola
cak!. 

Nalan o gece faza! düşlinceJiydi. Nihayet düşün-
cesini açığa V'Urdu: 

- lıhami gittıkten sonra artık Adada kalmamız 
doğru olmaz. Babaannem köşkte bir bqma oturu 
yor ... Hem havalar da bozdu •.. Buranın tadı kalma
dı .. 

Çamlıcaya dönmek kararlaştırıldı. Bilmem neye 
pek sevinç içinde idım. Herkesle §&kalqıyor, Han
danla bir çocuk gibi oynuyordum. 

Nihayet !lhami Bey gitti. Biz de bir hafta sonra 
Adadan taşındrk. 

Ah bu Çamlıca!.. O benim için bir cennetti.. Dün
yanın hiçbir güzel yeriyle onu değişemezdiın! .. GUn
'er çabucak geçiyor, tatil bitiyordu 

Oğle yemeğinden sonra bir saat kadar bir arada 
oturduk Sonra, yine herkes işine daldı. Handan u
yumuştu. Nalan henüz yıkanmış, ıslak saçlannı ba. 
şma dolıyarak ötede beride dolaşıyor, galiba o da öğ 
le istirahatine hazırlanıyordu. Benim kararsız hali. 
mi görünce güldü: 

- Ne o? dedi. Hasta mısın yine? .. Rengin pek sa. 
n! .. 

- Hayrr! dedim; bir sevim vok!~ 
- Yatacak mısın?. 
- Hayır .. 
Oyle ise gel odama da oturalım... ben de yatını. 

yıu:ağım ... 
Uzandığı şezlongun karşısındaki kanapeye yerleş. 

tim. Yan ta.rafta.ki pencereden giren güneş onun o. 

Ne fena şeyler düşünliyordum yarabbi!.. Onları 
şiındi sırasile hatırlayıp yazmak imkansız. Yalnız 

eaplandığmı başlıca dUşUnce doktordu. O bütün bu 
eşsiz güzelliklere malikti ve saadetinden çıldırm&mUJ 
tı. Nalana malik olmak! .. Bu benim için, doğrudan 
doğruya deli olmak demekti. Evet, tamamile emin. 
dim ki, Nalaru bir kere, yalnız bir kere kollarımın a.. 
rasına alsam. onun bana "Seninim!., dediğini duy. 
sam mutlaka deli olurum ... Bukadar saadete. bu hu. 
dutsuz sevince dayanamam .. 

Bu istegi yavaş yavaş hakikate yaklaştırmıya baş 
Iadım. Şöyle di.işündüm; aklımın, şuurumun, hatta 
hayatımın bahasm.ı bile olsa, NalA.nm bir kere, tek 
bir kere benim olmasına imkan yok mu? Sevgimi an 
la.dl, ıstırabımı anladı, gözyaşlarımı anladı. Bütün bu 
çektiklerime karşılık benden bu fedaklrhğı esirge
yecek mi acaba? •. Amma Nalan namuslu bir aile ka. 
dmı, bir anneydi. Ona böyle bir şey teklif değil, ihsas 
etmek bile en büyük bir alçakhktı. 

Hislerimle muhakemem yekdiğerile çarpışıyor, ne 
ticede kuvvetimin biraz daha azaldığını hisse
diyordum. .. 
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Gündelik Gazete 
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TAN,m hedefi: Haberde, fikirde, 
her şeyde temiz. dürüst, sı:fminü 

olmak, kariin gazetesi olımıya 
çalışmaktır. 

--0--

-ABONE BEDELi-
Türkiye 
1400 Kr, 1 Sene 
750 :t 6 A7 
400 :t 3 Ay 
150 :t 1 Ay 

Ecnebi 
2800 Kr, 
1500 :t 

800 :t 

300 :t 

Milletlerarası poıta ittihadına dahil ol 
mıyan memleketler için 30, ıtı, O, 3,5 lira 
dır: Abone bedeli peıindir, Adreı deiiı 
tirmek 25 kuruıtur, Cevap için mektup 
tara 10 lruruıluk pul lllveai Jbımdır, 

I' GONON MESELELERi ] 

Yabancı 

Gazetelerden 

iktibaslar • 
ltalya. Milletler Cemiyetinden çe-

kilıne kararını vereli ve bu kararı 
dünyaya ilan edeli epey zaman oldu
ğu halde dünya. gazetelerinde buna 
dair mütalealara hala rastgeliyoruz. 
ltaly&D siyasetini tuta.n ve tutnuywı 
devletlere mensup gazetelerde bu hA
diseyi tahlil eden yazılar var. Sovyet 
Rusya gazeteleri de bu hususta mü
taleaJar yazmakta devam ediyorlar. 
Bu arada Moskovada çıkan Pravda 
gazetesi diyor ki: 

"ltalya, Milletler Cemiyetinden çe

kilmekle son bir darbe indlııntye ka
rar vermişse de, bu darbe hedefe isa
bet etmemi~tir. Böyle olmakla bera
ber, -Habeşistab hadisesi ÜZerine 
hakkında zecri tedbirler tatbik edil
diği halde &lilletler Cemiyetinden çe

kiJılliyen Italyayı bllh&S8& şu anda 
çekilmeğe tahrik eden acaba ne
dir?- gibi bir t;ual gelip çıkmakta

dır. 

ltaJyanm "Antikomünist,, anlaşnıı
ya lltüaak ettiği ıgilnden ıbugijfJe ka
dar m .t>ir ay belj. gün geçnıJş bulu
nuyor JtaJyanın M1Jletler Oeıttlyetln
den çeklime kararının doğrudan doğ
ruya bu anlaşmadan neşet etmiş bu
lwıduğuna da hiç 3Uphe yoktur. Bu 

suretle, "Bertin - Tokyo - Roma 
müıveri,, nin; "Bol~eviznıle mücade

le,, bayrağı altında banş ve enıniye
te karşı ve Milletler Cemiyetine karşı 
mücadele yürüten üç mütecaviz dev
letin blokunu teınsU etmekte bulun
duğunun yeni ve parlak bil' deııu nıe~ 
da.na çıkmış oluyor. Miitecavlzler blo
ku Milletler Oeınlyetlne karşr yürU
ınekte, Jta.lyayı Oene\'reden !:ekilmiye 

icbar etmiş buıunnıa.kta ve bu yola 
diğer bazı devletleri de 8Ü1iikleıntye 
~ışmaktadır. Mütecavizler, Milletler 
Cemiyetinde idari vaziyeti l§gaı et
nıekte bulunan bazı devletlerhı gUt-

lllekte oldu.klan cepheye dayanrnak
ta.<brlar. Bu devletler sözde llilletıer 
Cemiyeti prensiplerine ~k görünü
yorlarsa da, hakikatte ı_ııutecavizler. 
le anlaşmak ve onlara ~üsa.ma.1ıa gös 
termek siyasetini yiirütmektedirler. 

Jtalyanın 1'filletler ~emiyetiııden 
~ekildiği yalnız müteca\'ızler blokuoa 
iltihakının değil, ayni zamanda llaJi. 
f a.x'm Hitlerle vuku bulan görUşrne
lerinin bir ııetlcesl old~ru hakkında 
bir takım haberlerin ecnebi matbuat. 
ta zuhuru hiç tesadüf eseri değtldlr. 

H h ld ita.iye.. tıazırla.nmakta 0 • 
er a e ··rn 

lan lnglliz - Jtalyan go şmelerini 
nazarı itibara alo.rak ~·~ası gelmiş
ken Britanya diplomasıs ili ~orkut. 
ına.k ve kernlisi için herhangı yeni 
rn·· maha.lar elde edebilmek imkanı. usa . 

1 nı hazırla.ııuya karar vermış o acak. 
Bunda.o ma.ıula., lnglltereni~ konı;ıer. 

tif 1 f·ı·ınde ıniiteeavızlerle uz. \•a me ıa ı • . 
1 1 • 1 vl .. "tırahilecek bır şekil-
a§ma.yı 11\0 a. ...7 

de Milletler Cemlyettnl ıslah etmek-
).~· 1.. ileri süren bir cer~yan 
ıgı.n uzumunu .... 

, tt Harbi köriikle~'ıcller hlo-
nte\ cu u.r. C 1 t' 
kumın tt.alyayı MiJletJer em ye ın-
doo çekmek husustın<laki . kararı, 

bah. Jıafilin ıne\•kılnl tak-rnevzuu ıs me . 
. t k onl"ra -MıllPtler Ce-

vıve e me ve ... .. .. 
: bunun onııne ge<;-

rnıyeti yllkıhyor, .. 
k . ı- 1 h t 'l'ap·Iına.~ına luzum rne ıçaı ıs a. a ., • 

··ı iz -emleke:tlerfn yeni-var ve mu eca.v ... ı . 
den Milletler Cemiyetine ce:pltm iç~ 
tedbirler abnması za.rurid r- gl ' 
ftlzlerde bulonmak fmkaomı vermek 
rayesinl gütmektedir-

Taırülhte Paıra1nu1n 
~ 

Oy1nadlugu 
R Üfvetin türk~eıi gevik

tir. Çiğnemek anlamı
na gelen ''gevmek,, kökünden 
yapılmıtlır. Eaki hırıı:ılar man
dıralardan, ağıllardan hayvan 
AfiracakJarı zaman bekçi k~ 
peklerin önüne kıl torba par
çalarına aarılmıt et ve kemik 
atarlardı. Hayvanlar, kolf\y 

kolay yutulmıyan ve geri çı
karılmıyan bu gevikleri ~iğ
nerlerken kendileri de itlerini 
becerirlerdi. 

Klasik eserler rüşveti ağaç kur. 
duna benz.etirler. Musallat oldu
ğu bünyeyi için için kemirir ve an. 
sızın çöktUrUr. Tarih, rilşvetten · yı. 
kılan bır çok devletler kayded~ı . 
Bilhassa Islam tarihinde bunun pek 
çok misalleri vardır: 
Abbasoğulları zamanında veza

retler .müzayedeye konmuştu. 
"Dinar" ve "Dirhem" i en çok 

olan adam vezaret mansabrru el
de ederdi. Ibni Mukle, vezir olmak 
için. halife Er .Razi Billahe, taııı 5 
milyon "dinar,, ödemişti. fbni Gü. 
heyr, Kaim bi - Emrullah'tan ve
zaret alabilmsk icln 30 bin °dimı.r" 
vermişti. 

B u devirdeki rUşv-et rezaJeL 
lcrinin şaheser bir örneğini 

Kitab.ULFahri'de okudum: 
El..Muktedir, çok namuslu bir ve 

zir olan tbn-i-Fırat'i, istediği ril@
veti vermediği için öldürttilkten 
sonra, Ebu Ali Muhammet bm He.
kanı kendisine vezir ~çınişti. Bu 
vezir irtişa ve irtikapta o kadar i
leri gitmişti ki, bir memuriyeti ay. 
ni günde birçok adamlara satardı. 
Kfıfe valiliği münhaldi. Hakanoğ
lu bir günde tam on dokuz zengin. 
den mühim miktarda para alarak 
hepsini de Kfıfeye vali tayin etti, 
ellerine buyurultular verdi. Tesadüf, 
bunları )'l:llda bir vahanın serin pı.. 
nan başında birleştirdi. Biribirle. 
rini tanıdılar, deve yapılan oııra.. 
larına yandılar, ne yapacakl~nnı 
düşündüler ve nihayet şöyle bır ka 
rar verdiler: 

- En insaflı iş, Kfıfe valiliğini 
en son tayin edilene bırakmaktır. 
Çünkti o, bu memuriyet için en faz 
la para ödeyendir. Orı~n,., daha faz 
la fedakarlık eden alsaydı en so • 
nuncu olmazdı. 

Ve onu Küfeye teşyi ettiler. 1:en. 
dileri de tersyilzUne Bağdada dön. 
diller. Devrin bir şairi, Hakanoğ
lunu şöyle zemmetmişti: 

"Oyle bir veı:ir ki yUzUne tükUrfil 
mekten utanmaz, hayieı?lıktan u. 
tanmaz, şimdi tayin ettiğini bir 
saat sonra azleder. Parah gelenleri 
yanına sokar, parasızlardan yil.z çe 

virir. Memuriyet için yanına giden. 
lerden en ziyade teveccüh güren 
koynunda en çok altını olandır.,, 

R Uşvetin Osmanoğulları ta
rihindeki rolü de pek mU. 

himdir. Bu a'"ın yüzlü yılan. Fatih 

Bir lngiliz Karikatürü : 

devrinde imparatorlu[ un bilnyesi~ 
ne girmek istedi. Eğer Fatihin mil. 
ll salabeti olmasaydı, Bizans altın. 
ları Istanbulu Türklere ebediyen 
kapatacaktı. 

Fatih, Çandarh Halile balık se
petinde Bizans altınları geldiğini 

haber almıştı. Namık Kemal bu 
hft.diseyıi <Evrakı perişan) mda söy 
le canlandınyor: (Hatta rivayatı 
tarihiyedendlr ki, Fatih, bir gece 
sabaha karşı <'IRdrazam Halil Pa. 
şayı yanına çağırtır. Paşa bu va
kitsiz davetten fevkalade tellş e. 
derek bUtUn bUtUn canından kat'ı 
ümit ile yanma biraz altın alır. Hu 
:turu Pndişahlye arzc.der. Pad şah 
sadrazamın bu tel!şmı görünce: 

- T ,ala! Er,;- ol, ne ha::ı:ineni is. 
terim.ne de hayatma kasdim var.Mu 
radım yalnız lstanbulun fethine 
muavenetindlr. Bu yastığmıt gör. 
dUn mU? Uykusuzlukta döne döne 
bu hale getirdim. Gece. gUndUz ha 
yal ettiğim Istanbul fethi, hasıl ol. 
me.dıkça rahat etmek ihtimalim 
yıoktur, der ve paşanın mevaidi tL 
zerine: 

- Rumların parasından sakın! 

emri tehdida.mizile hatmi kel!m 
eyler. 

O ~manoğullarının ilk zeıman
larında serdarlar fütuhat ga 

nimetlermden PUlaşa.ha bUyUk he. 
diyeler sunarlardı ve bunun adrna 
pencek derlerdi. Ganimetin beşte 

biri demekti. Derya Kaptanı Hay. 
rettin Paşa, bir sefer dönilşUnde 
padişaha omuzlarında birer pestal 
çuha ile iki b:n esir, omuzlarında 
birer kese akça ile 200 gulam, el. 
!erindeki gümliş tepsiler içinde at. 
las keselerde biner altın taşıyan 

yüz oğlan. yine altın tepsiler !~,inde 
ınci. mercan tesbihler, elmas ur. 

f ................ YAZAN: .............. .. 

J lbrahim Hakkı Konyaiı 1 
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danlıklar, altın ve murassa. kadeh. 
ler ve sUs etyası taşıyan iki yüz 
pırlantalı carye takdim etmişti. Bu 
rüşvet alayının ihU,ıunını da göı: 
önüne getiriniz. 

Osmanofullarının tereddi ve çô
küntU r:amanlannda fütuhat devri 
kapanmıştı. Iatanhula gelen veya
hut uğnyan her vezir ve beylerbeyi 
saraya rtlşvet sunmak mecburiye.. 
tinde idi. Mısır valisi olan Ibrahiın 
Paşa 1585 yılında Istanbula çağı.. 
rıldığı zaman m Uncu Murada bu 
gUnkU para ile tam on milyon ıtra 
tutan kıymetli hediyeler getirmi§. 
ti. Bunların arasında yalnız seksen 
bin miskal ağırlığında altından ya 
pılmış bir taht ta vardı. Kuyumcu 
başısı Ibrahf.m Beyle Mısırlı sa. 
ne.tklr Derviş tarafından yapılan 
bu tahtı suı · nle.r son zamanl"'rrna 
kadar bayramlarda kullanmışlar • 
dı. Adına bayram tahtı denmişti. 
Ibrahtm Paşa bu bUyUk rüşveti!~ 
Ayee Sultanı &lnuştı. 

Osmanlı saltanatının en bft. 
yUk mUrtetisi UçUncU Mu 

rattı. Sinan Paşa, Gtllhane sahilin.. 
de, devrinin en muhteşenı bir bina. 
sı olan Çinili köşkU yapmıştı. Inşa
at biter bitmez, Padişahı davet et. 
ti. Kendisine köşkU pegkeo ~kti. 
Uste de milyonlar değerinde mü • 

cevhera.tı dlş kirası olarak vermiş. 
ti. Devrin bütün vezirleri padışaıu 
hediye adı ile rüşvet vermiye mee
burdular. Sonraları bu rüşvet t'Pı:ı. 

mileştirildi. Adına (Nevruziye), !di
ye) dendi. 

Sadrazam Rüstem Paşa, rUşvet. 
siz hiçbir mansap tevcih etmez
miş. Fakat tarih onu insanflı bir 

mlirteşi olarak kaydeder: Bir gün 
Erzurum Beylerbeyi kendisine beş 

bin altınlık bir rlişvet torbası gön. 
dermişti. Beylerbeyliklerin fiyatla. 
rını bilen Rilstem Paşa: 

- Erzurumun bu kadar altına 
tahammülü yoktur, demiş ve 3 bin 
altınını geri göndermiştir. o riiş. 
vet membalarını kurutmamak için 
böyle kurna.zlıklara başvururdu. 

Eskiden Kastamonu tara.f'ann _ 
da beylik, eğemenlik suren Iafen _ 
diyaroğullan BillAlesinden Milsa
hip Şemsi P~a bir gtin yı>1 · ~- .... a 
çok şen dönmtlşttl. Sebebini soran. 
lara bu neşesini şöyle izah etmiş. 
ti: 

"- Bugün Sultan Murada bü. 
yük bir rUşvet kabul ettirdim. Ba. 
dema bu ~zzet, diıtnağı sel!tinde 
müsteklr olur ve intizamı devletin 

inhilalini mucip olarak bu suretle ben 
dahi ecdadımın intikamını almış o. 
lurum!,, 

Müreftede inhisar Binası Neden Yandı ? 
Mürefteden Al1 Memduh yazı}"Or: 
"Yirmi beş gün kadar evvel bura

da bir yangın oldu. inhisarlar idare
sinin bodrum katındaki kükUrtler a
teş aldı. Inhisarlar idaresi bina.et Ue 
b:tişiğinde bulunan ev tamamen yan
dı. Hiçbir şey kurtarmak mümkUn 
olamadı. 

Oğreniyoruz ki, Mürefte Parti sa
lonwıun altında da 700 sandık kadar 
klikürt vardır. Bu küklirtler de, ka
sabanın başına bir yangın tehlikesi 
çıkarabilir. Onun için vaktinde tedbir 
almak, ıon inhisarlar yangınmı göz 
önünde tutarak bunları derhal başka 
yere nakletme~- li.Zımdır.,, 

• 
Okuma Meselesi 

Beşiktaşta Köyiçinde otW.an Nec
det Baykal adında bir okuyucumuz, 
okuma bilmiyenlere okuma öğretıl

mesi hakkında ıtöyle bir fikir ileri sli
rUyor: 

Memlekette okuma bilen vatandaş 
seviyesıni yüzde doksan nisbetine 
yükseltmek için pratik tedbirler itti
hazı mUmkUndUr. Hele Istanbuıda 
bu, çok kolaydır. ÇUnkU Istanbulda 
ilkmektep çoktur. Okuma bflmiyen· 
ler nahıye mUdUrleri vasrtasiyle tes
pit edilir, bunlar için ilkmekteplerde 
akşam ve gece kurslan açılır. Bu 
kurslarda haftada üç ae.at ders gös

terilse mesele halledilmiş olur. 
Bundan başka fabrika, ı.ınalltha

ne gibi yerlerde de gUnUn bir saati 
(iş saatleri dahilinde) okuma bilmı

yen amelenin okutulmasına tahsis e

dilmelidir . 

• 
C erJaplanmı%: 

Gala.tada Bozkurt han 11 numara. 
da S. Seyfi'ye: 

istekleriniz, naza n itibara alınmış 
tır. Al&.kanım teşekkür ederiz: 

ı H~ ..... ,.,-,,-~-w .... ~ 
~~köş;E. 
Bir, Ydbaşı 

GecesiydL .. 
[Ya.zan: Aka Gündüz] 

- O zaman belıi müddeiumumi a,. 

ratmadı. Polis te izimi buJup yakalı
ya.ına.dı. Araya birçok umumi aflar 
girdi, ve adamakıllı"nıürunı zaman,,a 
da uğradı. Şimd! kollarımı salbya sal
lıya itiraf edebilirim: 

O yıJIJıa.51 gecesı ben hırsız Ta.kiye 
bilerek yataklık ettim t 

- Ben öyle olur olmaz vagon hır
sızına, vapur hırsızına, apartlll8ll hJl' 
sızma, döviz hırsızına yataklık et
mem. 

Fakat ne ya.lan sö~·liyeyim? Hırsız 

Ta.kiniın namusluluğuna hayraın kal
dım da oruın için bu namuslu Ta.kiye 
bilerek yataklık ettim. Bend~n pek 
memnun kala.n hL?Sız TeJdy2 şöyle bir 
öğüt te verdim: Ben de be.şka hmnı 
Takilere rastgc>Jirsen mutlaka benim 
gibi yata.klık et . 

istavroz çıkarıp, yemin etti ki, ().. 
ğüdümü tutacak. 

Va.ka benim için mühim değildi, & 
tedenberi alıştığını işlerdendL Kac da 
fa başıma gelmişti. 

Bir yılbaşı gecesiydi. 
Hiç patla.ımya niyeti olmıyen iş.. 

kembemi davetli olduğum sofrada Q.. 

ka besa doldurdum. Ustiine de, deve 
su içer gibi şampanya içtim. Kltibe 
gidip on bir buçuğa kadar kumar oy. 
nadmı. On ikide dostwnu evinden a
lıp baloya gidecektim. KJiipten çık. 
tun. Keyfi tam yerinde bir burjuva 
yalpası ile cadde~1 geçtim. Ha.me.Jba
şma saptım. 

Köşedeki marun"ID önünde durup 
bil' sigara yakıyordum. Tuhaf §eYı 

O da ne.si'! Köşenin öbür ta.rafmdaa 
ince bir kol uz.a.ndı. Sıska bir el kü
fede ehram olmuş elma.la.rda.n bb: 
tanesini aşmverdi. 

Faziletim çifteli aygır gibi phlan .. 
dı. 

Dd hızlı adım. Bir hamle. Elmayı 
ya.o oobwe yerleştirip kaçnuya hamıoe 
la.nan hırsımı bileğinden yakaJadmı. 

- Bire hırsız yumurcak! Sen~ 
lise vereyim de b&caklarmda.n b&.ğJa,.. 
)1p Galata kulesinin tepesine aMID.? 

Bir insaıuıı bu kadar korktuğunllt 
bu derece titrediğini o dakikaya • 
da.r gönne~tim. Bir in8am bıu bi
çimde korkutup titrettiğimden koJ. 
tukla.nm kabanmştı. Dişleri takıl'dıoe 
yarak yalvardı: 

- Beni polise verme! 
- Vermeyim mi 't' Sen bırsızlıPl 

ahWo ha.mideye, ahvali celileye. f,. 
dabı umumlyeye mttna.fi ve muğaylr 
olduğundan tegafW mti edlyonmıı 
Behey sarikl blirUhay~ ı 

Benim şa.mpuıya ve bakara kin 
sayesinde abuk Mbuk söylenlşlmclea 
bir şey ania.nuyaıı hmıız, bu eefe1r 
bbsbUttin korktu: 

- Ama.n beyim! 8eınJ polilıe Vel'I 

me! Beni ashrma! Kestlmıel 
- Senin adın ne! 
-Taki. 
- Babanm adı'! 
- Baham öldü. Amma adı (.-) 
- Kaç yaşmda.sm ! 
-On bir. 
- N ere<le oturnrsun !' 
- Kalyoneukulltlk qı&ıda. 

ev. Ha.ol yamı yıkılinls. 

- Yürü baka.lmı karakola! 
- Aman beni polise verme! 
Bir saniye dibündükteın sonra Dl-ı 

ve etti: 
- PekL Polise ver. Ama biraz SOi( 

ra ver. 
- Oyle !JCY olur mu 'f 

- Eve gldeybn. Bunu çaldnn ı. 
ra.kayon evde. 800J'a pollae gideris. 
tutsun benL 

Sol elini pa.ntaloourıun ooblne IOk• 
tu. iki tene kabuklu ceviz çıkanp göl. 
terdi: 

- Ben bunu da çaJdnn. (Sai cebi
ni göstererek) hurda da var blr ka. 
çlik çikolata. 

- Vay! Demek sen hepslııJ ~
ha!f 

- Ben ça.JdJin amma, benim 
değil. Ben yemlyecek. 

- Ya kimin için ~dm! 
- Para yok onun için. Hem 

kızka.rdeş var, onun için • 
- Kızkardeşin mi! HımRL. 

kardeşin kaç )'aşmda ! 
Bu sefer de insanlığım faziletime 

çifte atıp yere sermişti. 
Hırsız Taki ceva.p veml: 

'Arkası 10 oncnda) 
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Taksim Stadyomundaki Maçlar: 

Galatasaray, Eyüplüleri 
11 Golle, Güneş ·Takımı 
Süleymaniyeyi 3 • O Yendi 

Dün Taksim stadyomunda yapr_ 
lan maçlar arasında günün ilk 
birinci küme maçı, Galata.saray i
le Eyüp takımları arasında, hakem 
Ahmet Ademin ida.resile yapıldı. 
Galatasaray geçen hafta Güne.ş ma 
çında hakem tarafından sahadan 
çrkarılan Eşfak, Salim ve SuavL 
den mahrum bir takımla şu §ekil
de oynuyordu: 

Necmi - Mustafa, Hüseyin -
Celil, Hicri, Fazıl - Necdet, Sü
leyman, Bülent, Haşim, Danyal. 

Eyüp takımı i.se şöyle kurulmuş 
tu: 

Halit - Alaaddin, Mehmet -
Nuri, ŞUkrU, Mehmet, - Ferdi, 
Haydar, Adnan, Neşet, Zav.:n 

Oyun Galatasarayın hakimiyeti 
Jle baŞladı ve onun hfıkimiyetile 
bitti. Yalnız ilk devrede taze kuv_ 
vet halinde oymyan Eyüplüler, 
GaJatasarnym akmlanna mukabe. 
le edebi1diler ve devreyi ancak Bü 
Ient, Süleyman ve Haşim tarafın
dan yap•lan 3 golle mağlüp Jitir. 
diler. tkinci devre sarı kırmızı mu 
hacim hattının sürükleyici oyur,u 
kendiııi gösterdi ve bir çamur der 
yam olan sahada perişan bir hale 
gelen Eyüp mU.dafaasmı allak bul_ 
lak ederek tam 8 gol daha çıkardı
lar. !kinci devre baştad·ktan l>ıraz 

sonra Eyilbiln sağdan bir akının. 
da Neşet EyUbün birinci goliinü 
yaptı. 

Bu sayrya Galatasaray hemen 
cevap verdi. Bülent Eyüp müda
filerinin çamurdan şaşmp atlıs.clığı 
topu sıln bir şUtle dördüncü defa 
EvU,l> kaleeine atb. Biraı !!Onra E. 
yUplUlerin şabst gayretlerle Ga. 
altasaray ketesine gönderdı1•1 ... ..; 

topu kaleci elinde fazla taşıdığı L 
çJn aleyhine ceza vuruşu verildi. 
Eyüp bu sayede ikinci ve son sa.. 
yıamı yapmtya muvaffak oldu. 

Yazan: 
Eşref Şefik 

Kaleci kurtarıyor 
Bu golün hemen ilk dakikalarda 

yapılması Gilneşin aleyhine oldu. 
Kolayca çıkardıkları bu golün ar. 
kasını istedikleri zaman get;re.cek 
leri kanaati bütUn oyuncularda 
bariz bir şeki1de görUlmiye başla 
dı. Bu kanaatle en müsait vaziyet. 
lerde işi hafif tuttular ve tek kale 

Ankara Muhfelif·i 
Romen Takımını 

5 • 2 Yendi 

oynad·klan halde bir türlü gol çı 
karamadılar. 

GUneşli muhacimlerin Ustüste 
fırsatlan kaçırmaları Süleymari -
yelileri ümitlendirdi ve takdire de
ğer bir enerji ile mukabil hücum
lara başladılar ve devre 1-0 Gü
neş lehine bitti. 

İkinci devre GUneşlllerin dahn 
ciddi oynama.sına mukabil 25 daki 
ka ayni şekilde devam etti ve hat 
tA Sllleymaniyeliler Güneşe birçok 
tehlikeli dakikalar da geçirttiler. 
28 inci dakikada Süleymaniyc ııley 
bine verilen bir favul atışı kale ö
nUnü karıştırdı. Kalecinın göğsüne 
çarparak geri gelen topu Melih 
yetişerek ikinci defa olarak içeri 
attı. Bu sırada oyunun başından. 
beri favullu oynıyan Siileyman:ye 
sağ açığı Rauf kastl hir tekme at
tığmdan hakem tarafından dışarı 
çıkanldı. 

Çok geçmeden Güneşin blr hü
cumunda kalecinin topu bloke ede
memesinden istifade eden Murat 
Güneşin UçUncU golUnü yaptı. 

Maç bu şekil değişmeden 3--0 
Güneşin galebcsile nihayetlendi. 

Beşiktaşa 4 - 2 yenilen Vela takımının Jü •. kü maçta kadrom 

ikinci Küme ~ Şeref ve Fener 
Maçları ' B k T k 

Stadları 

s~ .. ~=·~~;.~· ı.:~:·=~-1 ey oz, op apıyı 
":r~\·a~t:;::~~!ştı~nadoluhİ· Be~ ·ıktaşlılar da 
sar - Altınorduya 4 - 1, Bey- ~ 
lerbcyi - Ortaköye 4 - 1 ga· 

lip gelmişlerdir v f y d • ı 
Fenerbahçe Stnihnda Kara- e ayı en 1 er 

gümrlik sahaya gelmediifnd~ 
Hiliil hükmen galip gelmiştir. 

Dün Şeref stadırn:la ilk birinci 
küme ma~ı Beykoz ile Topkapı a.. 
rMında Nihadın hak(•mliğile ya. 
ptldı. 

Dk dakikaları mütevazin geçeı... 
mnçın 15 inci dakikasmda Reykoz 
Ş:ıhap vas·tasile blrir.cı golü ka. 
zandı. Topkapıdan Sa;ı\iı~ddin 24 
Uncil dakikada buna muka.bele e
dince oyun yine berabere vaziyete 
girdi. Devrenin nihayetine doğru 
'l'urhan Bevkozun ilciııcı golünü 
yaptı ve devre 2-1 J3~y!ioz lehine 
kanıındı. 

lsJanbulspor· 
f enerbahçeye 

Beş Golle Mağlup 
Dün Fenerbahçe-f!tadında ywagL 

ne birinci küme maçı Istanbu.1c:noı 
ile Fcnerbah~ ara,sında yapıldL 
Hakem Burhanm ülar~in::ie yapr 
lan bu müsabakaya takımlar şu şe 
kilde çıkmışlardı: 

Oyunun 4-2 vaziyete girmesi 
Galatasaray muhacimlerini tekrar 
harekete getirdi. Eyüp müdafile
rinin mezbuhane uğra.Rmalanna 
rağmen, Galatasaray golleri biri. 
birini takip etti. 

Ankara, 26 (Tan muhabirin
den) - Şehrimizde bulunan Bük
rcş muhteliti ikinci kaq~ılaşmasını 
bugün Şehir tıta.dyomund:ı, havan n 
karlı ve soğuk olmasına rağmen 
4-5 bine yakın bir seyirci önünde 
dünkü maçın revanşı olmak üzere 
yine Ankara muhteliti ile oynadL 

Galatasaray Eyüp mtı.rındun bir görürıii1 

Ckinci devreye Beykoz tUyük 
bir azimle başaldt ve altıncı daki.. 
kadn Şahap üçüncü golü yaptı. 
Bu ~ayıdan sonra Bevkozluler gev 
Ş.:'diler. Topkapı fırsa1tan istHade 
ederek oyun füo:erindf'k: hak:•niyeti. 
ni fazlalaştırdı . Bu 3ırada bir de 
pı:.nalh ~rnzandılar. C!kilen penaltı 
gol olduğu halde kaleci yerinden 
k1m•1dad1{h icin tekrar edildi Bu 
sefer de Topkapılı1ar kaç·rdılar ve 
ma~ 3-1 Beykozun ~alebesılE: ne 
ticelendi. 

Fenerbahçe: Necdet - Sedat, 
Orhan - Esat. Aytan. M. :teşat, 
Naci, Niyazi, Bülent, Fikret, Or
han. 

Istanbulspor: Mecdi - Samih, 
Hasan - Orhan. Hayri. lsmail -
Adnan, Sami, Sabih. Kemal. Ismet 

Bu suretle SUleyman beşinciyi, 
BUlent altmcryı. Neodet yedinci ve 
sekizinciyi. Bülent dokuzuncuyu, 
Danyal penaltıdan onuncuyu ve 
Haşim on birınci sayıları yapblar. 
Maç 11-2 Galatasaraym galebe
llile nihayetlendi. San kırnıı~ıhlar 
bu surette bu seneki lig maçlan
nm Beşiktaşm tesis ettiği gol ~
koruna ayni müsavi gollerle ortak 
oldular. 

GiineJ • Süleymaniye: 

Geçen hafta Galatasaraya kar
fr kazandığı parlak galebeden son 
ra Güneşin bu maçı büyük farklar 
Ja lehine çevireceği ümit edilirken 
vaziyet hiç te böyle olmadı ve Gü 
neş. diln 3-0 tık galebeyi elde et. 
mek için çok zorluk çektL 

Nuri Bosutun hakeml'ği altm. 
da başlanan oyuna takımlar şu 

,ekil de çıkıru~tı: 
Güneş: Cihat - Faruk. Reşat

Yusuf, Rıza Omer - Salahattin, 
Rasih, Melih, Murat. Rebii. 

SUteymaniye: Muvaffak - Ru 
hl. Burhan - lbrahim, Orhan, 
lbrahim. Rauf, Daniş, Muzaffer, 
Hamdi, SUre'"yya. 

Oyuna Süleymaniyenin vunışı1e 
başlandı. Güneş müdafaasında ke
silen bu hUcum derhal Süleyma
ııiye kalesinin önUne intikal ettl. 

nk dakikalarda Güneşin teknik 
b:r oyun tutturmak istediği belli 
oluyordu Fakat sahan•n sahahtan 
beri yapılan .maçlar do1ay""Sile vıcık 
vıcık çamurlu bir halde olması on 
Jann tutturmak istedikleri oyuna 
ınini oluyordu. 

Beşinci dakikada sağ taraftan 
yapılan bir Güneş hücumunda Sa
Wıaddinin ortaladtğı top Melihin 
hesaplı bir kafa wruşile Süleyma 
niye kalesine gmti. 

Hakem Saimin idaresinde başiı_ 
yan oyun bidayette mütevazin bir 
şekııde cereyAn ediyordu. 8 inci 
dakikada Ankaranın yaptığı bir 
hücumda Iskender kale önlerinde 
husule gelen bir kargaşalıktan iS
tifade ederek ilk golü yaptı. 

Romenler ise buna ancak 20 in
ci dakikada merkez muhecimleri. 

nin ayağile mukabele edibildiler ve 
Birinci devre 3--2 Ankaranın mağ 
llıbiyetile neticelendi. 

Fa.kat ikinci devrede Ankara 
muhteliti gol adedini, yüksek oyu 
nu sayesinde çoğaltmıya muvaffak 
oldu. 

23 Uncu dakikada Şerifin soldan 
sürükleyip kaleye gönderdiği to. 
pu mUdafi ceza çizgisi içinde elile 
çel.diğinden hakem penaltı verdi 
ve lskender çok sıkı bir şiltle bu
nu derhal gol yaptı. 

26 ıncı dakikada Ankaranm sol 
dan tazelediği hücumu Romen mü 
daf aası kornerle kesebildi. isken. 
derin çektiği kornerden gelen top 
Mustafanın bir vunışu ile dördfln
cU defa olarak Romen kalesine 
girdi. 

Sayr adedini yükselten Ankara 
muhteliti tam bir hl'kimiyet ve 
emniyet içerisinde rahatça oyuna 
devam ediyordu. \ 

Çok geçmeden Şerif tskenderden 
aldığı bir ara pasını kuvvetli bir 
V'Uruşla beşinci olarak gole tahvil 
etti. 

Ankaranm bu golUnden sonra 
çok heyecanlı bir safhaya giren o
yunda neticeyi değiştirecek bir va 
ziyeti olmadı ve maç ta bu suretle 
5-2 gibi bir farkla Bükre, muh 
telitinin mağl<ibiyeti ite neticelen
di. 

• 

• 

Vela kaleci•inin bir gol kurtarışı 

• 
Lig Maçları Pilvan Cetveli 

ö3 ö g, >. e llO cıS c:l< 
Ilı CI) 

•::l )S'ıı •'Siı es 
Klüp ismi .e. .ı::.ı 

;Stı cıS ()! f .;J ;a :>-cıS ~ cıS ~ >: ::ı =a CJ 
CI) 

~ < rı. ı:ı::ı 

Fenerbahçe 8 6 1 1 37 8 21 

GUnet 8 6 1 l 30 8 21 
Beşiktaf 8 5 3 38 12 21 

GalatasaraY. 8 5 2 1 34 17 20 

Vefa 8 4 1 3 20 17 17 
Beykoz 8 2 3 3 10 14 15 
tstanbulspor 8 2 2 4 13 16 14 

SUleymaniYe 8 1 1 6 7 27 11 

EyUp 8 1 ı 6 10 50 11 

Topkapı 8 1 1 6 36 9 

1 

Şişli, Perayı Voleybol Maçlarında 
Mühendisler Şampiyon 

Mağlup Etti Beyoğlu Halkevı tar afuıdan ter-
tip edilen voleybol müsabakalan-

Taksim stadında gayrlfedereler nm finali dün Mühendis ve Haydar 
arasında yapılan lig maçlarına dün paşa liseleri arasında yapılmıştrr. 
sabah devam edilmiştir. Büyük bir heyecan içinde yapılan 

Şişli ile Pera karşılaşmışlardır. bu karşılllJJmayı MUhendis 15-9, 15-
Büyük bir alaka ile takip ediJen bu 10 kazanarak voleybol §8mpiyonu 
ma~ Şişli 4:-0 kaza.ımuştır. olmuştur. 

Be,:ktaf - Vela: 

Şeref stad•nda ikinci ovurı Be
şiktaş - Vefa arasında Feridunun 
hakemli~i altında yap·ldı. Beşil~
taşlılar bu maça azami ehr....,mı.. 
yet vererek en kuvvetli kadrolari
le şu şekilde çtkmışlardı: 

Mehmet Ali - Faruk. Hüsnii
Rifat. Feyzi, Fuat - Hayati, Rıd
van, Hakkı, Şeref, Eşref. 

Buna mukabil Vefalılar şöyle 
bir kadro ile oynuyorlardı: 

Hal(ik - Sefer. Saim - Abduş, 
Süleyman. Mustafa - Muhteşem. 
Hüseyin, Lfttfi - Şükrü. Adnan. 

Oyuna Beşiktaşlıların hücumu 
ile başlandı. Vefa mUd~f~ası~m 
güzel oyunu derhal kendını gos.. 
termiye başladı. Siyah beyazlılar 
bUtlin gayretlerine rağmen bir 
türlü sayr çrkaramıyorlardı:. Ha.k 
kının mücadeleleri Vefa mudafı
lerinin canlı oyunu karşısında ne. 
tice vermiyordu. Bu sırada Vefa.. 
lılar da bir iki seri akın yapblarsa 
da ŞUkrUnUn kale ön~d~ fazla ça 
lım yapmak hevesi yüzünden bu 
bücumlan heba oldu. 

Nihayet 15 inci dakikada Hakkı 
şahsi gayreti saye!!inde. takrmının 
birinci goli\nü yaptı. Bıraz sonra 
Feyzi 30 metreden sıkı bir şiltle ta 
krmının ikinci gollirıü vantı. Bu gol 
Vefahlan gayrete getirdi. 

30 uncu dakıkada Lfıtfi korner 
den gelen topu Beşiktaş kalesine 
sokarak oyunu 2--1 vaziyete ge
tirdi ve birinci devre bu vaziyette 
niha~tlendi. 

ikinci devreye Beşiktaş bUyUk 
bir azimle başladı. Beşinci dakika_ 

Oyuna Istanbulsporun hücumlle 
başlandı. llk dakikalarda mtlsaba.. 
ka mütevazin akınlarla geçiyordu. 
Bu sıralarda san siyahlılar ka... 
zandıklan kornerden ıstifade f'de 
mediler. Fenerlilerin hücumlarında 
birkaç şütü kaleci muvaıiakıyetli 
plonjonlarla kurtardı. 

Istanhulsporlular arada sırada 
açıklannın şahsi gayretlcrilf' yap. 
tığı hücumlannİ merkezde oynı • 
yan Sami ile Sahihin ağır davran 
malanndan dolayı bir türlü netice 
l.endiremiyorlardı. 

38 inci dakikada sağ taraftan 
yapılan bir Fener hücumunda N& 
cinin ortaladığı topu Biilent stlu 
bir vuruşla kaleye sokarak Fene
rin birinci goliinü yaptı ve devre 
bu şekilde nihayetlendi. 

lkinci devreye Fenerliler bUy:tlk 
bir hızla başlad•lar. 4 Uncü daki. 
kada Bülent müsait vazıyette y:ı.. 
kaladığı topu yavaş bir vuruşla i
kinci defı>. olarak lstanbulspor ağ 
larma taktı. Oyun artık tamamen 
Fenerbahçenin hakimiyetı altına 
girmiş ve Istanbulspor nısıt saba 
sırı.da oynanıyordu. Fakat oozuk 
oynıyan Fenerli muhacim;er gol 
kaçırmakta biribirlerile yarış edi 
yorlardı. 

Nihayet 20 inci dakikada Biilent 
takımının Uçilncü golUnil YST'al>il.. 
di. Biraz sonra penaltıdan Riltent 
dördlincü ve maçm n ihtt vı>tmE- ) a 
~ın Niyazi be!$incı golleri yaptılar. 
Maç 5-0 Fenerin galebesııe nı. 

hayet buldu. . 
da Hakkı. 12 inci dakikada Şere. 
fin ayağile iki gol daha kazandı
lar. Devrenin sonlanna doğru M~ 
teşem sıkı bir şiltle Vefaya bir ~o! 
daha kazandırdı ve maç 4-2 Ve
fanm mağlt\biyetile nihayetlendi. 

-
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IST ANBULUN iÇiNDEN RÖPORTAJ: 
ANKARA HAREKETLERiNDEN FiLM 

Başımız berberin 
Kızılayın a'tmıfıncı yıldönümü müna.ıebetile l•tanbulda ve 

memleketin her lıö,esinde olduğu gibi, hükumet merkezimiz 
Anlıarcula da çok parlak kutlama tezahüratı kendini gösterdi. 
Ankara loto muhabirimiz bu milli hadi.eye ait lotoğrallan 
bize göndermiftir. Ayrıca Ankarcula spor hareketleri de fU 
son günlerde laai bir haldedir. Foto muhabirimiz bu hareket
lere dair objektil intıbalpnnı da bize göndereli. Bunlan fU sü
tunlarda kısa~ lalıat canlı bir lilm halinde "TAN" okuyucu-

Fırtına ve Kar 
Haberleri 

(Safı l incide) 

larınm Güneysu vapuru olmu.ştur. 

iki gUn teahhürle dün gemiyi, nhtım 
da büyük bir kalabalık beklemekt. 
idi. Bilhassa, gemi zabit ve mUrette 

Koltuğu. Alt_ında •• lanna 11eriyorıu: 
l,!i!!!!!!!!!!~ • 

• 
• 
• 
• 
• 

•• 

batının aileleri büyük bir merakla va 
puru bekliyorlardı. 

Dün, kendisile görilşen bir muhar 
ririmlze, gemi süvarisi Nezir Deniz. 
kurt, şunlan söylemiştir. 

• "- Ayın ?? sinde Samsundan kalk 
tmı. Hareketimizle beraber fırtına 

başladı. Gerzeye geldiğimiz zaman 
• hava kuvvetini artırmıştı. Burada 

iş yapamadık. irtibat imkanı olmadı. 

• Buradan Sinoba geldik, fakat bava 
şiddetle deva.m ediyor ve gittikçe ar 

• 
tıyordu. Yirmi dört saat orada kal
dnn ve hareket ettim, fakat sökme
nin imkanı yoktu. Tekrar avdetle de 

• mirledim. Bizimle beraber limanda 
ecnebi ve TUrk dokuz gemi vardı. 

B erber, hayatımız elinde olan 
insandır. Her gün bin bir 

ceşidi icat olunan tıraş makineleri 
ve jilet bıçaklan y&nmda, koskoca 
usturalar, birer "Seyfi Ali'' gibi, 
ldeta korkunç makuleler halinde 
görUnmiye başladılar. Berber dük 
kanında tıraş olurken, hakikaten, 
kelleniz bizzat berberin koltuğunun 
a'tındadJr. Ve hele usturanın genış 
ağzı boğazınıza doğru kaymıya baş 
Jadığı vakit, gayri ihtiyari. eliniz 
den gazeteyi bırakır, mübalağalı 
da olsa, bir haşyet duyarsmız. 

,. • Bunlar: Tan. Izmir. Sa.msun. Usktl
dar. inal, Yılmaz gemilerile Herak
lis isimli bir Yunan ve Ereğli isimli Berber de esnaftır. Onların da 

bir cemiyeti var. DUn lstanbul Ea 
naf Cemiyetleri bürosunda, müdür 
Klzmıı ziyaret ettiğim zaman, ce 
miyeUerln bu en aalahiyetli mercll, 
bana ıunlan anlattı: 

• • bir Ingiliz vapurudur. 
«ızı'a)"ln 8e ıncı ytlllSnlmBna kutlamak için topFanan AnAarct 

.genç.iği ue ordu mümeuüleri AnkaraJa Zafer abidui önünde 

• 
• 
• 
• 

Ayın 24 Uncu gecesi, gece yansın 
da hava sUklınet buldu ve barometre 
düşmiye başladı. Ben de sabaha kar 
şı hareket ettim. Anzasızca tnebolu 
va kadar geldik ve burada irtibatta 
bulunabildik. Oradan doğru buraya 
~elivoruz Sinop limamnda bekleme 
miz bize iki g{in kavbettirdi ve cuma 

• viinil gelecek iken pazar gUnü gel
dik ... , 
Vanunın volculart gemi sUvaTfel-

• nin fevkalade ihtiyatlı hareket etti
i!ini ve volcular üzerinde tam bir em 

.. - Esnaf cemiyetleri içinde, en 
kalaba.'ık azası olanı Berberler Ce 
miyetJdir. Bizdeki kayrtıara göre 
ı.tanbul berberlerinin aaywıı1 ifa 
de etmek llmngeline. c;c>k yanhı 
otur. Bizde. birkaç bin berber kayıt 
hdır. Fakat. tetkikat yaptık ve hili 
yoruz ki. bOtUn 18tanbuJ berberle 
rinin yek\lnu bu kadar değildir. Dik 
kat edin. ~birde. berber dUklnla
n gittfkQe uttyor. Sonra. her dük 
klnda bir değil. birkaç lrlşı vardi!'. 
Doğruya c;ok yakın 0 1arak yaptı~ 
mrz tahmine göre. lstanbul berber 
]erinin sayısı yedi bini belki ~r. 
Bir dilkklnda bir patron, mUtead 
dit kalfa. bir iki çırak vardi!'. Qa 
raklar da tıraş yapmrya alııJtınlır. 
Yani. icabında onlarm da eli uatu 

Bir katlın berber, müşleriatne tuvalet yapıyor • • nivet tesiri bıraktığını söylemekte

ra tuta.r. 

B ay Klznn. oturduğu lroltulr 
tan kalktı. Adeta ürk.er gibi, 

plerfnl açal'ft 8111attı: 
- Bizde. ~cemiyette kaydı 

otmıyan berber il& demektir. ew 
yor musunuz!. SıhbJ muayene ka 
~ğı demektir. Bunlar aallbiyettar 
arhhat heyeti tarafından muayene 
edilımemift!r. Bayle bir adamm. bir 
hastalıkla aıaUU olmadığını kim te 
min edebilir!. Mesell bir berberin 
aralı olabilecefinl do.tıntın .. Tf'aa 
dUfen. onun 6110nde C>tunnWJStınuz. 
Elinde koca ustura. abıi tıraş edi 
70r. Birden 1&JUJ tutaa, ne vutye 
te dtl~ gözUnil&lııı öni1ne 
ptirlnlz-

lılubata.bclllo bunJan lllllatP.ken, 
meçhul blr "penlklr •lonu" nda, 
b6yle bir berberin koltufunda tırq 
olu)'Ol'Dlut gibi. irklldhn. Sahne gö 
stımOD linOne geliyordu.. Şiındtye 
kadar. çok fllkllr kf, earaı, bir ber
bere rutıamamı~mı. Eenat cemi 
J9tlerf bllJ'081l mU~UrU ~ ağno an 
labnlV'l devam edıyordu: 

_ BOtf1n esnafı muayene eden 
Sıhhiye mUdtır«lfUnde mUte.,ekkit 
bir tomisyOD vardır. Bu kOllllayon 

da, muhtelif tıp şubelerinde müte 
haaaıs zevat var. Halkla temas eden 
biltUn esnaf, bu mütehassıslar +ara· 
ftiıdan ayn ayn bakımdan muaye 
ne edilir. Ve, esna.fa bir sıhhi mua.
,eııe cUzdanı verilir. Bu cllzdana 
MhiP olmıyan kimsenin, umumi sıh 
hat vaziyetinden şi}pht- etmek btl 
ttiıı vatandaşların hakkıdır. 

B en de ayni şilphe tçlnde o 
lan vatandaşlardan biri 1 

dlm. Bav Klznna sordum : 
- Böyie. muayene o!mamış ber 

ber çok mudur? .. 
- Tabii bir hayli var .. Muayene 

kaçaktan yakalanır. hem ceza gö 
rilr. hem de komisvona gönderile 
rek muayene ettirilir. Zaten sıhhat 
cllzdanı bulunmTVBn herber. cemi 
yete 1rayrth deği'dir. Ct!mivete kay 
dedilmek fçin. mutlaka sıhhat cüz 
danı ır&termek llzmndır. 
Şüphe içinde olmak, ne fena! .• 

Esnaf cemivetlPn bUrotıun~an avn 
lıp soka.fa çıktıinn zaman, yolu 
mun lbeıindf"ki bUtnn bf.rher rfük 
klnlıtnna rPkin~en hir tıtvırl11 h$lkı 
yordum.. Buıfulu vitrinin ıtrkı\sm 
da. eJfnde koca ustunt. tıttll hikA.ve 
Jer anlatAn mfl~en~ini trraıJ ec'en, 
fU san,m delikanlı da acaba huta 

Tayyareye karıı Balon Örgüsü 1 

Ingitterede· tayYtlre hUcumlanna k arp sabit balonlarla örgUler vücude 

getirmek fikri lı&kiıD o~ya :;'1am ıtlır. Resimde görüyorsunuz: Şu ba 
lon örgtllerini yok etuıedik98 yyare 1erin Ueri gitmesi mUmklln olamıya 
eaktll'. 

mıydı? •. 
Ya, onun yanıbaştndakl, yil.zU bu 

ruşmuş. ihtiyar berber? •• • 
• 

dirler. 
• cumhuriyet vapunı da fki glln te 

ehhilrle ancak bueiln gelehileCf'ktir. 
Kıındeniz Ereıfüsinde kara.va ~-

B erberler, işlerinden c;ok şikl 
yetçidirler. Birçoı. meslek 

sahip:eri gibi, onlarm ağızlannJa 

da ayni serzeniş ve hasret var : 

• 60 ıncı yılclönümü tezahüratına Ankara mehtepleri Je genİf 
mikyasta İftiralı etmjfiercli. Ellerinde Kızılay ba~raklaranı 

• ~en Sinop vanurile Tavi'ıımdelerln 
'Kurtuluş vapunı"un tPh1ike1i vazlve 

8 ti devam etmekted;r. Her iki vapunın 
~a v11~veti fena nldui?undan h11v11naı 
wniden kuvvPtlerırıı~i tAlr~ırtnde - Nerede eski günler, eski işler• • 

işinin ehli, tecrilbeli bir berber 
§Öyle dert yanıyordu: 

- Şimdi berberlik kolay .. Herşf!y • 
de olduğu gıı», bu ''zenaat" t:e p 
terlşe, ıttkse kurLan oldu. Iyı Yit • rin, kUbik dt1kk&n, elektrikU llet 
ler, parlak ayna, parlak musluklar, • 
kolalı beyaz gömlek. saçı biriyantin 
1i kalfalar.. itte berber dtlkklnı.. • 
Amma. bu kalfalar ı.ıertnin ehli 
mi?.. Müşteri buraamı aramıyor. 

Eskiden, o<>hret bulmllf müşteri • 
tutmuş berberler vardı. Şimdi. her 

şey sermaye işi oldu. Mesell., lstan • 
bulun en Ucra bir kötesinde. kınk 
dökük bir dükkinm v~ değil mi! 
Piyangodan birkaç kurut c;ıktJ mı. 

doğru çık Beyoğluna .• iyi bir dUk • 
kin tut .. SUsle, pil&le.. Al sana bir 
lilks berber .. En kibar ( ! ) aıtiştert 

leri dükkanına çekebilirsin .. Kimee .. 

• 
• 

eormaz; .. Yahu, sen nesin, kimsin?" • 
diye ... 

• D "'"tli berber. daha uzun uzun 
hta.n bul! uların silse, göaterife 

nekadar müptela olduklarmı yana • 
yakıla anlattı.Kendisinden ayrılıyor 
dum. içini çe.rti: 

- Hani bir lif vardır, dedi, zar • 
fa bakma, mazrufa bak, derler ••• 
Ben size, Iatanbulun kıyt, köşesin • 
de. kU<;ilk. tahta dUkklnlarda ~rU 
ven ne usta berberler gösterehilfrırr • 
ki. o bilyUk caddelerdeki .. tnks" 
berber geçinenler. bunların yanmda 
çrrak dut"flmaz .. Fakat. · ' yanalım • 1ri. """"vt onlar tral'.AnTVOT .. Biz. valr 
tile httrn Pf''Tl"Pmlnin l-fr t~ltni ~ 
"'Cme~ıiHt... $iımdl. o dii'kkA"l•'""' • 
VRM ll,li\qterııd bavan1'lr.. 'RiltUn 
dükki.nlıtrm "nenıkAr salonu" olma • 
rhP.ma &Ukredin. bavrm ... 

Portakallanmmn 

Standardizasyonu 

• 
• 

Kıymetli ihraç maddelerimizden o. • 
lan portakal ve mandarinlerimizin 
standardize edilmesine karar veril· • 
miş. Iktısat Vekaleti ihracat k"ntro.. 
lörlerinden U<: mütehassısı tetKikat • 
icrası ıçin Dörtyola göndermıştir. 

Mütehassıslar bir ay kadar tetkikat 
yapacaklar ve bir rapor bazırlıyıcak • 
lardır Aynca Vekalet. Cezayirde son 
tıeneler içinde mühim milcUrda artan • 
portakal istihsalltı vaziyetini d\l tet 
kike başlamıştır. 

ta,ıyan mütakbel annelerimizden bir grup 

Romanya takımı euvelki gün Ankara muhtelWle ilk m~ını 
yapm1fh. Raimde Romanya takımını görüyoruz. 

Çok heyecanlı olan evvelki günkü ilk maç, Ankara "faJyo-

mulUI, boz.uk havaya rafme11 binlerce seyirci toplamıfh 

• hun'arm narçalanaeağı muhakkak sa 
VJlmA ktRdır. , 

• DUn. l•man idaresine yeni olarak 
hicblr kaza haberi ~lmemistir. "ffl 

• 
sar .• kar.11redelerınden kurtulan Te
mel f'e Sevff AnildnTu 1't>flp•'fff'lrnP.1~ 

tahlisive bakrm vurdunda tedavi al-
• tma almm•elardrr. 

DUn lstanbulda bava öğleye kadar 
• tamamen kapalı ve hafif ~isentili ne) 

miş. akRS.m Uzeri kısmen 11rrlm11dır. 
Saat 14 de hava tazyiki 764.9 mili-

• metre idi ve s•cakhk ta 0,5 ile 3,9 .,. 
rasmıfa değişmiştir. • 

• "Hisar,, vapuruna ait tahkik'lta 
bu~n devam edilecektir. Deniz n-

• 
caret müdürlüğü teknik tahkikatı 

vapmak U7.ere biT hevet secmistlr. 
llevet hadise mahallinde tahkikat 

• vanacaktır. 
Umumiyetle memleketin her tara

fmdanwen haberlere nazaran kar ve 
• lns şiddPtle hUkiim sürmektedir Dlla 

llqam Kanırleniz havaJisi,.,dP kana 
8 lruvvetli vafd1ih tA hm in edilivOT'du 

Trakvııdıt da siddP.tli kar vı:ıP.'rruı.k 

• +Adrr. Bul211n!'tı:ınd11 hııttm k11rla 1ra 
TlRnmast yü1.'Unden Avruna ekıııpre.ıl 

• -iilrı iki t\aAt eec ee1miııtir. 

• Filistinde şiddeti• 
Bir Ten kil Harbi • 

• ha dtŞarda patlamış ise de nUftUMJ'1 
zayiata sebebiyet vermemıştir. 

Ramte'de telefon hallan kesil~ • tir. 

• fek ateşi açılmıştır. 
Bu gibi hldiselerin tekerrllrll 

• layısile hUkftmet memurları, bu m 
kide akşamm beşinden sabahın 

• dtlne kadar sokaklarda gezitm · 
ve ışık ya.kılmasını menetmişlerdir 

• Hayfa, 26 (A.A.) - Galile t 
terinde vukubulan müsa.demel 

• yaralanan lngiliz zabiti ölmilşUlr. 
dürülen tethişç'lerin 

• 
Haydutların takibine 
mektedir. 

• Doktorlar Çağırıhyor 
Uçüncil mmtab Etibba odaaı . 

• Ve Ankara futbol lig m~lan bu sene, geçen ıeneılen clalvı 
heyecanlulır. Raimde Demir Çankaya ile Gençler Birliği • 

talamlan birarada 2örüliiyor. 

27 birinciklnun 1937 pazartesi stbdl 
sin) ... t 18.30 da yapsaJacalmdaa 

rem uanm selmelerini dileris 
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Erzin canda 
Bir Seker 

' Fabrikası 
Erzincan, (TAN) - Valimiz Fah 

ti Ozen'in teklifi üzerine, burada bir 
eeker fabrikası kurulması ve muha 
cir iskfuu esaslan hükfımetçe kabul 
edilmi§tir. Erzincan ve Tercan ovala 
n şeker pancarı yetiştirmiye müsait 
olduğu gibi, Erzincan ovasında çalı 
11abilmek için nUfus çokluğuna ihti 
yaç vardır. 

Ankara-Zonguldak 
Hattı Kozluya 

Kadar Uzatıhyor 

Ovacuma 
Mektebi 
Çok Dar 

Bartnı, (TAN) - Zafranbolu -
Bartın §Osası üzerinde kurulu olan 
Ovacuma köyü, ayni zamanda çevre 
sindeki 14 köyün pazar yeridir. Dört 

Şeker fabrikasının Girlevik şe18.le 
Bi civarında in§a.Sı ihtimali kuvvetli 
air. 

· dükkanı ve iki fırını bulunan Ovacu 
mada her cuma günü pazar kurulu 
yor.Bu köylüler yakın zamana kadar 
kuyu suyu içerken Mustafa adlı ha 
yırperver bir köylU yurduna iyi su 
getirtmiştir. 

Ovacuma ve etrafındaki 14 köy 
halkı, arazi hububat ekmiye müsait 
olmadığı için, dnrı ve mısır yetiştiri 
yarlar. 

Ovacuma.da 3 sınıflı bir ilkmektep 
vardır. Hem binası fenadır, hem de 
civanndaki köylerde bulunan 4380 
nüfusa göre pek küçüktür. Mektepte 
bugün 10 kız ve 70 erkek çocuk oku-

Dördüncü Umumi Milfettiş Gene 
ra1 Abdullah Alpdoğan, Erzincan. ve 
Tercan ovalan hakkında umumi ma 
lfımat istemiş, bu ovalarda hUkume 
tc nit nekadar arazi bulunduğunu; 
bu havalide muhacırlar için yaptın 
lacak iki oda ve bir mutfaktan ibaret 
l"vlerin kaça malolacağmı sormU§ 
tur. Bunlara cevap vermek için tet 
kikler yapılmaktadır. J\nkara - Zonguldak demiryolu üzerindeki 

yor. Halbuki Çevrede okuma çağında 
bulunan yavrular 700 kadardır. 

Köylerin dağnık bulunması yüzün
den, bütün bu çocukların okutulabil
mesi için Ova.cumada bir yatı mekte
bi inşası pek isabetli bir hareket ola 
caktır. Böyle bir mektebin, 14 köyün 
kalkınmasında da mUhim bir Amil o
lacağına şüphe yoktur. 

938 senesi teşrinievvelinde tren bu 
raya geleceğine göre, şeker fabrika 
sı inşasına o tarihten sonra başlana 
bileceği umuluyor 

80 metrelik demir köprü 
Zonguldak, (TAN) - Geçen Ey- gelirli hatlarından biri olmuştuı. 

lıilde lşlemiye başlıyan Zonguldak - Zonguldak istasyonunda kömür 
Ankara demiryolu, yurdumuzun en sevkıyatına mahsus saha dar olduğu 

c::=============~============== için, istenildiği kadar kömür sevkine 

z 
1 

aya da Yakında 
Suyu Geliyor 

Zaranın umumi manzara•ı 
zara, (TAN> - Sıvasa bağlı olan olması, gençlerde de heves uyandır_ 

kazamız merkezine, Uç kilometre u. mış, bilhassa futbol, voleybol ve atlı 
zaktaki Kösedağı eteklerinden fenni spor haylice yer bulmuştur. 
şekilde iyi su getirilmesi kararlaştı- Belediye, Cümhuriyet alam arka. 
nlmıştır. Projeye göre tesisat, 40 bin smdaki yanmış adliye binasını mali. 
liraya mal olacaktır. Bu husustaki yeden satın alarak, halk için bir top. 
yardımlarından dolayı suya "Ali Çe. !anma salonu haline getirmiye karar 
tinkaya suyu,, ismi verilmi§tir. vermiştir. Bu yıl Zarada hıı.lkevi açı. 

Alay kumandanlığının kışla ve gar lacaktır. Bu haber gençleri sevindir. 
nlıı~nları için vücude getirdiği elek. miştir. Bu sene, Atatürk anıtı için 
trlk tesisatından kasabamız da isti. güzel sanatler akademisinin fikri a. 
f adeye başlamıştır. Ça?'§ıya, mahal. lmarak gUzel bir kaide yaptrnlacak. 
le'ere ve bir kısım evlere elektrik ve. tır. Belediye, ilkbaharda bir de mez_ 
rilmiştir. Alay erntmm sporla me.şgul baha inşa etmek niyetindedir. 

imkan bulunmak maksadiyle yehi ted 
birler dü§Unülmüştür. Neticede.demir 
y~lunun Kozlu maden mevkiine ka
dar tepıdidine karar verilmiştir. 500 
metre tünel ile beraber Uç kilometre
den ibaret olan bu hattın yapılması
na hemen başlanılacaktır. 

Zonguldak istasyon inşaatının ve 
tesviyelerinin tamamlanmasına da ça 
lışılıyor. 

Ankara - Zonguldak arasında her 
gün bir yolcu treni işlemektedir. Ay 
ortalarında ve sonlarında kalabalık 

fazla olduğundan aynca karşılıklı a
me1e trenleri işletilmesine mecburi
yet hasıl olmuştur. Hergün 2 - 3 
marşandiz treni de kaldırılmaktadır. 

Karabük havzan için 
maden kömürü sevkiyatı 

KarabUk fabrıkası bittikten sonra, 
bu f abrlkanm ilk iki senede bir gün
lük kömUr sarfiyatı 800 - 1000 ton 
olacaktır. Bu kömür Karabük fabri
kasına Zonguldaktan gönderildiği 
takdirde tek hattın kafi gelmiyeceği 
tahmin olunmaktadır. 

Karabük fabrikaları, inşaatın hita
mını takip eden iki seneden sonra 
tam faaliyete geçince, bu fabrikala
rm yevmi kömür sarfiyatı iki misli
ne çıkacak ve bunun havzamız istih
salatmdan temini mUmkUn olamıya
caktır. O zaman, SöğUtözü kömür 
madenlerinin işletilmesi icap eyliye
cektir. 
Z~nguldak - Ankara treni işlemi

ye başladıktan sonra. demiryolu gü-

Çankırı istasyonu Dar 
Çankın, (TAN) - Aylardanberi 

Ankara - Zonguldak katarları he
men her seferlerinde buraya geç gel
mektedir. Bu yilzden istasyonda bek
leşen halka salon dar gelmekte, bir 
çoğu soğuklara rağmen açıkta dur
mıya mecbur olmaktadır. 

lzmitte Kömür Ucuzladı 
Izmit, (TAN) - 10 kuruşa kadar 

yükselen kömürün kilosu, belediye
nin müdahalesiyle 4 - 5 kuruşa düş
müştilr. Muhtekirler oozalandınlmak 
ta.dır. 

zergahındaki $!hirlcrde olduk~a mU
hinı maden kömürü. sömikok. ve o
dun nakliyatına başlanılmıştır. Her
gün Ankaraya yirmi ve diğer şehirle
re 10 - 15 vagon sömikok; Devlet 
Demiryollan ile bazı resmi ve hususi 
müesseselere de Çatalağzı ile Zon
guldak istasyonlarından yine günde 
30 - 40 vagon maden kömürü sev
kedilmektedir. 

B:r ayda gönderilen sömikok ve 
maden kömürU 15 - 20 bin tonu 
bulmaktadır. 

Buradan iç vilayetlere trenle çi
mento, demir vesaire nakli oldukça 
mUhim bir yekun tutmaktadır. Anka
ra - Zonguldak hattı; sebze, meyva, 
maden ocaklnrı için direk nakliyatın-
da iyi bir vasıta olmu§tur. 

Yazan: 
ALI RIZA SEYFi AKDENiZ KAPLANLAR/ 

Bayram Reis bu hikayeyi hatırladığı vakit, İngiliz kaptanlarile alay 
etmek istedi. Doğrusu reisin hakkı da vardı. Barutsuz yola çıkmak, böy
le bir hengamede hiç doğru değildi. Bayram Reisin ne kadar alay etse 
hakkı vardı. Fakat İngiliz kaptanlarile alay etmeğe, onları Uzmeğe ~a.
madı. ÇünkU bunların iyi dövUşçU ve iyi gemici olduklarını biliyordu. Bu
nunla beraber barut işinde hükumetin gevşekliğini de dUzeltmcğe lüzum 
vardı. Esasen hUkfunetin bu hususta vaktile kulağını bllkmeyen bllyllk 
amirallerin de bu işte kabahatleri vardı. Fakat Bayram Reis böyle bir 
ilinde onları üzmek, hatırlarını gönüllerini kırmak istemedi. 

Bayram Reis, ileride giden hırpalanmLS, uyuz kazlar gibi tüyleri dökül-

mUş. kolları Jianatlnrı kırılmış Santn Katcrina gemisine öfkeli öfkeli ba
kıyordu. Arasıra da dişleri gıcırdıyodu. Geniş göğsUnU şişire şişire diş
leri arasından söyleniyordu. Hani dU~man donanmasını tek gemi ile al
lak bullak etmek işten bile değildi. Fakat araya giren şeytan aksilikleri 
bazan ters işlere de sebep oluyordu. Bayram Reis böyle hiddetli hiddetli 
uzağa bakarken Dayı Baba, seslendi. Dayı Baba, yalçın yüzlü, aslan ya
pılı bir yiğit, tam kıvamında bir mertoğlu metti. 
Dayı baba, kalın ve gür sesile söz.e şöyle girişti: 
- Korkma Reis! .. Avmuz ne göklere uçabilir, ne de denizin dibine da

labilir. O, tuzlu suyun üstünde oldukça biz de onun her zaman enscsin-
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Grip, Baş ve Diş Ağrıları, 

Nevralii, Artritizm, Romatizma 

Baş, diş, nezle, • 
grıp, romatizma 

Nevralji, kırıklık ve bütün ağnlannızı derhal keser. 
icabında günde 3 kaşe ahnabilir - • . 1 .. -.. J .. 
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, 
deyiz. Elimizden sağ selamet kurtulmasına fımk8.n yoktur. Bize kim de
mişler, kimler demtc:ıler! .• 

Bayram Reis, Dayı J3abanın bu sözleri üzerine yüzünü yolda.sına cevir· 
di ve biraz düşündükten sonra: 

- Dayı Reis, dedi, şu bizim Salman nasıl? .. 
Bayram Reisin, mert yürekli, tunç bilekli Salmanı sorarken gözleri ha

fifçe yaşarır gibi oluyor. fakat yine babayiğitliğini boıımuyordu. Ve Da· 
yı Baba bu sual karşısında parmağile güvertede bir noktayı işaret edi
yordu. 

Arkası var) 
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Nasıl do@clu? - Nasou yaşado? - Nasoo ıoatto? 
No. 48 Yazan : Ziya Şakir 

Kral Be~inci Ccrcun 
Hakiki Maksadı Keydi? 
Yeni hilkUmdar. (lngiltere kral. 

lığı) tacını giynıekle beraber, usul 
ve anane mucibince, Hindlstana gi 
decek .. orada da (Hindistan impa.. 
ratorluğu) tacım giyecekti ve Hin. 
distana giderken de tabii olareik 
(Mısır Hidiviyeti) hudutlan için
den geçecekti. 

Mısır Hidiviyeti, Osmanlı Ulkesi
nin bir parçıuıı sayılıyordu. Bu iti
barla, Mısırdan geçecek olan yeni 
hükümdara (Arzı hOJlınedl) ye me
mur olmak Uzere bir heyet gönder 
mek li.zmı geliyordu. 

Padişah Sultan Reşat. tendi 
oğullannd&D, (Ziyaetti.n Efendi) 
nin riyasetinde bir heyet intihap et 

mişti 
Bu heyete. MJSırda bulunan KL 

mil paşanın da iltihak etm-eai için 

emir vermişti. 
htanbuldan giden heyet, Ki.mil 

Pqa ile Mısırda birle§mit .• (M'.edi 
ne) yatiyle (Portsaid) egelen Kral 
Corc'u istikbal etmişti. 

Kral; Sultan Rept tarafından 
gösterilen bu nazikane cemileden 
memnun olmUf, btıtüıı heyet ertt 
mna Ut'fatlar ~ ll'akat 
bilhassa Klmil Pafanm şahanıa 
k~ yapılan muamele, o tarihe ka 
dar emsali göıillmemiş olan bir bilt
met ve teveocilh gekline ginniştt .. 
Kral, heyet azası ile beraber, (Me 
dine) yatımrı güvertesinde bir re 
sim aldırmak istemişti. Bu resim 
alrnırken, Klmil Pata bir koltuğa 
ve Kraliçenin •i tıarafma oturtul 

u : In~tere Kralı, ve Hindist.an 
imparatonı Onvamnı iaıtryan Baı 

· mt>tıQ Beşinci Cem:. eekf Osmanlı 
vezirinin arkasonda ft ayakta dur
mak suretUe, ona hudutsuz bir pa 
ye vermişti. 

Kral Corcun bU barekett, bUtiln 
dUnyada btıyilk bir alaka uyandır 
mıştt. (Yeryilzilnde, ı,evket ve rıza 
metin timsali ıııUcessemi) diye te 
likki edilen (BUyilk Britanya hU 
kUmdan) nm: :ıngııiz ananesfnt. tn 
gilteft teşrifat kanunıa:rnı altüst e 
dercestne aldı~ bu vazıyet, bUyUk 

bir hayretle kaTfllannuttı. 

K ralm bU muamelesi: tabii 
dlr ki. sebepsiz değildi Ev 

wll, ihtiyar bir devlet a-!arnll'ft 
!ıtlrmet pıernıekle, bizzat kendi 
yUbek terbiye ve ne?:akethıi iRbat 
etmfsti. SonrB da. Klmil. Paı,annı 
ıimdi:ve kadar tngiltere 81Y'8Betine 
ve tngiliz milletine 'karşı gösterdi 
ği temavtıl ve muhabbete -hane 
bir 19ekUde mukabele göstennek la-

temifti.. 
Nitekim Kral. bu lntdar iltifatta 

da iktifa etmenıisti. Portlaitte bu. 
hmdufu kısa mOddet zarfmdA.. 'ki 
mil P..,a ne btrk•C: defı mil'lkat 
ta bulunM'Sk nı.nulnl• hillrl'ımetinln 
{hall ve (f!'ltikhall ine dair tlZUJl 
bahislere ~işti. 

Bu stvasl mWAkatlar, ~Uhiındt 
EzcUımJe. Kral bunlarm bınnde: 

- Sabık bU)dlınd&r Suttan Ha 
midi, tngiltere ııyaeettne temayW 
ettirmiye çok çahştmız. Fakat, o 
zat. yanhl bir siyaset takip etu. 
Bu hatalı siyaset ynztı~en 'kor 
kunc; bir ltnbete sUrllklendL zi :&ı:1: 
lfmdiki bllktlıDdarlJlll& va yetiıı 

h ti i --1rça an)atrııız. Zatı 
ve ame n aoııu- 1 . f tehdi 
phanelerile bOkOıllet erın ' t 
eden tehlikelerden k~r:;:,u·söyle 

Mealinde bir baY 

m;cıtl. n PR~tıV'I lıtı lllvihı", 
J!Oıte: KA.,,., f'bPn bu mflll-

V'l"rlrnnlVll bal'llY"" 8 
· . den husule Jrelen 
katlRnn netfcesın rd,.kl za 

. . Bu rada Rume ı 
teınrlerdı. a ·ibflll bazır'an 
bitler araamda bir ba~rlt"ri de bu 
dıf-na dair aldı~ 1d lı•.m l>Rdl 
JAvihaya UA.ve etnı~ ile- hil~ 
f&lıı, hem de -o ı-

meti iku eylem~ wcbD&-
Padifah, ~- __:-_ .. ftl&k) için. 

[tqa abana~ 

layihadaıı Sadrazaım Sait Paşa ile 
lttihatçıların en büyük erkanını ha 
berdar c'Jnelı e iktıfo Ptmişti. 

lttihatçılar ise. hu !n}ihnyı: 
1 - Hilrriyet ve ltillf fırkası 

nm, Kamil Paşa vasıtasile çevir 
mek istedikleri bir manevra. 

2 - lttıhat ve Terakki cemiye 
tinden intikam almak için fırsatlar 

kollayan, ve vesileler icat eden 

-Ki.mil Paşa zade- Amiral Sait 
Pa.şanm bir entrikası. 

3 - Kamil Paşanın alet olduğu 
bir lngiliz tuzağı. 

Zannetmişlerdi. Ve .. kendilerini 

çok kuvvetli gördükleri için, Ka 

mil Paşanın fikirlerine ve temenni 
Jerine, ehemiyet bile vermemişler 
di. 

Fakat aradan kısa bir zaman ge 
çer geçmez; hakikat, bütün çıplak 
lığı ve biltiln korkunçluğu ne baş 
göstermişti .•.. Bu sefer, Ittihatçıla 
rm mağrur başlannı, en acı bir 
nedametle eğmiş.. BUyük hataları 
nm cezasını da, memlekete çektir 
m.işti. 

G elelim, (Hürriyet ve Iti1i.f 
fırkası) nın, o günlerdeki 

vaziyetine ... 
Bu; hem gülUnecek, -hem de

(memleket) ve (fırkacılık) namı 

na- ağlanacak bir halde idi. 
Fırkanın programı .mucibince. se 

nelik (umumi kongre) nin top:ana 
cağı zaman hUlül etmişti. Vilayet 
lerden. murahhaslar gelmişti. 

Gerek merkezi umumi, ve gerek 

fırkanın klilpleri büyük bir heye 

can ve hareket içinde idi. Bütün iti 
lafçılar mahafilinde, tavanları ve 
duvarları sarsan ·münakaşalar baş 

göstermişti. Yine (hoca ve derviş) 
ter ile (münevver) Jer biribirl~rine 
girmş:erdi. 

(Hocalar ve derviş) ler; fırkanrn 

muvaffakıyetsizliğini daha hala, 

münevverlerin şeametlerine, gUsül 

abdesti almadan, besmelei şerife 

çekmeden klüp binalarına girip çık 
malarına atfetmıektelerdi. 

Münevverler ise: 
· (Arkası var) 

Amerikan Dişçisinin Dedikleri 
Amerikaldarm bOkimliğt şimdiki 

gibi ilerlemiş olmadığı zamanlarda 
bUe Amerikan d:şçiler her yerde 
pek makbul sayılırdı. Orada he
kimlik Derledikten SODra da dişçi
lerin eski ~hretlerlne halel gelme
diği anlaşılıyor. 

Amerikalı bir di§Çl. Dri Prlnz a
lo kokusunu derin tetkik etmlt
Ağlz kokusu, onu dlnliyenler için 
daha büyük rahatsızlık ise de, ağzı 
kokan da, kendisinin babert olun
ca, başkalarlyle konuşurken uta
mr, 'mustarip olur. Kan koca ara-
111nda birçok defa dirl:kstzllğe se
bep olması da ba§ka. Onun için, 
Amerikalı meslek arkadaşının tet
klklnl Türkçeye çevirerek .. Dit Ta
bJplert Cemiyeti Mecmuasında,, ya
an B. Ramiz Oker'in bu değerli 
hlzmet!me teşekkür etmeliyiz. Me
l'llkh okuyucularımın o yazıyı oku
malan faydalı olur. 

Amerlluuı dişçi, ağız kokusunun 
yüzde doksan lrisbetinde. yemek 
lmmtdannm azan müddet dişlerin 
arumda kalmumdan Deri geldl
ilnl temin ediyor. Mesleki icabı çok 
ala kokusu dlnlemiye mecbur o
lan meşhur diKlnln bu istatistiği
ne inanmamıza hiçbir mAnı yok
tur. Zaten lstuıbulda da sabahle
J'll erken tramvaya yahut vapura 
binenler duydnklan nef e& kokula
l'llUD hep putmnayla kahvaltı et
mit olanlardan geldiğini bilirler. 
Fakat pastırma kokusunun tam on 
Yedi saat duyulacağuu bilmezdik. 
Utanacak bir yere gidecek olanla
l'llı pastırmayı da feda etmeleri 
~ ba bilgi faydalıdır. Ona göre 
heaapıı yerler. 

kokulu bir yemek çlğoenmeden, 
lneeeli rendelenmlt soğan jeli.tin 
kapettı içinde. yutulursa kokmaz
ını,, Bu halde tam l~kembe çorba
s1111 (bunun tam f1enl1en şf'kli. bilir
shıılz ki sannısaktı olanıdır.) çiıt
neınecıen içince koku~"U merak et
nıiye lilzum kalmıyacaktir. 
Alız kokusunun açlıktan. heye

eaniarcJuı. bir de çok söy1MMkten 
heri RelebOecel'nl de makale ha
lter Veriyor. Açlıktan aW.. koku
yor, tlbbinin bot olmadığını zaten 
blDrabdz. Heyecanın agq kokusu 
'ftnnesl, lttpheetz, mideyi bozma. 
..... Uhhr. Çok aöylemlye gelince, 

bereket versin ki, konferansçılan 
şimdi daha ziyade radyoda dinle
diğimiz için ağız kokulannı duyma 
yoruz. Zaten bu türlü ağız kokul• 
nnm biraz çikolata yemekle. yaıı•tt 
bir bardak su içmekle geçeceğini 
Amerikalı dişçi ilave ediyor. De
mek ki konferaııs~lann öntine ko
nulan su ağız kokusunu geçirmek 
işine de yarar. 

Tüfün kokusu, bahusus dumanı 
ta içeriye çekilirse, on beş saat soo 
ra bile belli olurmuş. Tüfün içenler 
oa beş saat Nigarasız kalnuya daya 
namadıklanndan oolann ağız ko
kusundan kurtulmalanna biç lm
kin yok demektir. 

Diş hastabklannm. dil butabk
Iarrnm ve ağız hastahklanmn ağız 
koku..-.u verecekleri şUpheslzdJr. 
Bunlan birer birer saymıyacağım, 
çünkü her birinin ayırt edilmesi za 
ten d'ş heklmlnln işidir. 

Fa.kat ağız kokusu sadece ağzın 
içinden gelmez, burun hastalan a
ğtzlanodan nefes Umıya mecbur 
olduklanndao onların da ağzı ko
kar. Bundan ba§ka göğUA hasta
bklarmdan bazdan, sanhk hasta
lığı. karaciğerdeki stroy hastahğı 
da ağız kokusu verir. Bayaolarm 
bildiğiniz günlerdeki hususi koku
sunu da Amerikalı üstat soğan ko
kuswla benzetiyor ... Bazı Ui.çlann 
da ağız kokusu verdikleri unutul
mamalıdır. 

Ağız kokusundan korunmak için 
en iyi çare. tabll, ağzı temiz tut
makhr. "l)Şslz bir ağa umumlyet
le temiz ve kokusuz,, olurmuş. Pek 
çaresiz kalınca lnsaıı kar!•ma ge
lenleri rahatsız etmemek için dltle.. 
rlnln hepsini söktünnlye de razı o
labllir. Fakat takma dlşlert de dal
ma ve dikkatle temizlemek IUnn-
dır. 

Kolrnyu geçirmek için tavsiye e
dllea çareler ar&11•llda bir de uyku 
vardır. Zaten çok rakı h;enler de 
bu çareye baş vururlar. Fakat on
lar uyurken yanlarından geçmiye 
bUe kimse dayanamaz. 

Şa.ra.p ve tütün kokularmm bir
kaç kahve tuıesl çiğnemekle kay
bolabOeceğkıl, zaten blllrslnlz. O 
vakit ağız kahve koksa da onun 
kokma herkese ~ ~ir 

BAŞMAKALEDEN MABAAT 

Nasıl 
Olmalıydı? 

( nası 1 fnriıtf' l 
suretle hem güzel bir gelir kaynağ·. 
na kavuşur, hem de halktn nakliye 
ihtiyacını insanca bir şekilde karşı. 
lardı. 

Ankara ve lzmir belediyeleri bu 
işi az zamanda pekalt başardılar. Bu 
muvaffakıyetler, lstanbul Belediye 
Reisliğinin müspet işlerleki teşebbüs 
ve beceriklilik noksanını ortaya ko. 
yan bir imtihandır. Istanbulun oto. 
büs işilgibi gelirli ve karlı bir iş için 
para ve kredi bulmak, hiç te çetin 
bir dava değildir. Memleket oondan 
binlerce defa çetin ihtiyaçlara az za. 
manda çare bulmuştur. 

H aydi diyelim k;. Muhittin Us. 
tUndağın aklı otorilsl~rin 

gilmrUk muafiyetine takıldı. kaldı. 

lşi kökünden halledemedi Bunun i. 
çin de muvakkat bir zaman için hu
susi teşebbüslerden istifadeye Iüznm 
hasıl oldu. 

O zaman yapılacak şey şu idi: Is
tanbul otobüs hatlarının bir planı ha. 
zırlanırdı. Her hatta kaç oto~Us işle. 
mesine ihtiyaç olduğu tayin edilirdi. 
Bu hatlardan her birln:n muvakkat 
ve asgari bir müddete ait imtiyazı, 
şehrin kan bakımından açık artmını
ya konurdu. 
Halkın emniyetini ve istiraha~ini 

temin etmek ilzere makul b;r şart. 
nameye uygun otobüsleri olanlar bi. 
rer grup veya kooperatif halinde. hat 
lardan her birine pey ~ur .. rlerdi. Bu 
pey de bilet h8.stlatından yüzde kaçı. 
nı belediyeye bırakacaklan esasına 

göre olurdu. 
Bu surette Belediye, hem şartna. 

meye uygun. iyi otobilsler·n seçilme
sini, hem halkın menfaatleri karşı. 
lanmasını. hem de belediyeye az.ami 
derecede gelir gelmesini temin eder
di. Şehrin hatlarmdan bazrlm çok 
klrlıdır. İşletenlerin ceb"ne: şehre 
ait olması lazım gelen paralar olukla 
akıyor. Bazı hatlarda çalışan vatan
daşlar da bilakis zarar etmek ve sü. 
rünmek vaziyetindedir. 3elediye 
normal ve makul şekilde hareket et. 
seydi her hat için ayrı bir teşekkül 
şeklinde karşı-.mda muhatap bulur ve 
belediye her hattan o hattın temin et 
tiği kara uygun bir hisse alırdı. Bu· 
gilnkü gayrisafi hasılattan yüzde on 
esası , bazı hatlar için çok az. bazı 
hatlar için haddinden fn'!ladrr. HRt.. 
tar vardır ki. belediyenin buralarda 
otobüs ~Jemeslni temin için halkın 
istirahati bakımından Uslt! para ver. 
mesi lazımdır. 

B etediye bu yola girseydi bugün 
tek başına işliyen otobüsler 

yüzünden bir anarşi vaziyeti de hasıl 
olmaz. keyfi ş=ddet tedbirlerine ih. 
tiyaç duyulmazdı. Karşısmda teşek
kül sahibi bir muhatap bulunduğu 
için yap·lan hata'ardan dolayı bu tP
şekkUIU ölçülU bir tarzda cezal&l!
dırmak mümkün olurdu. 

Belediye bu yolu tutacak yerde tll
fevli unsurlara imtiyazlar ihsan et. 
rniş, onlar da bunu as·J otobi.is sahip. 
terine ya bir hattın bütünü için veya 
tek otobüse ait n.ı)l.satiye şeklinde 
satmışlardır. Böylece oelediyeye ve 
halka ait paralar ve menfaatler. in. 
kıllp idaresinin prensip ve ölçüleri. 
ne aykın ve çirkin şek:Uerde tufeyli 
unsurlara mal edilmiştir. 

Bu gidişin en fena ı:rir neticesi de 
keyfi bir ceza usulUniln tatbiki ol. 
muştur Memleketin kanun ve nizam 
lan. bir hatadan dolayı va.tandaşla. 
ra verilecek cezalan ölc:ulU ve milsa. 
vi bir şekilde tayin edl!rler. Bir tali. 
matnamenin. bunun haricine çıkmak 
ve vatandaşlara keyfi. ölçüsüz ve 
mUsavatsız ce1..alar vermek gibi bir 
sn1lhiyeti olamaz. 

Eski rejimlerde bir fikir vardı: 
"Bir köylUye ağır bir cez:ı 

vermek icap edince kecdısini değil. 
ökUzUnU hapsetmeli,, diy-:nler bulu. 
nurdu, Bir olobUsU garaJa hapset. 
mek ve bir bilet kesmeyi unutan bir 
biletçi yUzUnden otobUsOn sahibini 
bu şekilde cezalandırmalt . ayni nevı 
kafaya !ay k bir dilşilnilştür. Belediye 
nız.&m:nın herkes için. mesela 5 Hm 
t'e?.aya layik gördilğU bir hareket 
yüzünden bu suretle i!ntıyazhlar hiç 
zarar görmüyorlar. kiınses=z vatan. 
daşlara da neticede binlerce liralık za 
rıırlara ve sUrUnınelere kadar varan 
cezalar yağıyor. 

Bir cUmhuriyet rejiminde ceza 
vermek hakkı böyle keyfi ve milsa. 
vatsızca bir tarzda kimseye bırakıla • 

9 - -
Amer ka -. }arıon '.fa Anlaştı 

(Başı 1 incide ) doğru b:r adım olarak telikk t!dile
kımdan tetkik etmek ve bütçenin ka bilir. 
buJünde hükumete müşkülat çıkar- /ngiltereye göre 
mamak 18.zım ve menfaatimiz ica- Londra, 26 {A.A.) - .Panay hi.di. 
bıdır.,, sesi dolayısi!e J apon hükUmetı tara 

Vaşington, 26 (A.A.) - Amenka fından verllcn t.arziyen n Amerika bU 
nın Tokyo büyük elçisi B. Grev, A kumetince kabul edilmesi hakkında 
merikanın notasını Japon hükfım~ti- tef~rlerde bulunan dıplomatik ma.Jı.. 

ne vermiştir. feller, bu tarziyeden sonra Amerika. 
Notada, Yangtse hadiseleri hatır da J aponlara karşı hissedilen düşman 

!atıldıktan sonra şöyle devam edi?. j Iığın tamam•le zail olacağını zannet 
ınektedir: memekte. fakat Vaşingtonı.m su11\tl 

"Amerika hükumeti 14 kanunuev kurtarmak için elinden geleni yaptı. 
vel tarihli notaya Japonya tarafın. ğını göstermek arzusunda bulunju. 
dan, Panay hadisesinin mesuliyetini ğunu tahmin etmektedirler. 
kabulü, tarziye beyan ve tazminat Bu mahfeller . Japonyanm Londra. 
teklif edilmek surctile cevap verilme ya vereceği cevap, Vaşingtona ver. 
sindeki çabukluğu memnuniyetle gör diği cevaba benzediği takdirde In~l. 
müştür. ter e hükumetinin de ayni suretle 

Amerika hük6meti, alınan tedbir- hareket edeceği kanaa tinde bulun • 
ler hakkındaki Japon hükumctinm maktadırlar. 

izahatının Amerika hükumeti tarafın Harp ne vaziyette 
dan 14 kanumıevvel tarihli nota.da Şanghay, 26 (A.A.) - Hasegava, 
serdedi'en mehlibata uygun olduğu şimdiye kadar ablokadan hariç tutul 
fikrindedir. Hadisenin ne gibi hal \'e muş yegane liman olan Çingtaonun 
şartlar içinde vuku bulduğu hakkın. bundan böyle abloka mıntakas•na 

daki hükümlere gelince, Amerika bil dahil olacağını bildirmiştir. Bu ted.. 
kumeti mevzuubahis notasmda son bir , Çingtaodaki Japon mensucat fab 
vardrğr neticeleri bildirm işti ve bir rikalar nın yakılmasına karşı ilk 
sureti Tokyoya gönderilmiş olan ıren mukabele olarak ittihaz edilmiştir. 
di tahkikat evrakına davanan bu nt:- Şanghay, 26 (A.A.) - Japon de. 
ticelerde ısrar etmektedir. niz kumandanlığı Çingtaonun Çin va 

Amerika hükumeti, ittihaz edilen purlarına kapatıldığını bildirmişt1r. 
Japon tedbirlerinin Japon makam ve Bu suretle abloka bütün Çin sahiline 
ya kuvvetlerinin Amerikan tebaa, yayılmaktadır. 

menfaat ve mülklerine karşı diğer Çin çeteleri 
taarruz veya müdahalelerinin önüne Şanghay, 26 (A.A.) - Çin kaynak 
geçecek şekilde müessir olacağını ü. ıanndan bildirildiğine göre, Hopei 
mit eder . ., ve Çantung eyaletleri hudut mınt&. 

Japonyaya göre 
Tokyo, 26 (A.A) - Japon efkarı 

umumiyesi, Panay hadisesine, halle -
<ilmiş nazarile bakmakta ve Çinde 
harp eden Japon askerlerinin aileJen 
için 50 yen veren Amerika sefiri Mrs. 
Grev'in bu hareketini takdir etmek
tedir. 

Japan Times gazetesi, Pnn:ıy hadi 
sesinin Amerika ile Japonya ar'lsm · 
daki dostluğu arttırmıg olduğunu kay 
detmektedir. 
Japonyanın Londraya ayni c;uretle 

tarziye vereceği zannedilmemeı·•,.d•r. 

lngiltere, Çinlilere yardım ett1ği ·çin 
vapurlarının bombardımanlara ma
ruz kalmasının tabit addedilmesı la-
zım geleceği söylenmektedir. Görünii 
şe göre. Japonya tarafından tak:p e· 
dilen siyaset lngiltere ile Amer.kayı 

biribirinden ayırmayı istihdaf etmek 
tedir. Bu ayrılış Asya siyasetinin mu 
vaffakıyeti için elzem addedilme.ı.:te

dir. Bu itibarla diplomatik mahfeller 
Panay ve Lady Bird hadiselenn:n bir 
lngilız - Amerikan teşrikı m~J:aisi 
vUcude getirmemiş olmasmdan dola
yı memnuniyetlerini beyan ve bu ha
d=scıerin ancak Japonyanm lnı;!.ltere 

ve Amerikaya karşı :ttihaz ett~i ha
reket tarz!an arasındaki farkı teba · 
rUz ettirmiş olduğunu kaydetm1.;kte· 
dirler. 

Amerikaya göre 

Vaşington, 26 {A.A) - Tokyoya 
verilen Amerikan notası, hadiseyi ka 
patmamakla beraber, Amerık&n -
Japon dip!omatik gerginliğine niha· 
yet vermektedir. 

Japonyamn vereceği tazminat mık 
tarı henüz tayıne muhtaç ve Japor. 
vaidlerine Amerikan itimadı, • · ,m 
son fıkrasının da gösterdiği veçhile 
mahdut bulunduğu için, Japonyanm 
ç .ndeki tahrikatı Amerika tarafın· 
dan en büyilk bir itina ile takip edile· 
cektir. Bununla beraber, nota. hiç ol· 
mazsa birkaç giin iç n hadisenin bil· 
tün tafsil&tmı halka anlatacak olan 
bombardıman filminin gösterilmesın l' 
kadar. AmerikaWan yatıştıracaktır 

Beynelmilel bakımdan , umum yetlt 
tahmin olunduğuna. göre, nota. Jn· 
ponya yeni. hadiselere sebebiyet vt!r· 
diği takdirde Amerikanın. Vaşingtor. 
muahedesi devletlerile müşterek bu 
hattı hareket tayin edebilmesi için bu 
devletlerle diplomatik teşriki mesalyp 

maz. OtobUsçUleri inzibat altında tut 
mak için, belediye nizamlann-:lw ay. 
n cezalar vermek tazım geliyorsa bu 
cezalann suçlara uygun. iptidadşn 
mal{lm ve herkes için müsavi olması 
k ap ederdi. 

kasında faaliyette bulunan Çin milli 
çeteleri, Yençan, Yangsin ve Loling 
şehirlerini geri almışlardır. Bu çete. 
lerin esıuı hedefi Tientsin - Pukeu 
demiryolu boyunca Japon milna.ka. 
lat hatlarını kesmektir. 

Çinin Mosko"a Elçisi 
Hankeu, 26 (A.A.) - Reuter mu 

habiri bildiriyor: 
Çinin Moskova büyük elçisi Çian. 

gtingfu. hUkfımeti tarafından geri 
çağınlmıştır. Moskova büyük elçili. 
ğine namzet olarak Sun.. Yat.Sen'in 
oğlu Sun-Fo'nun ve Sun. Ya.Sen'in 
dul zevcesinin isimleri ileri ıUrWmek 
tedir. 

Şu Garip Dünya: 

Asık 
ı 

Yankesici 
Lidiya Gaarova, Çekoslovakyanm 

en cazip, en gUzel kadm sinema ar
tistlerindendir. Güzelliğinden dolayl 
kendisine 8.şık olanlar pek çoktur. 

Bir gUn. Lidiya. evine dönmek ic;in 
tramvaya bindiği zaman cebinde, el
ımaslarla süslenmiş ve platinden ma 
mul güzel. zarif ve kıymetli bir saat 
bulmuştur. 

Birkaç gün sonra da artist şu mek 
tubu a'mıştır. 

"Lidiya Gaarova, sizi taparcaama 
seviyorum.Meslek itibarile bir yanke 
siciyim. Bu sebeple "iş için., tramva 
ya binmiştim. Arabada, bir zengin 
kadının kolunda gördüğüm zarif bir 
ı:;aati alarak sizin cebinize koydum. 
Çünkil bu saate siz layiksiniz .. ve bu 
ancak sizin bileğinize yaraşır. Saati 
size hediye ediyorum. Sıze tapan mec 
hul bir 8.şığın hatırası olarak Oll11 
muhafaza ediniz. 

Bu hadiseden tam bir sene geçmle 
tir. O zamandanberi. Prag zabtıası. & 
şık yankesiciyi bulamam ·ı,trr Sahi
bi de bulunamıyan saat, bili. Licliya,
dadır. 

• 
Camdan Yapılan 

Şimendifer 
Bir lngiliz fabrikası. her 

camdan yapılmış bir şimend:fer va. 
g:>nu imal etmiştir. Dk defa olarak 
yakında, camdan yapılan bu trenle. 
80 şehir ziyaret edilecektir. Vagonua 
tavan ve döşemeleri, koltuk ve mu&; 

gibi bUtün mobilyesi de tamamea 
camdıı.ndrr. 

lşte otobUs işinde böyle çok esash 
prensipler çiğnenmışı i: Başından 
sonuna kadar ış: kanunlar n prensıp 

lt>rin ve aklın icabına aykın bir su. 
rette idare edilmiştir. Belealye reisi: 
gidilmesi lazım gelen makul ve tabii 1 
yola taımamile ters yollan seçmek ve 

SES 
3abahattin Ah'nin en gilzel hı. 
ıyclerini ·htiva eden son kıtabı 

bu yollarda keyfi surette ilerlemek "ilan eseri, zevk ve neşe ıle oku. 
hususunda cidden eşsiz bir becerik- .. ,.aksınız. Fiyatl 30 kuruştur. 

lilik göstermiştir. • ·----- - ----· Ahmet Emin YALMAN 
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YAVRUNUN gürbüz, tombul, sağlam, neşeli olmasını istersen FOSFOTiN NECATİ yedır. Bahçekapı ALIH NECATI 

BULMACA 
DUNKU BULMACAMIZIN HALLI: 

8 - işaret - Oteben silmeye yarar 
toprak 

9 - Su kenarında ev 
10 - Uzak bır kıta 

e \'l KARHAN ASAGI: 
ı - Tigi - Bır nevı elııi 
2 - Tutulacak yer - Şıklr 
3 - Namus - Evin içınde toprak ge 

zınti yeri 
_. - Omur sürmek - Şenlik 
S - Yanmıyan kfi.ğrt 

6 - Yeni evlenenlerin ilk ayı 
1 - Erkek adı - Ekilen toprak 
8 - Mapnın yarısı - 30 giin - Nis 

pet 
9 - Akının yarısı - Vasıl olan 

10 - Buyük yemek kabı 

Bir, Yllbaşı 
Gecesiydi ... 

(Başı 5 incide) 
- Yedi yaşında, amma çok hasta. 

Hep tükürüyor kırmızı. 
Şimdi de garip bir merak iosuıJr

ğımla fazlletlmJ tekmeleyip defetti: 
- Evbıe beraber gideceğiz, söyle

diklerin doğru mu değil mi görece
jlm. 

- Çok Jyi, ben burılan vere)im kız 
kardeşbne. Sonra \'er beni polise. 

Bir dar ve ) okuş sokağın sonunda, 
Jan yıkılmış bir ev. Kapının yazım
daki küçiik <><lada kUçlik bir limba
nm z.ayif ışığı. Saçlan şa.kaklanna 
)'aptŞmı", san ydzlü bir kız çocuğu 

almnı pencere~ e dayamış, gözleri 80-

kakta. Hırsız Takiyi gördü. Ayağa 
kalktı. Taki boş elini havaya kaldınp 
elmayı gösterdi. Kız çocuğu sevinçle 
llaykırdı. Kilitsiz, mandalsız ve mu
galtıız bir kapıdRft odaya girdik. 

Bmnzm. fa.rlletlm tıarM'mdaaı ke
~lenmit bileğini bıraktım. Taki 
caldrklamu ceple.rlndem ~ıkardı, kar
dflf}lnln önüne hoydu, o, hasta sesi ne 
MVinçll ıeyler haykrnrken hırsız Ta
ld karşıma geldi ve gözlerime baka 
llaka kurbanlık koyun gibi durdu. 

Palyaço kılıklı bir zevuk merha
met, yılan gibi içime ~ü"·ermesin 
mi! Hay hm7.11' merhamet hay! ln
NıDhkla ne alakan var senin'! Yılbaşı 
gecesi ıne diye insanı rahatsız eder
sin'? 

Fakat nafile. lçlme çöreklf'.nen pis 
merhamet oka<la.r sırna.~ıklık etti ki: 

- Hırsız Taki! Hırsız ~ocnğum ! 
dedim. seni polise vermi~ eceğim. 

Korku ile yemislert ~iistererek: 
- Bnnlnrı mı alacaksın! 

Kız cocujta birse~ ler Rlh 1Hll. Ra~
ta kız ) emi lrrf.n il .. tüne kapanıp a~
lamo a hıı-.ladı. 

_ A -;.1amR lmınn dPd m Hak, """ 
na para ,·eri~ onım. Rir a\'11-: horuk 

Venn BDr 
CILD 

BiRiNCi 
GUN 

UÇ0NCÜ 
GON 

Açık me
samelcr 
ve siyah 

benler 

Beyaz ve 
yumuşak 

SAÇ BAKiMi 

-/ ~lillım~:.:.:.=-
p ET ROL N l z A ~ 
Kepekleri ve saç dökülmesini teda· 

vı eden tesıri mücerreb bır ıJaçdır. 

Ebed1yen kaybo'muşturt Zevkimi 
Çirkın siyah benler, sıvilceler, cıl- okşıyan 

din sert tabakaları, renksiz ve sol
muş bir ten... Bütün bunlar açık yalnız 
mesamattan ileri gelir. P.u mesame
len kapatan gayrisaf yağlı maddele
rin ne su ne de z!.ıun ile izalesi ka
bil değildir. Her açık mesame, <:ıl· 

din taharrüşüne sebep olur. Beyaz 
reng:ndeki (Yağsız) yeni Tokalon 
kremi hemen mesamnta nüfuz ıle 

cilt guddelerinin taharrUşünü A.nı

yen teskin eder. Mesamatın derm
liklerindeki gayrisaf maddeleri ve 

siyah benleri hal ederek harice tard 
ve açık mesameleri tabii hadlerine 
irca eder. Esmer ve sert bir cildi oe
yazlatıp yumuşatır En kum bir ~ildi 
kuvvetlendırir ve tazeleştirır. Alnın 

saati olmuştur 
ZARIF • SAGLAM - HASSAS 

162 birinci miikafat ka1.aı11nuştır. 
1938 yılbaşı Movado. 

Deposu: Sultanhamam, Havuzlu 
Han 1. 

yorgunluk çizgileri ve burnun par-- -------------
lak ve yağlı manzarası tamamen za-
il olur. Beyaz rengındeki bu yeru fo· 
kalon kremi terkibinde taze krema 
ve tasfiye edilmiş zeytinyağı gibi mu 
kavvi, besleyici ve beyazlatıcı mad· 
deler mevcut olduğundan 3 giln zar-

, Müide ! ' 
1 Herkesin hasreUe beklediği halis 

koyun sütünden mamul 
EKSINOZLU ALI HALiT 

YOGURDU 
fında cilde ycnı bir gUzeıtik venr "elmeğe başlamıştır. Her yerden 
ve beyazlatıp yumuşatır. Bu kremi steyiniz. Deposu, Istanbul Balık 
her sabah kullanınız. nuan, Taşçılar, No ~ • NOT - YilzUnUzde buruşukluklar •--• Tel: 23612 ---• 
varsa, yUz adeleleriniz aayıflamu; 

ise, cildinizi Biocel ile beslemen~ 
llzrmdrr. Cildinizdeki Biocel'in ayni 
olan bu kıymetli cevher. şimdi genç 
hayvanların cild hUceyrelerinden ts
tihsale muvaffakıyet hasıl olmuştur. 

Pembe rengindeki Tokalon kremi ter 
kibinde tam cildinizin genç ve taze 
katması için matı6p nispet dairesın
de kanştınlmış olarak Biocel cevhe
ri vard r. Akşamları yatmazdan ev
vel tatbik ediniz. 

Kapah Zarf Usullle Eksiltme ll&nı 

Giresun Nafıa Müdürlüğünden: 
ı - Giresun Vilayet Merkezinde yeniden yapılacak Hastane binasmrn 

ynlnız KA.rgir ve betonarme aksaımı vahit fiatlar Uzerinden ekslitmeye 
konulmuştur. Bu inşaatın muhammen bedeli 48835 lira ise de 937 sene
sinde yapılacak tniktarı 25Ôoo liraya tekabül eden kısımlardır. 

2 - Bu işe ait evrak şunlardır: 
A - Eksiltme Şartnamesi. 
B _ Mukavele projesi. 
c - Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 

para verln<'.e su."ltu. Beni insan <>anıp D _ Hususi Şartname, 
korkmuştu, fakat adam olduğumu F _ Vahit fiat cetveli. 
anlayınca gülümaedt. Çünkü o da kü- G _ Proje ve pl!n. 
çücük aklı ile biliyordu ki insan ol- İsteyenler bu evrakı 240 kuruş bedel mukabilinde Nafia MüdUrlilğün-
mak başka. adam olmak ba.5kadır. ·den alabilirler. 

Hırsız Takili aldım, elmasını (•al- 3 - Eksiltme 13-1-938 tarihine rasthya.n perşembe gUnU saat 15 de 
dığı manava götürdüm. Manavın el- Vilayet Husust muha.sebe binası içinde toplanacak olan Vilayet Encüme
ma.~mı 'mali mmınıkun sahibine iade- nince yapılacaktır. 
si,. lcabm<'..a nreme7Jdim. nu fleff"r o- 4 _ Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
nun fMDetı kaharaca.ktı. Bir iki ok- 5 _ Eksiltmeye girebilmek için isteklerinin 3662 lira 61 kuruşluk 
im elma, armut, mmmıula. ~on por muvakkat teminat verınesi, bundan başka aşağıdaki vesikalan da haiz 
takaJ, kuru yemiş f&ıan aldım. Hırsız olup göstermesi ll?.ımdır. 
Taklye ytıklettlm. GUlecljttm tuttu. A _ Nafia Vekaletinden alınmış 937 ve 938 seneleri icin cari en asa-
~uncacık ~l1 ~ ta.,ıyamıvordu. ğı 25000 liralık müteahhitlik vesikası. 
Manavla takM olmuştuk: Aldı;;m B _ Mahalli Ticaret odasında 937 senesinae xaynu oıauguna <*lır 
şeylerin tartısmfla.n belki on bes el- vesika. 
mahk dirhem çaldı. 6 _ Mukavelenaımenin akdmı müteakip bir ay za.rtmda inşaatın mu-

Oradan claha ilerideki pastacı Ha- kavemct ve betonarme hesaplarını diplomalı bir mUhendis veya mimara 
ooploya gitik. llaooplonun sahihi 0 yaptırdıktan sonra Nafia Müdilrlilğüne tasdik ettinneye müteahhit mec
za.ma.nlar bir Arnavut Romdu, ~o.k bur tutulacak ve ondan sonra ihale kat'iyet kesp edecektir. 
şen. iyi, hovarda bir adamdı. Vazl- 7 _ Teklif mektuplan yukarıda 3 cU maddede yazılı saatten bir saat 
yettoo işi anlamış olacak ki istedik· evveline kadar Vilayet EncUmenine getirilerek Encilmen Reisliğine mak
lerimi bol bol verdi ve az az para aldı. buz mukabilinde verilecektir. Posta 1 le gönderilecek mektuplann niha 

Bu sefer hırsız Taki zmk df'di. yti- yet 3 cü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür 
riiyemedi. l'ükü pa~· ettik. AnMı 0 mumu ile iyice kapatılmış olması laznndır. Postada olacak gecikımeler 
g~e zengin evlerin · mutfaklarmda kabul edilmez. {8524) 
beş on paraya yardımcılık etmiye ----

gitmiş.. --------------------işte bu hikaye böv1e. Sonu ne 01- • İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlanlan 
~M~ffi?Neb~~m~?m~~l- ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ba.c;ı gecesi~ di ist.e. Gelmiş ~eçnılş. 
Sftııki ne diye yazdım! 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 
lstanbul Satlnalma Komisyonundan : 

Cemaatlerce ıdare olunan vakıflardan Balatta Pulyaşon ve Seli.niko ve 
Unkapanı Musevi sinagonu vakıflarına 2762 sayılı vakıflar kanunile ni
zamnamesine ve olbaptaki taliımatname hilkilmlerine tevfikan tek müte
velli tayin edile<:eğinden alakalılarm 5-1-938 tarihine kadar lstan
bul Vakıflar Başmüdürlüğüne alelflsul müracaatları ili.n olunur. (8436) 

Jandarma Genel Komutanhğı 
Satınalma Komisyonundan: 

Tasınlanan E K S t L T ME 
Eşyanın Cinsi Miktarı tutan ilk teminatı tarihi günü saat 
Matbu Evrak 66 Kalem 1450 00 109 00 29-12-937 çarşamba 11 
Vazelın 2100 Kilo 1050 00 79 00 29-12-937 çarşamba 14 

1 - Gümrük Muhafaza Komutanlığı için yukarıda yazılı eşya.nm ayrı 
ayn pazarlıkları yapılıacaktrr. _ 

2 - Şartname evsaf Komisyonda.dır. Görülebilir. 
3 - İsteklilerin ilk teminat olara\ vezne makbuzu veya Banka mektup

lariyle birlikte 0 gün Galtada eski İthalat gUmrUğU binaamdaki Komis
yona J?elmeleri ( 8001) 

1 - Bir tanesine Dokuz lira fiat tahmin edilen 6500 den 7500 taneye 
kadar evsaf ve örneğine uygun Battaniye 14-1-1938 Cuma gUnü saat 
onda kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi 338 kuru, karşılığında Komisyondan alınabilecek <>
lan bu eksiltmeye girmek isteyenlerin (4625) liralık ilk teminat makbuz 
veya Banka mektubu ile şartnamede yazılı belgeleri muhtevi teklif mek
tuplarını en geç belli gün ve saat dokuza kada.r Komisyona venmiş olma
lan. (4678) (8606) 

biri 

'1938 Yılbaşı.' 
HAYA KURUMU BOYOK PiYANGOSU 

Büyük ikramiyesi 
500,000 Liradır 
Ayrıca: 200.000, 1 so.0000, 100.00Q, 70.000, 60.000, 50.000 

30.000, 20.000, 15.000 Liralık ikramiyelerle (400.000 ve 
100.000) liralık iki adet mükafat vardır ... 

Keşide Yılbaıı Gecesi Yapılacaktır. 
Biletler; (2,5), (5) ve (10) Liradır. 

Vakit kaybetmeden hemen biletinizi alımz .•• 

- Devlet Meteo;;loii lılerl Um~m Müdürlüğünden : 
Devlet Meteoroloji işleri UmUım MüdUrlilğü için Üniversitenin Fen Far 

kültesi Fizik ve Riya);iye kısımları Diplomalarmı ve Devlet Memunı ol· 
mak şartlarını haiz ve en az bir garp diliyle karşılıklı tercüme yapabilen 
ve meobuıi hizmeti olmıyan ve askerlik hizmetini de yapmış olanlardan 
ÜÇ MEMUR alınacaktır. İstekli olanla.mı Ankara Posta Kutusu 401 ile 
Devlet Meteoroloji ifleri UmUım MüdürIUğUne en son 8-1-1938 tarihine 
kadar müracaatları ili.n olunur. (4648) (8560) 

0.Ylel Oemlryollırt ıı limanları l•l•hnı U. idaresi Oinları 

Muhammen bedeli 3850 lira olan 20,000 kilo petrol ve 10,000 kilo pit' 
gaz 30.Xll.37 Perşembe gUnU saat 10 1/ 2 de Haydarpaşada gar binası 
dahilindeki komisyon tarafından açık eksiltme usulü ile satın alnıacaktıl'· 

Bu işe girmek iateyenl~rin 288 Ura 75 kuruşluk muvakkat teminat ve 
kanunun tayin ettiği vesaıkle birlikte eksiltme gUnU saatine kadaı komW
yona müracaatları li.zımdır. 

Bu işe ait 3artnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
<8367> e 

• • • 
tık eksiltmesi feshedilen ve muhammen bedeli 5230 lira olan 2300 adet 

çam telgraf direği 6-1-1938 perşembe gUnil saat 15,30 da kapalı zarf 
usulü ile Ankara.da idare binasında satm alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 292,25 liralık muvakkat teminat ile kanunuO 
tayin ettiği vesikalan ve Nafia mütpahhitlik vesikası ve tekliflerini ayııi 
gUn saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri llmndır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden. HAyd~ 
şl:l.da TesellUm ve Sevk Şefiiğinden, hmir ve Eaklfehir ma.ğazalanndaO 
dağıtılmaktadır. (8488) 

• • • 
5-1-1938 tarihinde eksiltmesi yapılacafl evvelce Dln edilmiş olan 36 

kalem evrakı matbua eksiltmesi JrorQJen H1zum tızerine feab.edllmiatir. 3570 
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Yeni 

Çocuk Ansiklopedisi 
Salih Murat Faik Sabri M. Zekeriya 

Çocuğunuza birçok kitap alacağınıza 

bir tane alınız. Bütün o kitapların yerini 
doldmıun. Ve çocuğunuz için bütün ha

yat müddetince ona verebileceğiniz en 

kıymetli hediye yerine geçıin. Bu kitap 

Çocuk Ansiklopedisi 
dir. Çünkü bu eser çocuğun mektep içinde 

Ye mektep dıtmda okuyabileceği, her va-

kit müracaat edebileceği, bir kütüpha

nedir. 

Çocuk Ansiklopedisi yalnız çocukların 
değil, büyüklerin, bilhaua muallimlerin de 

tiddetle muhtaç olduğu bir eserdir. Çün
kü bütün bilgileri resimlerle, grafiklerle 
anlatan biricik eserdir. Hele derslerini 

hayat bilgiıine uygun tekilde tertibe mec

bur olan illmıektep hocalan için en iyi 
rehberdir. 

Evinde Çocuk Ansiklopedisini bulun

durmak bir kütüphaneye sahip olmak de
mektir. 

Çoculi Ansiklopedisi 2 büyü]( ciltten ibarettir. Ciltleri sureti 

mahsusa.da müessesemiz tarafından yaptırılmıfbr. Tam takımın 
fiyatı 7 liradır. Muallim ve talebeye huıuıl fiyat ve kolaylıkları· 

mız vardır. Ansiklopedi hakkmda bir fikir sahibi olmak istiyor
sanız, sağ köfedeki kuponu doldunıp idarehanemize gönderiniz. 

Namınıza brotürümüz bedava gönderilir. 

Yeni 
Çoculi Ansiklopecllıl 

Tam eser iki cilttirr. iki 
cildi de bazadır. 

Elimizde mahdut mile 
tarda tam takım vardır. 

Tam taknnm fiyatı 
7 liradır. 

Eksik ctlileri ola.nla.r 
eksiklerini ucwı fiyatla 
idarehanemizden tem.ine 
debilirler. 

lstanbulda TAN Neıriyat Evine 

TAN müeuesesi tarafmdan netredilen Ço. 
cuk Amiklopediıine ait b~rden bir tane 
göndermenizi ve muallim ve talebeye ait tart
Jaruuaı bildirmenizi rica ederim. 

lainı: • • • • • • • • • • • • • 
J\clra: • • • • • • • • • 1 1 • • 

Yılbaşında Verilecek En Kıymetli Hediyeler 
Çok Zarif Kutularda Venüs Tuvalet Takımları, Avrupadan Getirilen Gayet Şık Pudriyerler, 
Venüs Esans, Losyon ve Çam Kolonyaları, Venüs Krem, Pudra, Alhk, Sürme, Rui ve 
Brivantinleridir. Nmeddin Evliyazade eczayı kimyeviye, alab tıbbiye Ye ıtriyat deposu, lstanbul. 

Türk Anonim 

Elektrik Şirketi 

Muhim ilan 
Elektrik Şirketi, memurlarının 

1937 senesine ait "pembe,. renkli htı
vi t ka.rtıannm ı ikincikinun 1938 
d!e itibaren iptal edilerek, 1938 se
... . . . muteber olmak üzere "y-.u ... esı ıçın . _. -ııı ,, 
renkte kartlarla değişt rilecegıni sa-
yın müşterilerine arzeyler. 

Bu kartların baş tarafın~a Şirke
"Tü' k Anonıın "" k tin unvanı olan r c..ıe -

trik Şirketi,, yazılıdır. 
Y k d gı:. .. terilen evsafa uyguıı u an a ~ . 

1 kartlar sahte addedilmeli ve o mıyan . 
h A 11 rl olise haber verılmehdlr. 

am e p . b ·ıA . 
Şirket müşterilerinın ~ ı ana na. 

lerı.nden çıkabılecek neti-yet etmeme . 
celerin mesuliyetını kabul etmıyece-
~. . . d'den be'-'an cylı::r. 
gını şım ı J 

DIREKTORLUK 

lstanbulda Havagazi 

ve Elektrik ve 

Teıebbüsatı Sınaiye 

Türk Anoni~ Şirketi 

Muhim ilan 
lstanbulda Havagazi ve Elektrik 

ve Teşebbüsatı Sına.iye TUrk Anonim 
Şirketi, memurlarının 1937 senesine 
ait "Kiremit renkli hüviyet kartları
nın 1 lkincikanun 1938 den itibaren 
iptal edilerek 1938 senesi için mute· 
her olmak Uzere "Kırmızı,. renkte 
kartlarla değiştirileceğini sayın müş
terilerine arzeyler. 

Bu kartların baş tarafında Ş·rke

tin Unvanı olan "ISTANBULDA HA
VAGAZI VE ELEKTRIK VE TE
ŞEBBUSATI SINAIYE TURK A
NONJM ŞiRKET!., yazılıdır. 

1 w d Yukarda gösterilen evsafa uygun 
. Tasfye ınemur ugun an: l 

Eskşehır h lesinde m 0 rnıyan kartlar sahte addedilmeli ve 
Eskişehirin Arıfı} e ~a a.. müptela ~ harnilleri polise haber VPrilmelidir. 
k . l f l h stalgına o (.'!· k 
ım o up e ç . ısıanbulda Şişlide ")'ır et müşterilerinin bu ilana ria-

masından n~ı . c hastanesinde Yet etmemelerinden çıkabilecek neti
Franı:ıız emrazı asabıY --8--937 tari ği~l:ri~ rnesuliyetini kabul etmiyec{'-
tahtı tedavide iken 

11
de vefat eden ru §ınıdiden beyan eyler. 

hinde mezkur hastane DffiEK~nı.UK 
id. Memduhun verese =- _ . .nı _ 

binbaşı mUteka 1 • in ekT ~=====,;;.;,;,;.,;;;~~===== . A e suphıyen v ı ı kernesin w .. 

sındcn karı ı yş # attin Akbıyı ce karar verildiginden mute 
umumisi Avukat Salahk . 'n tasfi veffanrn zimmetinde alacağı olanla 
w al b. .. . e tere esını rm tarih. ·ı- d .b .. gın t e ı uzenn 

1 
inin .ifası f d ı ı an an itı aren uç ay zar-

yesine ve tasfiye mu;~~~met Gedi ın a tasfiye memuru başkatip Ah 
için mahkeme başkl ıo-937 ta ~e~ Gediğe müracaatla kaydettirme 
lin memur tayinine 11- :ı~ a_ksi takdirde bir gilna hak talep 
rtbinde Eekife:hir ı\llh hukuk mah nuyeceklen llAn olunur. 

R E V U E 'saatları 
80 senellk"'blr tecrObe mahaulOdOr. 

A•aiıdalcl •aatcllerde -tıhr, 

••roihı'l\daı MISl .. LI, '•tıkl&I cadd••• 3gg 

Galata'da 1 SAATCI M•V•"• TUnel cadd .. I 2G , 

l
o,.ozol-•AK MO•••••ATı, Baho9kapı 
A. KE•l•VAN, Sultan Hamam, Yeni Camı 
oaddeaı 4 

........ ııl'daı YAKS•VANO~ULO ..... o.ıu ..... Batı
oekapu, Al'Paoııa,. sokak 48 ve Sirkeci. 
Hamldlye eokak 55-6G 

L. DIA .. VAN, sı,keol, Hamldlye 90k, 20 
Anlrara'da ı "IZA GÖZLÜKÇO, Bankalar cadd .. I 8 
lıımlr'da ı ••ANA" A. ZAHARO,,, HUkUmet cacr: 80 

.,. "'"htellf Al\adolıı Vll&yatlarll\da 

Umumt Depo•u : lıtanbuı, Bahçe Kapı, Taş Han 22 1'eıeton , 21354 

Ticaret Odasında intihabat : 
intihap Heyetinden : · 

1937 senesi nihayetinde müddeti bitecek olan İstanbul Ticaret ve Sana. 
yi odası meclisı azasını yenıden seçmek için ayrılması lazım gelen kırk L 
kinci seçicinin intihabı 27 ve 28 birincikfınun pazartesi ve salı gilnleri saat 
14 ten 17 ye kadar yapılacaktır. 

A - TUrk olan ve en aşağı bir seneden beri lstanbulda ticarethane sahibi 
bulunan ve yine en aşağı dördüncü sınıfta kayıtlı olanların; 

B - Ayni evsafı haiz kollektif ve komandit ve limited şirketlerin mu. 
kavclcnamelcrile salahiyettar bir şeri kinin ve kooperatif ve Anonim şirket 
ter ile resmt müesseselerin meclisi idarelerince tayin edilen murahhas aza 
ve müdürlerin; 

C - Azasının adedi elliden aşağı olmıyan cemiyet ve birliklerden odaya 
kayıtlı olanlann salahiyettar murahhaslarının. 

Odaya gelerek 1937 senesine mahsus oda hUviyet varakasını intihap be. 
yetine gösterip reylerini kullanmalan lüzumu ilan olunur. (8581) 

lstanbul Deniz Ticaret Müdürlü9ünden : 
Müdürlüğümüz için yaptınlacak 55 adet dosya dolabmm 13-12-937 

tarihinde yapılan ikinci açık eksiltmesine talip zuhur etmediğinden key
fiyat ayni şerait dairesinde pa=arlık la yaptırılacaktır. Taliplerin temina
tı muvakkete veya banka makbuz'.ar iyle 30-12-937 Perşembe günü saat 
11 de Galatada Deniz Ticaret MUdürlüğUnde Satmalma Komisyonuna 
mUracaatlan ilan olunur. (8603) 

'11caretha.aemlz eskisi gı'bl ktllk 
mantolarmı 10 sene garanti ve 

ay vade Ue kef aletslz olarak satılmak 
tadil'. Anadoluda bulunan müşterlle
rimbe aynı şeraitle kabul ediyoruz. 

Mahmutpaşa. Kürkçü Han l~risi 

·BE YKQTelefon: 2168.5 

Jandarma Genel 

Ankara Satın Alma 

Tesisatı Elektrikiye 

Türk Anonim Şirketi 

Muhim 
Tesisatı Elektrikiye TUrk :AnonJnl 

Şirketi, memurlannın 1937 senesine 
ait "mavi renkli hüviyet kartlarmm. 
1 Ikinciklnun 1938 itibaren iptal &t' 

dilerek 1938 senesi için muteber 
mak Uzere "bej,, renkte kartlarla • 
ğiştirileceğini sayın müşterilerine ar.. 
zeyler. 

Bu kartların baş tarafında girketia 
Unvanı olan ''TESISATI ELEKTRI .. 
KIYE TURK ANONIM ŞiRKETi,, 

yazıhdrr. 

Yukarda gösterilen evsafa uygun 
olrnıyan kartlar sahte addedilmeli ve: 
hamilleri polise haber verilmelidir. 

Şirket müşterilerinin bu ilana 
yet etmemelerinden çıkabilecek nett .. 
celerin mesuliyetini kabul etmiyece
ğini şimdiden beyan eyler. 

DIREKTORLUK 

Komutanbğı 

Komisyoundan: 
1 - Metresine altmış kuruş fiat tahmin edilen vasıf ve örneğine uygun 

yUz elli bin metre yazlık kUımaş 10-1-1938 Pazartsi günU saat onda u 
palı zarf usuliyle satın alınacaktır. 

2 - Buna ait şartname dört yUz elli kuruş karşılığında komisyondan 
alınabileceği eksiltmesine girmek isteyenlerin (5750) liralık ilk teminat 
makbuz veya banka mektubunu ve şartnamede yazılı diğer belgeleri muh. 
tevi teklif mektuplarını belli gün ve saat dokuza kadar komisyona 
mie olmalan. (4619) (8496) 
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1 Uykusuzluk, asabi öksü

rükler, asabi zayıflık, baş 

ve yarım bq ağrısı, baş dön

mesi, baygınlık, çarpıntı ve 

sinirden ileri gelen bütün 

rahatsızlıkları iyi eder. 

Öksürenlere ve 

göğüs nezlelerine 
KATRAN HAKKI EKREM 

.............................. İlllil ................... , . .... ' 

..-ı!A.·,~~la~rın zı dökülmekten koruyunuz N E z L E 

Saç Eksiri 

KOM OJE~ 
Sa~1arm ki'klpr;rı; Kll\''VPtlpn~i 

rir. DökUlmesini keser Kepek 
leri tamamen giderir ve bU 

üme kaoıııyeunı iin.ıraraK tıcı., 1 
ra yeniden hayat verir. Koku 

u latif. ku lanışı kolay bir saç 

·ksiridir. 

,t,GI LIZ KANZUI 
ECZANESi 

BF.YOCLU - tST A N8f 11 

" " ·- 'i 
Kuş Uyu nden bir yastık: Daima yumuşak. dalma mukbul bir I 

Yılbaşı hediyesidir. 
Bir liradan başlar. Her keseye uygun çeşitleri vardır. 

Yorgan, şiıee, ftOculc yatalcıarı vesaire .•• 
Fabrika ve deposu: 1stanbulda Çakmakçılar Sandalyacı'ar sokağı 

Ömer Bali oğlu Tel: 23027. Satış yerleri : Beyoğlunda ve Ankarada Yer 
li Mallar Pazarlan ve Beyoğlunda KARLMAN geçidi 

lzmit Beled:ye Reisliğinden: 
tzmlt belediyesinde mevcut dört elektrik ımotörU Ve dört dinamo. tev 

Kır,khk, baş, diş, 

ve adale ağrıları 

en seri ve en kat'i 

şekilde yalnız kaşe 

GRİ PİN 
ile geçer 

Havaların serinlediği hu· 

günlerde alaca ğmız ilk 

tedbir evinizde birkaç 

GRIP_IN 

Kalbi bozmadan, mide ve böbrekleri 
yormcdan bütün ıztırapları dindirir. 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. 
Taklitlerinden Sakınınız ve her yerde 

ısrarla Grip.ni isteyrniz. 
~~bl~unkamn wtde~~ıMbl~a~kan~ışi~de~tekU~kma ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 
dı~ndan avni şartlar ve muhammen bedel dairesinde ihalenin on gün uza 
tılmasma karar verilmiştir. 

ihale: 5 kanunusani 938 tan'hine rasthyan çarşam:ba günü saat 11 d~ 
Izmit belediyesinde yapı1acaktır. 

Şartnameyi almak ve görmek is tiyenlerin belediyeye anüracaatlan i 
li.n olunur. 

Sahıbı: Ahmet ~mlo V ALMAN Umumi NeonyatJ idare Eden: S. l!iALIM 
Gazetecilik ve Neşriyat Ttirk Limitet $irketi. Buıldıtı yer TAN Matbaası 

lstanbul Liman işletme idaresinden : 
1 - İstanbul ve Trabzon limanları için alınacak vinçler halra1~da 15-
1~7 tarihine kadar Şartname alan muhtelif firmaların kat'i tekliflerini 
1-Mart--938 Salı gtinU saat 14 de l da.re encümenine getirmeleri. 

2 - 16-12-937 tarihinden sonra şartname almak isteyen Firmalar 
yukanda illn edilen tarihte tekliflerini vermek kayd ve §8.J'liyle fen he
yetinden bu sa.rtnameleri alabileceklerdir. (8615) 

27 - 12 • 937 ---:;:::; 

HEstalık, ölüm ve pislik getiren fare 'er 

i ı e Oldürünüz 
Macun ve buijday şeklirtde o!up büyük ve 

küçük her nevi fareleri, sıçanları derhal öldü

rür. Tesiri kat'idir. Fareler kokmaz. 

Buğday nevilerini serpmelidir. Macun olan-ı 

larını yağh bir ekmeğe ve herhangi bir gıdaya 

sürerek farelerin bulunduğu yerlere koymalı· 

dır. Kutusu 25, ikisi bir arada 30 kuruıtur. 

Bq, dit, nezle, grip, romatizma ve bütün ağnlannızı derhal 

keaer. icabında günde üç kate alınabilir • 

Sıhhatınız 

namına 

E NO. "Frult Salt", "Sel 
de Frult" ve "Meyva Tu. 
zu" kellmeıerı fabrika 
markası o ı a r a k ~eaoıt 

edllmlttır.# 

• 
ENO'S "F ruit Salt". bütün 
dünyada 11hhatın en latif ve eftl 
müessir yardımcısıdır. Hemeıa 
hergün küçük rahatsızlıkları~ 
b~yük hastalıklar tevlit etti2iı 
gorülmektedir. Bu küçQk rahat
aızliklann menşei, inkibaz old~ 
tu bazen farkına bile varılmaz, 
Muntazaınen alındığı takdirde._ 
ENO'S. tabii tedbirlerle dahili 
temizliği temin eder ve barsak• 
lan yakan ve zehirliyen zehir
leri giderir. Buıünden bir şişe 
ENO'S alınız ENO'S un hiçbiri. 
mümHil müıtahzarla kabili kıya& 
olmadığını hemen anlıyacakaınır. 
ENO'S, ıonderece teksif edil
miş bir toz olub, granüle şek• 
lindeki mümasil müstahzarlar-

dan daha kat'i bit 
._ tetir icra eder. Mu• 

k a y e ı e d e n aonra 
ENO'S almakda im'd 

bütün 

taklltlerlnl 

. 

HAZ MSIZLIK 
Ilayatm U\"k.fndeın insanı mahrum eder. 

Pertev Karbonat Komprime'Eri 
Çok t.emız bl - Karl>onattan ve t.oz karbonat almakt.akl mti3ktlllt gös 

önünde tut.uJarak yapdınlftır. .. _______ Her eeranecle satdır. _______ ., 


