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Çeşmeler Kapandıktan Sonra 

Şehrin Bazı Semtleri 
Susuz mu Kalacak? 

_Yeniden Açılacak Terkos Çeşme
leri ihtiyaca Kafi Gelmiyecek 

Dün ıon defa akan bir çefmenin bCJfında ıu almak 
,,1 için toplanan kalabalık 

Ş ehirde tifo vakalarmın ço
ğalması üzerine, yeniden 

bazı tedbirler almıyor. Bu arada, 
K.rrkçeşme ve Halkalı sularının kul 
lanılmasmı mahzurlu gören sıhhat 
meclisi, bu çeşmelerin, kapatılarak, 
yerlerine terkos suyu akrtılması
na karar verdi. Ancak yeni terkos 
çeşmeleri açılınc1ya kadar, aradan 
epeyce zaman geçeceğine şüphe 

yoktur. 
• O zamana kadar Kırkçeşme, Hal
kalı, ne olursa olsun, üç beş kova .. 
cık parasız su tedarik edebilen, fa
kir halk, ne yapacak? Şimdiden, 
tenekesi yüz paraya, üç kuruşa ve 
bazı uzak yerlere tenekesi beş ku
ruşa su götüren sakaların ıihtika., 
rile nasıl başa çıkılacak? 

B ir muharririmiz, di.in, ge .. 
çimleri pek te yolunda ol

mıyan birkaç mahalleyi dolaşarak 
su vaziyetini tesbit etmiştir. Mu
harririmiz Şehremini ve civarını 
dolaşırken sekiz büyük mahallede 
ancak bir terkos çeşmesi görmüş
tur. Bu sekiz mahalle halkı, Kırk
çeşme suları, kapandıktan sonra, 
su ihtiyacım bir tek çeşmeden 
giderecek demektir. Buna ise ta
bii imkan yoktur. Topkapı civarın
da da umumi terkos çeşmeleri, pek 
azdır. Tatlıpmar, Arpaemini, MU
ncccimodaları, Pirinççıkmazı, Eda
yi sokağı ve civarında, yalnız Uç 
Kırkçeşme suyu vardır. Bunlar
dan biri, daha evvelce kapatılmış
tır. Diğer ikisi de, pek az akmak
tadır ve dün akşam bunlar da ka
patılmıştır. 

Uzunyusuf, Yenibahçe tarafla -
rında ise, bir tek terkos çeşmesi 
olmadığı gibi, mevcut Kırkçeşme ve 
Halkalı suları da bu geniş mahal
lelerin ihtiyacım karşılayacak ka
biliyette değildir. 

D ünden itibaren, bazı mahal
lelerde, halka mahsus ter

kos ceşmeleri yapılmak üzere fa
aliyete geçilmiştir. Ilk yapılacak 
~eşmelerden biri de Gureba hasta
nesine giden yol üzerindedir. Da
ha ilerdeki Tavanlıçeşme ile diğer 
ceşmelerin suları da. mecraları de
ğıştirilmek suretile kurutulacak ve 
yerlerine terkos suyu akıtılacak
t1r. Boru döşenmesine pek yakın
da başlanmak üzere tertibat alın
mış ve icap eden malzeme hazır
lanmıştır. 

Yeniden açılacağı bildirilen 150 
terkos çeşmesınin, Halkalı ve Kırk 
çeşme suları kapatıldıktan sonra, 
halkı su sıkıntısından kurtarmıya 

kafı g lecği çok şüpheli göriilü
yor. Sakalar arasında umumi çeş
melerin kapatılacağı haberi gizli 
bir memnuniyet uyandırmıştır. 

Muharririmiz, dün dolaştığı ma
hallelerde, sakalarla görüşmeler 
yapmış ve bu memnuniyetin teza
hiırlerine şahit olmuştur. 

sefer su ile kann doyar mı ki ... ,, 
, Sakanın söylemek istediği nok
taya biz temas edelim: Yeni terkos 
çeşmeleri açtlmcıya kadar, insaf
sız sakalar elinde fakir halkın bü
yük su sıkıntısı çekmesi ihtimali 
vardır. 

Belediyemiz, halkın sıhhatini ya
kından alakadar eden isabetli ted
birler alırken en başta gelen su 
ihtiyacını da tam karşılayacak şe
kilde gözönünde tutacağına şüp

he yoktur. 

1 Dilencilere Karşı 

Şiddetli Bir Mücadele 

Açıhyor 
Belediye, dilenciler hakkında yeni 

bir karar vermiştir. Bu kararın bu
günden itibaren ehemmiyetle tattiki 
için dün, zabıtaya emir verilmiştir. 
Bu karara göre, nakil vasıtalarında, 

iskelelerde, eğlence yerlerinde, Köp
rüde, kahvehane, tiyatro, lokanta gi
bi umumi yerlerde ve ana ceddeler
de dilencilik kati surette yasaktır. 

Zabıta ilk defa bunlan yakalıyacak, 
emre aykırı olarak dilendiğıi için ce
zalandıracak, fakat ikinci defa ayni 

şahsın şehrin herhangi bir yerinde 
dilendiği görülürse bu;nlar derhal 
memleketle~ine gönderilecektir. 

Belediye Yasağına 

Riayet Etmiyenler 
Dün, belediye yasaklarına riayet 

etmiyen 91, tramvaydan atlıyan 38, 
trenden atlıyan 50 kişi cezalandırıl
mış, eksik 244 ekmek, gayri sıhhi 1 O 
kilo yoğurt musadere edilmiştir. 95 
serseri kedi yakalanmıştır. 

BIÇAKLA YARALADI 

Sakalardan biri demiştir ki: 
"- Biz zaten. çok vakitler, Kırk 

çeşme suyu getirmiyoruz. Bu su 
mikroplu imiş! Müşterilerimiz is
t miyor. Biz de Kırkçeşme yerine Galatada Berberler sokağında otu
terkos çeşmelerinden dolduruyoruz. ra.n Nedim ile Hüseyin arasında bir 
.Amma, çeşme o kadar az ki, en kavga olmuş, Hüseyin, bıçakla Ne
güçlil kuvvetli saka, günde üç dört 1 dimi arkasından ağır surette yarala
seferden fazla yapamıyor. Uc; dört mıştır. Suçlu yakalanmıştır. 

Umumi Usta+ Ahmet Havuzda 

Yerler Terlıiz Rasim Gecesi 
İstanbul 

·Festivali 
Başlıyor 

Ceset Bir 
Bulundu Olacak· 

Şerbetçiler. Şehir 

Suyu Kullanacaklar 
Tifo salgınını önlemek için beledi

ye umumi yerlerde temizliğe riayet 
edilmesi için yeni tedbirler almıya 1 
devam etmektedir. Bu arada kat katı 
kiraya verilen veya bir katta, birden 
ziyade kiracı bulunan eski zamandan 
kalmış büyük ahşap evlerde zabıta 
taraf mdaaı temizliğe riayet edilip e
dilmediği ehemmiyetle kontrol edile
cektir. 

Ayran, şerbet, limonata yapanların 
bu gibi meşrubatı yaptıkları yerler
de şehir suyu bulundurmaları 
mecburiyeti konmuştur. Ayran, şer
bet ve limonatalar mutlaka şehir su
yu ile yapılacak ve kaplar da yalnız 
bu su ile yıkanacaktır. Buna riayet 
etmiyenlerin dükkanları kapatılatak
tır. Seyyar esınaftan şehir suyu ile 
ayran ve şerbet yapmamış olanlar 
işten alıkonulacaktır. 

Şehrimizde balıkaneden başka Ha
liç kıyılarında mevcut diğer bütün 
·imalathane, fabrika, binaların ve bu 
kıyılarda iş yapan sandalcı ve mav
nacıların Haliç suyu kullanmaları ve. 
ıya bu su ile el ve yüzlerini yıkama
.farı katiyyen yasak edilmiştir. 

24 saatte l 8 vaka 

Radyosu 
Olanlardan 
Alınacak Harç 
Ağustostan itibaren mer'iyete gi

recek olan yeni telsiz kanununa gö
re, hazırlanan radyo ücret tarifesi de 
tatbik edilecektir. 

Nüfusu 10 binden az olan yerlerde 
radyo sahiplerindeı. senı::de 5, nüfu
su on binden fazla olan yerlerde de 
10 lira ruhsat ücreti alınacaktır. Mali 
serı.enın ilk altı aymdıı ruhsat alanlar 
dan bu ücret tam, ikiLıcı altı ayı için 
de alanlardan da nı.sıf olarak tahJil 
edilecektir. 

He" ndyo sahibi, Ağustos içinde 
ruhsat tezkere~i almıya mecbur ola
calı:, Kanunun bu hükmüne riayetki.r 
clmıyanlardım muhtelif miktarda pa 
ra cezası a·ınacaktır. 

Lokanta ve Kahveler· 

de Likör Satllmah mı? 
İnhisar idaresinin varidatını artır

mak için lokanta ve kahvehanelerde 
liıkör satışına müsaade edilmesi için 
bazı tetkikler yapılmaktadır. Alaka
darların bu yolda vilayete mürac::ıat 
edecekleri duyı..lmuştur. 

Kıskançhk Yüzünden 
Sultanahmette oturan Necmettin 

kızı Fatma ile Nuri arasında 
kıskançlık yüzünden kavga çıkmış, 
Nuri Fatmayı vücudün.ün muhtelif 
yerlerinden yaralamıştır. Kadın has
taneye yatırılmış, Nuri yakalanarak 
tahkikata başlanmıştır. 

-------
Yeni iş Teşkilatı 

Ağustosta Başhyor 

Bu Akşam Şehremini 

Halkevinde Bir T oplanh 

Yapıhyor 
Bu yıl !stanbul sezonuna önümüz- Müddeiumumilik 

deki cumartesi gilnü a~amı Park 

oteıde verilecek bir ziyafetıe başla- Hadiseyi Tahkik Ediyor 
nacaktır. Bu ziyafete belediye 200 ki- . uıı:ıl 

D.. balı ı· üddeıuıtl 
şiyi davet etmiştir. Ziyafette vali ve- . v un sa po ı~e ~:.m . bUyiilı 
kili bir nutuk söyliyecek ve ziyafeti lıge Balmumcu çiftligındek~ lıJ.ll• 
suvare takip edecektir. bir su haV'Uzunda bir cesedın ~u ud 

d - b il · · Nöbetçı ın Festivalin başlangıcı münasebetile ugu ha er ver mıştir. . bıbi 
cumartesi ve pazar günü şehir içinde deiumumisi Hikmet Sonel ı~e .r: yc
ve şehir banliyösünde mevcut a'çık ve 

1 

adil Enver Karan derhal hadis ·çiıı.• 
kapalı bütün eğlence yerleri ile Ka- rine gitmişfer ve cesedi sı;yun .;şıa· 
raköy köprüsü, Galata ve Beyazıt. den çıkarmışlardır. Bunun 7? \.~lıı• 
kuleleri gündtiz ve gece donanacak, rında Tahir oğlu Cafer oldugtı c<O 

ı1 t C di .. . de açıkça " 
ayrıca gece şehrin muhtelif yerlerin- Ş mış ır. ese n uzerın . . ıes 

··1 h. b' taz ·k ebır cserı den havai fişekler atılacaktır. Bu ka- r~ en . ıç ır . v. ~. ve c ıcaldıfıl· 
bil donanma ve eğlenceler sezon için- pıt edilemedigı ıçın morga . btJ• 

t M .. dd . millk Cafcrın 
de her hafta başı tekrarlanacaktır. mış ır. u eıumu • .. .. ~unil 

raya kendi kendine mi duştug ·ği-

Dün Sergiyi 10 
yoksa bir cinayete kurban mı gittı el 
ni tahkik etmektedir. Morgun vere 
ği rapor, vaziyeti aydinlatacaktll"· 

• • ~, İ ~~: m~İ!.~m~~::!fa. 
~ 1 den fazla hnlk gezmişti! Serginin a-

Liman 
Ücretleri 
indirildi 

• 

A ~ çılmasrr..a. Yd :şemiyen bazı müesses<:! 
~ 11/l'h ler dim pa\)'onlarmı tamamlıyarak 

açmış•ardır Hariçtan bazı firmalar 

Merham Ahmet Raıim 

'Bu gece, Şehremini halkevinde 
merhum üstat Ahmet Rasim gecesi 
yaşanacaktır. Halkevi, üstadın hatı
ralarını anmak için geniş bir prog
ram hazırlamıştır. Bu programa gö
re, saat 18,30 da radyoda Baha Gök
oğlu, "üstat Ahmet Rasimin Türk 
Matbuatında ilk ve son yazısı,, mev
zulu bir konferans verecek, bundan 
sonra stüdyo saz heyeti üstadın bes
telerinden parçalar çalacaktır. 

Anma programını aynen bildiriyo
ruz: 

1 - Açma sözü Ahmet Rasimin 
esprileri; Baha Gökoğlu. 

2 - Ahmet Rasimin Darüşşafaka
ya girişi, muharrirliği, musikisi, iş

reti, üstada ait hatıralarım. Münir 

da yeni mür::ıcaatta l uhırımuşlardır. 
SFrr,i, 13 Ağustosa kaoar açık bu. 

lundurulac~.ktır. Ağııet'.:>f:>Ltı ilk hafta
sında bütiın pavyon v;1rinlerind.Hi 
nümuneler d1:ğiştiriler.ektiı. Şehrimi.
ze ge1P.cek tf'yyahlarm sergiyi de g~.ı: 
roeleri içi.., <ı•akadar aceııtalarla ta· 
masa g<'çllmiştir. 

Bir Kayıkçı 

Sıcaktan Öldü 
40 yaşlarında dinç ve kuvvetli bir 

kayıkçı olan Şükrü, dün öğle üzeri 

Fenerden sandalına yolcu almış ve 
bunları Kasımpaşa iskelesine çıkar-
mıştır. Şükrü, kürek çekerken başı 
açık olduğu için güneş çarpmış ve 

n .,, 
Istanbul gümrüklerinde t~hıtl bS"' 

tahliye ve dizbarko tarifelerınde ·f~ 
zı tenzilat yaptlm.Iştır. Ham~l ~ar~r 
si yirmi beş kuruşa indirilmıştil"· IJl• 
ya tarif esinin beşinci grup bOşal\sıı 
kısmından da evvelce 375 ku~uş 0 

.. r"' 
tarife 350 kuruşa indirilmiştır . .A,.ğla• 
lığı 820 kiloyu geçen eşyalardan ıv 
lınacak dizbarko ücretleri de u~e"' 
tılmıştır. Zati eşya hamal tıf• 
sinin derhal tatbikine başlanıtııŞ arı 
Seyyahların otomobillerinden. ~at 
hamaliye ücreti de yüzde ellı }ta ec• 
indirilmiştir. Liman reisliğince rıı ,D 

buri şekilde rıhtımlardan kald1arı 
vapurlar, palamar ücretini )1IJll ·e
sonra yüzde yirmi ho"' ., ksik ode~ 

Süleyman Çapçı. yolcuları K::ıı:nmnıu:m~ mira'""' Nkar-
3 - Ahmet ..K.tı5lllllll eserı ve orı- maz da hemen sandalın içine dü_§e-

ceklerdi,. 

jj._nalitesi; Naki Bora. rek ölmüştür. Müddeiumumilik tah- K K • L !I 
4 - Ahmet Rasimin ev hayatı; kike elkoymuş ve tabibiadil Salih 1 Z a ç 1 r rrı V 

Ahmet Rasimin torunu Osman. Haşim de cesedi muayene etmiştir. 
5 - Istanbuldan anonim sesler; d ölümün sıcak tesirile olduğu anla- y • • • • n 

Reşat Ekrem Koçu. şıldığı için gömülmesine müsaade e- UZU n e 
6 -Ahmet Rasimin musiki sanatı, 

dilmiştir. 
bestekar tamburi Salahattin tarafın- 1 
dan izah edilecek ve henüz neşredil- -------------- çarp 1 s m· a ar memiş olan eserleri de yine kendisi Li -ı 1 
f:arafmdan çalınacaktır. BiRKAÇ SATIRLA .,;iııdll 

7 Tarsus, (TAN) - Hızır lcÖ.Y':ı-• - Davetiye yoktur. Herkes ge- • ~ 
lebilir. Son tramvay 24,30 dadır. bir kızı kaçıranlarla jand~:,111 ıı· 

T ic.aret odasında toplanmakta müsademe etmişlerdir. Tafsilat ş 

Hamalllk iki 
Kazada 

Daha Kaldırddı 
Eminönü ve Fatih kazaları içinde 

sırt hamallığı bu sabahtan itibaren 
resmi şekilde yasaktır. Fakat bele
diye evvelce tedbir aldığı ve hamal
lar cemiyeti de bu ağır külfetten bir 
an önce kurulmak istedikleri için bu 
iki kaza içinde ihtiyari olarak dün
denberi hamallık kalkmıştır. Bugün 
nahiye müdürlerıi, merkez memurları 
mmtakaları içinde sıkı teftişler ya
pacaklar, emre riayet etmiyenleri ce
zalandıracaklardır. 

Yalnız bu iki kazada bir eyllıle ka
dar istisna edilmiş mmtakalarda sırt 
hamallığına izin verileceği gibi kışa 
kadar da seyyar satıcılığa serbestçe 
devam olunabilecektir. 

Bundan başka resmi şekilde henüz 
tatbildne zaman olmakla beraber ha
mallar cemiyetile belediye arasında 
yapılan anlaşma neticesi, dündenbe
ri Kadıköyünde de sırt hamallığı 
kalkmıştır. 

lktısat Vekilinin 

Egedeki Tetkikleri 

olan benziıll komisyonu vazi- dur: ie." 
fesini bitirmiş ve raponHlu lktısat 14 yaşlarında Nefise pamuk ~öt 
Vekilimize vermiştir. srnda çalışırken sabıkalılardan rV 

• Ahmet ve beş arkadaşı kızcağızı ~81" 

B ir müddetteııberl şehrimizde kalayıp ağzını tıkadıktan sonr~ınd• 
bulunmakta olan Ma.kalle Sul çırmağa başlamışlar, Karadag d• 

tanı SaJilı bin Galip, dün Romanya kendilerini bastıran jandarınaY~ e1' 
vapurile Iskenderiyoye gitmiştir. ateş etmişlerdir. Bir çeyrek aur /l." 

e müsademe sonunda haydutlardan 9"' 

A nkara ticaret odası, yeni ih- li oğlu Mehmet ölmüş, diğerleri ~~ 
das edilen Yeril Mah servisi- mışlar, fakat sonradan tutulıı:ıll§ 

nin göreceği işler üzerinde Ist.anbul
da da bir servis teşkil edilirse bera
berce çahşdabileceğini Ista.nbul tica.
ret odasma. bilclirmiştir. 

• • ktısat Vekaleti Deniz ~leri 

1 müsteşarı B. Sadullah Güney 
şehrimize gelmiştir. 

• 
E vvelki gün saat 12,SO da. Os-

maniye telsizlerinbı bulundu-

dır. 

Parasız Tifo Atıll 
Beşikt~ halkevinden: :ııı• 
Bölgemiz halkını tifo hastaıığt1'' 

karşı korumak üzere Beşiktaş b
3.,.,c .. s .... 

vinde pazardan başka her gilll asıil 
17 den 19 a kadar doktor BaY Ji" 
tarafından parasız tifo a~ısı ya.P 
mağa başlanmıştır. 

ğu meydandaki fundalıklar tutuş- t 
muş, yangın 6 saat devam etmiştir. Adliyeden Dave c• 

• !stanbula geldiği anlaşılan J3ol~ C. 

U• • züın kurumu, yaş üzüın iJıra- za hakimi Sedadın acele tstan11tl e
eatı için I...oodra, Varşova. \ 'e Müddeiumumiliğine müracaat etIJl 

Hamburgta birer şube açacaktır. bildirilmektedir. ~ 

IIAkVi/.\ll~HAV~ 
Bugünkü Hava: AÇIK · 

Yeşilköy meteoroloji istasyonun- 1 fillci'""i"y-Gün731 Hızır: ~ 
dan alman malumata göre, yurdumu Arabt l35a RuınS 135 
zun Trakya, Kocaeli ve Eğe mmtaka- · 16 

Iktısat Vekili, yeni iş teşkilatı kad 
rolarını dün tasdik etmiştir. Kadro
lara yapılacak ilaveler hakkmda 
muhtelif mrntakalara derhal tebli
ğat yapılmıştır. Bay Enis Behiç cu
ma günü Ankaraya dönecektir. Yeni 
kadrolarla ağustosun birinci gilnUn
den itibaren faaliyete geçilecektir. 

Iktısat Vekili Celal Bayar, cuma 
günü kotra ile Akdeniz seyahatine 
çıkacaktır. B. Vekil, bu arada Bod
rum, Fethiye mıntakalannda sün
gercilik işlerini ve Fethiyede ma.den 
işlerini tetkik edecektir. B. Celal Ba
yar, Fethiye ve havalisinde bulunan 
ve Türkiye ile Yunanistandan başka 
yerde mevcut olmıyan zımpara ma
den işlerinin inkişafı imkanlarını da 
gözden geçirecektir. 

larmın açık, diğer mıntakaların bu- Cemaziyülevvel: 20 Temmuz. O 
!utlu olması, rüzgarların Doğuda Güneş: 4,53 - Öğle: 12•

2
1 şark, cenup illerinde cenup, Trakya İkindi: l6,17 -Akşam: 19,3
0 ve Kocaeli mmtakalarmda şimal isti- ') 4., 

kametlerinden orta kuvvette esmesi 1 Yatsı : 21,28 - İmsak: ... 1 . ı..:.: - a•rdedı , 
muhtemeldir. en az 20 santigrat olara~ .k -~etıfl' 

DUNKU HA VA miştir. Rüzgarlar, şimal ı~~ıktle er 
Dün, hava açık geçmiş, barometre den saniyede 6,4 metre sura 

756,7 milimetre, hararet en çok 29,!5, miştir. 
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Madrid Cephesinde Büyük 
Asi Taarruzu 

Dün Katiyetle Durduruldu 

• 
l l ngiliz Kralının l rlanda Seyahat 

İrlanda Cümhuriyetçileri 
Bir Şimendifer Köprüsünü 
Bomba ile Patlattıl .ar 

I
Aderni Müdahale Komitesi Cumaya Toplanacak.! R 
ngilt - omanyada 

ere Asi Top 1 arından Korkmuyor a· 
Kral ve Kraliçenin Bindiği Gem 
Zırhlllarla Birlikte BeHast'a Vard 

• 
1 

1 

tond 28 ır Hapisanede Ceph • ra, (TAN) - Asilerin Madrid etrafındaki ve Brunete Londra, 28 (A.A.) - Kral ile Kraliçe Belfut'a gitmekte o 
hı.lut e&ındeki taarruzları durmuftur. Fakat bunun, Madrid'in kur- isyan Ç kf dukları sırada serbest İrlanda devleti ile Ulıter hududunda birço 

1-
k 

~erde"7 delalet edip etmediği malmn değildir. Şimdi, bu cephe- .... 1 1 ~ suikastler yapıldığı haber verilmektedir. 
)'an et u aktefek atet teatisinden b-.Jca kayde değer bir vaka cere- Gardiyanlar ate, açarak on ; Hududun her lkl tarafındaki güm-ı-------------

ıneıne1ctec1· 4 bir kürek mahL'!-un "l- • rUk barakalannda yangın çıkanlmış Alı• Çetı•nkaya 
l 'l ır. ' KIUR U O d flok d ley 1 k'" •• .. h "'ı erin b· ·k· b el" cl"'l • ve Dun e em o u oprusu e-

bıuJcab·ı .. •: ı ı haftadır Madrid cephesinde 12 bin, fakat u~ ur u er .~ men hemen tamanrile berhava olmuş 
ı hakumetçilerin 40 bin zayiat verdikleri bildiııilmektedır. Bükreş, 28 (TAN) - Bugün • tur. Tyrone ve Armach koothıldan 

B 
' 1 Htikfunet menabll, kendi ıat:.atı Targuosna hapisaneskıde büyük ' dahilinde nıüselli.h 4 kişinin tevkif 
l r zelzele 1 nm Cardoba kasabası etrafındaki ~ bir isyan çakmıştır. Mahpuslar, ' edilmiş olduğu bildirilmektedir. 

77 
pelerl işgal ettiğini bildirmektedirler. ı eller.ine nereden geçtiği belli ol- : Frankfurt kontluğu dahilinde bir I nsa General Quiepo de IJano, Sevtlla ı mıyan bazı sil&hlarla gardiyan- polis devriyesi taarruza uğramıştır. 

••ı n radyosunda mutat nutkunu verirken, 4 lann üzerine hücum ederek &. Diğer taraftan tüf ek ve mitralyözle 
O dürd •• Madrld cephesinde hare.k8t111 de~·am ·, plsane kapılanm zorla ~tmm- müsellah 7 kişi, Dubliİı - Belfast yo-
)f k U ettiğini söylemiştir. ' ya çalışmışlar, fakat gardiyan- Iu üzerinde gümrükçülere ateş etmiş 

-.uı:._ slko, 28 (A.A.) _ •rem- KOMİTE CUMA YA TOPLANIYOR lar vaktinde tertibat alarak, si- ler ve gümrük bürosunu yangın bom 
haJu Ylrnıı beşinci günü ma.- Ademi müdahale tali komitesini,? lihlarile mukabeleye girişmiş _ , balarile tahrip eylemişlerdir. 
&ele saatle, saat 22 de, bir zel- cuma gliınü saat 16 da toplanacagı lerdJr. Asi mahpuslarla ardJ- • Bu suikastıer, kral ve kraliçenin 
•ik 0hnuştur. Bu sarsıntı, Mek- resmen bildirilmiştir. ya.nlar aras daJd ücad ~ h , Belfast'ı ziyaretleri mUnasebetile ser 
~~hafif hlssedllmiştir. Orf- İtaly~. sefiri Grandi, dün 1ngilte:.e • 11 uzun sür:.. ~anlı eb~ ay- ' best lrlanda.dan Ulster'e ziyaretçile-
ti ~apa ve Vencr.uz'de cid- Başvekıli MI.ster Chamberlain'le g~- vaşa dönmUş':rveDk.. A :-- , rin tehacüm etmelerine mani olmak 
"aı ar ika etmiştir. rüşmüş ve mülakat, kabine mahafı- , . 11 rio • once as e- istiyen müfrit cümhuriyetçilere isnat 
~ trata köyü harap olmuş- linde iyi bir tesir bırakmıştır. Bu gö ' nn ze e a~ etmiyenlve yal- edilmektedir. 
ıa..:._ 17 kişi ölmüş, 30 kişi yara- rü!~ede yalnız İspanya mesele~ ruz korkutmaya. teşebbüs eden K 1 K ~tır. değil, 1talya ve İngiltere arruımdakı gardiya.nlar, hücunuın şiddeti ra Ve raliçe 
q. ıetzeıe on senederıberi \'11• bütün mesailin mevzuu bahsolduğu karşısmda ciddi bir müdafaaya • B H 1 

gelenlerin en şiddetlisidir. sanılmaktadır. Mülakatın Romadaki mecbur kalmışlardır. Gardiyan- e ast ta 

lngiliz Kabinesi 

l atil Yapıyor 
Londra 28 

lirnento ta . (A.A.) - Kabine par-
buıunan b tUınden evvel muallakta 
rtlelt ~ aıı nıeselele11i daha hallet-
1,nacakt;; Y~ bir kere daha top-

l<ibıııe . 
klJldakj ~ ı.u.ı.ll ~w ... \....,1 ~.1. 
t~ bir 8!~0Jeleri beynelmilel vaziyet 
bırer İ§a ilı vukua gelmiş olduğuna 
dir. ı;ı_Uı ret gibi telakki edilmekte
ıırıarın aklka öğrenildiğine göre, na
e\t\>el ı;kserisi, eylulün on beşinden 
değildir ndraya dönmek niyetinde 

Ro111anya Krall 

c Belçikada 
\' ltıd, 28 
e lltaiyeti ~~.A.) - Roma ıya kralı 
~eM:_ dun otomobılk buraya gel 
~"ll'. 

lto' belediye daircs:ni. F!andre 
~ ~ı:n şatosunu, K:ıtcd:-:ı.li ziya· 
tıııı. bir . ve nıahalli hiikflD"et eı ka-

ltornan öğle yemeği Vl:rmiştir. 
~I~ dönı:.~ kralı öğlede~1 so'lra Brük 
tok llkı UıJtUr. Kral he.!' tarafta pek 

9lanmıştır. 

Almanya Ekinleri 

!e_Yıt Altına Alıyor 
huı.. lin, 28 (A . 
ı..: "'"bat . .A.) - Zıraat Nazırı, 

tesirleri de fena değildir. lard8Jl bir çoğu yaralaruruş ve Belfast, 28 (A.A.) - Kral ve kra-

FRANSA CEVAP VERDİ • mahkumlardan da yirmi kadan : l' . h ·1 l v· t . d Al ' 
1 

dıkta b ~ ıçeyı amı o an ıc orıa an -
Fransa hükumeti, İngiliz teklifle- ' yara an n aşka on bir kü- bert yatının refakatinde harp gemile-

rine bugün cevap vermiştir. Cevap, rek mahkumu da öldürtilmüş ve · ri bulunduğu halde buraya muvasa-
planm Fransa hükumetince kabul edil sükftnet tesis edilmiştir. Müd- ' latı 21 pare topla selamlanmıştır. 
diğini bildirmektedir. dehımumlllk vakaya el koymuş- ' Dük d'Abercorn ile Ulster valisi, 
RUSYA FRANCO'YU MUHARIP ,, 4• tur. kral ve kraliçeyi karşılamışlardır. 

• .J ' ' TANIMIYOR · •• •••••••• •• •••••••• •••••••• Şehir kamilen bayraklarla donan-
Sovyet sefiri Mai~y, bu sabah İn- mıştır. Şevk ve heyecan içinde bulu-

giltere hariciye nezaretine giderek Bir Tayyare Kazasında nan ve Ulster'in altı kontıuğundan 
r ;nm Plvmnnth'la tP:ıtH .. flr~ı-rla hn- Ö gclmiş bir buçuk milyon kişiden te-
lunmuştur. Hariciye "Nezaretinin, se 15 Kiflldü rekküp "dan halk kütle.ai,. hükümdar 
firden toplanacak olan ademi müda- Parls, 28 (TAN) _ Brükselln lan alk13lamışıtr. 
hale komitesinde Rusyanm alacağı cenubmıda bulunan Hal'de bir Hol- ------
vaziveti sorduğu tahmin edilmekte- landa tayyaresi düşmüş ve altı 
dir.Sovyet Rusya Francoyu katiyyen mürettebatı da dahli olmak ttzere 
muharip tanımıyacaktır. 15 kişi ölmüştür. Tayyare ki.ml-
1NG1LTEREN1N ASİ TOPLARIN- len yandığı l~in kaza hakkındaki 

DAN KORKUSU YOK ta.ııldka.tıo pek giiç yapılabileceği 
Avam Kamarasındaki münakaşa - anlaşılmaktadır. 

lar sırasında, İngiltere Hariciye Na
zırı, CebeIUttarikta yerleştirilen asi 
İspanyol toplarının İngiliz toplan ta
rafından her zaman susturulabileceği 
ni söylemiştir. 

379 MÜLTECİ DAHA 
Marsilya, 28 (A.A.) - 379 mülte

ciyi hamil bulunan lmarethie vapuru 
gelmiştir. Miilteciler arasında, başka 
esirlerle mübadele edilmiş olan altı 
İsviçreli, iki Alman ve dört İtalyan 
tayyareci vardır. 

Rusyamn Yeni 

Tokyo Elçisi 
Moskova, 28 (A.A.) - Tas ajan

sı bildiriyor: 
Harbindeki Sovyet konsolosu Bay 

Salavoutski, Tokyo büyük elçiliğine 
tayin edilmiştir. 

Morning 

Gazetesi 

Post 

Satddı 

Rus Tayyarecileri 

Şerefine Verilen 

Resmikabul 
Moskova, 28 (A.A.) - Tayyareci 

Çikalof, Baidukof ve Beliakof şeref
lerine dün Kremlin'de tertip edilerı 
resmi kabulde B. Stalin, Molotof, Vo
ro§ilof, Kaganoviç, Kalinin, Mikoyan, 
Çubar ve Ejof da hazır bulunmuş -
tardır. 

lngiliz Hava Ordusu 

Kuvveti e ndiriliyor 
Londra, 28 (A.A.) - Hava neza

reti, havi ordusu efradının çoğaltıl
ması için, halen izinde bulunan bü
tün efradı, asker toplayıcısı sıfatile 

Yugoslavyada 
Bir Kasırga Londra, 28 (A.A.) - Daily Teleg- harekete davet etmiştir. Nezaret bu 

raph gazetesinin sahibi Lord Camro- suretle yazdırılacak her muallem as
Belgrad, 28 (A.A.) - Zağrep- se, Moming Post gazetesinin hisse ker için beş tilin, her acemi askeri

te çok Jlddeıtll bir kasırga olmuş- senetlerini 250 bin Ingiliz lirasına sa çin de iki buçuk şilin mükif at vere-
tu.r. Hasarat mühlm~r. , tm almıştır. ı cektir. 

Şerefine 

Bir Ziyafet Verildi 
Berlin, 28 (A.A.) - D. N. B. A-

jansı bildiriyor: 
Alman nazırı doktor DorpmUll er, 

Alman hükumeti namına Türki ye 
Nafia Vekili B. Ali Çetinkaya şer 
fine, Tayyareciler Evinde bir ziyaf 
venniş ve bu ziyafette refikaları 

e-
et 
ile 

birlikte, Türkiye büyük elçisi B. 
8-Hamdi Arpag, lktısat Vekaleti mü 

teşan B. Faik Kurtoğlu, Vekil B. A-
at, 1i Çetinkayanın maiyetindeki zev 

Türk ekonomik heyeti azalan ve Tü 
kiye Büyük elçiliği erkim ile Alma 
hUkfuneti nasyonalist partisi ileri g 
!enleri ve Alman ekonomi alemi m 

messilleri hazır bulunmuştur. 

.. 
r 

n 
e-

Ü· 

~ilistindeki lngiliz 

Kumandanı Değiıti 

Londra, 28 (A.A.) General Dill' 
yerine Filistin ve şarki Ürdündeki 
giliz kuvvetleri baş kumandanlığın 
general Wanel tayin edilmiştir. G 
neral Wanel Ağustos sonlarına do 

in 
İn 
a 

e-
ğ-

r.u Filistine gidecektir. 

DIŞ 

KISA 

HABERLER 

A merikada 578 bin nüfus
lu Buffalo şehri, k,)m

yooculann grevi yttzüııden aç 
lqllmak tehlikesine maruzdur. 

• 
B lr kruvazörle, dört muh-

ripten mürekkep bir A
merikan filosu ziyaret ma.ksa
dile Rusya.nuı Vladlvostok llma
mna. gitmiştir. 

• 
P arlste hitişar eden ve el-

le basılan bir .Japon ga
zetesi, Çkılllerfn ötedenberf Ja
ponlann emri altında yqadık
Ianm yazmaktadır. 

• B uz denizlerinde büyük bir 
Norveç Balina avı gemi

sinin battığı ve içindeki 24 ki
tinin boğulduğu haber verilmek
tedir. 

"'it 'ihtiyacının teminine matuf 
~e ame neşretmi,tir. Bu ka-

) ~e göre, bütün çavdar ve buğ 
~it , uıu ekmek imalina tahsis 
oıa:'.'ve Al?1~nya'dn hububat müs 
.... il.it, hU ~~tı ıhtiyaçlan mfüıtesna 
~ 

01 
tun rekoltelerini satımya 

11-_""' &.caklardır 

Yeni Mzszrzn llk Müstakil Hükümdarı 
) '"·cı.rn . 
bı~~ 01 &.nıe, hububatın hayvan yi-
l!~~llrak kullanılmasını menet . 

-------
kısa Ankara 

Haberleri~ 
~"" e.ı): &ta. 28 (TAN muhabirin-

• .\t 
~:on Nafıa Müdtlrii B. Arif, 
'tı~ıa Müdürlüğüne tayin e-

• 
~"'"' httldimet doktoru BaJ> 
~~l'flen Bingöl Sıhhat MU-
•~ tayin olunmuştur. 
~ iye, tehrin muhtelif yer· 

' ~Qmf hel&lar yaptınlma.
l'lııı >--...__~erdi. l' enişehlrdeklle
~-...snıa ağustosta batla-

K antet Mısır bugün büyük 
ve eşsill merasim ve teza

hürlerle tam miınaslle müsta.kll 
mukadderatma hi.kim yeni Mısı: 
nn ilk hükümdarı Majeste Birinci 
Faruk'u tahtına leli.& edecek. Son 
günlerde bütün Mısır, heyeca.ıııa. 

beklenen hu bayramı eksiksiz bir 
neşe ve en coşkun sevgi ile kotla
mak için geceli gündüzlü hazırla
myontu. Nihayet bugün yeni Mı-
81r Kralı tahtına oturacak ve yeni 
Mısınn tarihinde en büyük değeri 
haiz olacağı muhakkak olan yük
eek vazifesini ifaya başbya.caktır. 

Kral Faruk, siyasi rtişte henüz 
varmı!), gllrbtlz, ve çok iyi yetişmiş 
bir gençtir. Babasınm vefatı üze
rine derin sevgi tezahürleri içinde 
kral llAn olunduktan sonra, .kralm 
amca oğlu Prens Mehmet Allnbı 
riyaseti altında teşekkül eden ni
yabet meclisi krallık vazifesi ifa 
etmiş ve genç kral, memleketinin 
niyabet yoluyla idare olunduğu sı
rada tahsilini ve görgüsünü Uer -

r .. ··~~;~·:·~~~·~ .. ·~~;· ·~;~~~~· · · · ····ı 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
letmek Ue meşgul olmuştur. 

F akat bu arada Mısır lıaldka
ten mühim hiuUselere şa

hit oldu. Evvela, lnglltere ile im
zalanan ve Mısırın hürriyet ve ls
tlklalloi temin eden muahede lm
za.latımı!J ve tasdik olunmuş, daha 
sonra Mısınn istiklalini maaen 
zinclrllyen ve tahdit eden bpltü
lisyonlar da Mootreux muahedesi
le ilga olunmu!f ve yeni Mısır, genç
liğinin bütün kuvvetlle, bütün hı
a ile yeni hayata kavuşmak, hür 
ve mttstakU mllletler arasında 1&
yık ve müstahak olduğu m8'ide 
ytik8fJlmek lmkinlanm . elde et
miştir. 

Kral Birinci Faruk, bütün bu 
hnki.nlann hazırlandığı ve Mısmn 
yeni bir hızla yeni ve höyük pli.u
lan tatbike ba§byacağı, daha doğ-

rusu yerıl Mısınn hötün milli ha
yatını yeniden kuracak inşa siya
setini başından 80DUD& kadar ta
kip edeceği sırada devletin başına 
ge!;mekte ve bütün Mısıl'lll bu hJs 
ve emel Ue müteheyyiç ve mü~ 

· bassls olduğun• gösteren samimi 
tezahürler arasında vazlf esine baş 
lamaktadJr. . 

Bir hidlsenlıı I~ gelen en 
ooşk1111 sevinçle kutlanması için 
ne lizuns& hepsi de Kral Faru -
ğun tahtma oturduğu bu sında 
-toplanmış buloouyor. 

Memleketin lstlkli.llnl kaza.ınna-
81, kapltüli8yonlarm Ugası, milli 
f\IUJ'Oll olgunlaşması, memleketin 
htikli.I w hürriyetine kavuşmak 
dolayısUe uhdesine aldığı vazifele
ri yapnuya hazır obnası.. Bütün 
bunlar bir milleti bahtiyar etmlye 

ve bugün ba.,ıamış olan bir devri 
dilediği şekilde kutlamasını temi
ne ki.ildir. 

B u mesut şerait içinde tah
ta yükselen gen~ ve güzide 

Majeste Kral Faruğun büyük ba-
i>alan tarafmdan başlanan ve çok 
Deriye götürillen teceddüt devrini, 
bütün Mısın kucaklıyan azami şü
mul Ue gayesine vardıra.cağı ıüp

he götürmez. Kral Faruk, ayni za-
manda yeni Mısın tam minaslle 
temsil eden ilk milli htildbnda.rdır. 
Son yanın 881r, milli şuuru nasıl 
yeniden yarattı, yaşattı, yetiştil'dl 
ve olgunla§brdlse Mısırın başında 
bulunan hanedanı da ayni teki.mö
lö geçtnnlş ve bu teklmW bilhas
sa yetıl kralda temessW ve teki.
mtil etmiştir. 

Majeste Kral Faruğun tahta o
tunnaslle dost ve karof'f Mısırda 
ba§lıyan yeni de\Tln hayırlı ve 
muvaffakıyetli olmasını candan dJ
lerlz. 

' 
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Ci.EK 
Sıcak· Ter - Su 

Eh! l' az gelmedi diyenlerin bugtbı• 
lerde de gönlü ho~ olmadıysa Allah 
yardımcımız olsun. En ufak hareket, 
vöcudü mütemadiyen fıŞkıran bir ter 
pman halkıe getiriyor. O kadar ki. 
J.i.f etmek ljÖyle dursun, düşünmek 
bile adamı terletiyor. Onun için d~ 
şünmüyorum. Düşünmek te adamı 
terletir mi! deme)inlz, öyle düşünce-
ler vardır ki, adama zemheri soğu
ğunda bile buram buram ter döJrtii. 
rUr. 

Wun oraya gelecek değil, sıcak
lardan bahsetmek ist1yorum. Gerçek 
sıcaktan göz açılmaz oldu. Ortaıığl 
kasıp ka\'UliUyor. Bir de sert rüzgi.r 
var. Azıcık serinlemek için açığa o
turdunuz mu, aksmk burnunuzda. 
Hemen soğuk alıyorsunuz. Bu Si~ 
ta soğuk almak hakikaten tabiatla 
garip bir cllvesl 

Sıcak oldu mu beılim suya karşı ytt 
ztim tutmaz. Bir taraftan terler, bir 
taraftan içerim. Eskiden tifo şüphesi 
yokken su)'U War War I~, arkasm
dan bir de: 

- OOh ! derdik. 
Şimdi buııu yapamıyoruz. Ya Ka

ra.hisar maden su)'U satan dükkia
lardall yahut Evkdm sebilinden bafoo 
ka kenten su içmek bana haram ol
duğu için sıcakların üzerime olan t&o 
slri büsbütün arttı. 

Diyeceksiniz ki, "terkos suyu, ka
palı ıtlfe memba suyu içsene!,, W 
arammla, terkos ı;uyu temiz, mikrop
suz faluı filin. Liklıı blztm evlerde 
ve bürolarda terkos sulan mutlaka 
ayakyollarmlD musluğundan akar. 
Avnıpada musluklar, odalarda l'

vabolanmD önündedir. Orada iaua 
bardağım alıp musluktan doldurup 1-
~. li.kln bizde ayakyolu musluğmt
dan su içmek bana bir tiksinti veri
yor. Kaldı ki; tvkos suyu da bu ..., 
cak günlerde salep gibi sıcak akıyor. 

Demek herşeyi çaktığı yerin ve _. 
nldığı muhitin tesirine tabidir. Ba 
yalnız terkos suyuna mahsus bir lt'J: 
değil. 

En haklı söz,mı yttksek fikir bir .. 
yakyolu musluğu ehemmiyet ve mM'• 
klindekl ağızdan ve kafadan çıkana, 
benim terkos suyuna baktı~ gölle 
görllltlr. Neyae! (llaamatlh, u..-..
ca, terkos suymıu pkır şakır içlyooo 
rum, amma bu içiş ıu yazdığım hi9-
lerimln izharına mi.Dl teşkil etmez.) 

Memba sulanna gelince; karilerm. 
den birinden aldığım bir mektup ba
na kapalı şişedeki sular hakkında 11-
gll verdi. 

Membamda fenni şartlarla dold• 
rulmuş olan şişeler için değil amma, 
rastgele şehirde dolan şi§eler için ba 
karilm bakınız ne diyor: 

"Suculann namuslu kısım: " Sis 
bu işi vlcda.nımıza bırakınız. Biz ı.. 
zan büyük şişeleri küçüklere kendi
miz taksim ederiz ve çok susuz ka.
lırsak yan yanya terkos kanştın
nz,, diyor,, 

Bu iddia doğru bile olmasa mem
bamda doldurulnuyan bir §işenin ~ 
ne giren su membadan damacana ve
ya fıçıya, oradan da küçük pşe!ere 
ne gibi prtlar içinde geçtiğini bt'JI 
ne bileyim. 

Onun içindir ki, ben hi.la bu mem
ba SU)'U meselesinde belediyenin lılm, 
metini istiyorum. 

Bence bunlar ya membamda bel& 
diyenin kontrolü altında doldurulma-

d 
lı ve mühürlenmeli, yahut memba-

811 belediye murakabesinde a1eıall 
u, kapalı ve mühürlü kaplarla dol
urma istasyonuna nakledilip oradan 

8 

d 
da sıhhi bir kontrol altında ve el stt
rülmeden şişelere konulmahdır. Yok• 
sa bu ılşelertn şüphe itibarile kırll
eşme ve Halkalı sularaıda.n ne far--: 

la kalır! 
B. FELEK 

Ankara okuyucularımızdan B. N. Er· 
an: k 

G Uzel mektubunuzu aldım. Dtifatlal'I 
ıza teşekkür ederim. Gazetelerde çı· 
an yazı ve haberlerin bazan mantık 
e realite bakımından kıymetleri ek
k olabilir. Onları hoş görmek ve 
antıld istiıntaçlar yapmak karilere 

n 
k 
v 
si 
m 
d" üşer. Tifo haberleri ve yazıları da 

u kabildendir. J)erin saygılar. b 
B. F. 

p 

ti 
de 

Lehistanda iki Alman 

Caauıu Tevkif Edildi 

Varşova, 28 (.A.A.) - Express 
oranny gazetesine göre Len tabiiye 
nde bulunan iki Alman "komşu bir 
vlet,. hesabına casusluk töhmclıy

le Bydcoszoz'de tevkif edilmiştir. 
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. . 

~ahkemel.erde 

Sahte Rapor Meselesi Parkta, öpüşen 
iki genç Tıbbı Adli 1 evkif edildi 

Ağır cezaya 
Başkatibi 

Verildi Mahkeme, Suçluları. 

Hapse Mahkum Etti 
Bir ihtilas suçundan tevkif ve Ağrrceza mahkemesinde muha-

keme edilen GaJata Belediye tahsildan Nadir hakkında sahte ra- Sultanahmet sulh birinci ceza ha-
d" ·ı kif 1 kimi dün Şükrü ve Virjin adlı iki 

por ver ıği suçı e tev o unan Trbbra.dli müesaesesi ba.tkatibi genel tevkif etmiştir. Bunların suçu 
Raif hakkındaki tahkikat bitirilmittir. parkta öpUşmektir. lddiaya göre ha-

Yapılan tahkikata ve iddiaya göre, dise şöyle olmuştur: 

Terfi Listesine 
Dahil Olan 
Adliyeciler 
Adliye Vekaletin.de çalışan ayırma 

komisyonunun terfi edecek hakimle
rin bir listesini yaptığını ve müddei
umumiliğe de tebliğ ettiğini dün ha
ber vermiştik. Bugün de terfie liya
kat kazananların isimlerini veriyo -
ruz: 

Terfide hakimlerin temyiz edilen 
kararlarının tasdik edilmesi esas tu
tulmuştur. Yüzde elliden yüzde yet
miş beşe kadar kararlan tasdik edi
len hakimler kanunun A ve yUz
de yetmiş beşten fazlası tasdik edi
lenler de kanunun B fıkrasına göre 
terfie hak kazanmaktadırlar. lstan
bul hakimlerinden A fıkrasına göre 
terfi edenler şunlardır: 

!kinci sorgu hakimi Mahir Verdi
gil, ağır ceza azasından Muhlis Tü
may, ağır ceza azasından Sami Er
den, ikinci ticaret reisi Ismail Hakkı 
Tur, Birinci hukuk azasından Muhit
tin, dördüncü hukuk azasından Sab
ri, altıncı hukuk aza muavini Ham
di, asliye dördüncü hukuk azası Atıf, 
Beyoğlu sulh hukuk hakimi Cevat, 
lstanbul icra muavin hakimi Uıtfi, 
Sultanahmet sulh ceza hakimi Sala
haddin Demirelli, mUddelumumi mu
avini Ferhat Dömeke. 

B. fıkrasına göre, terclhen terfi et
tirilen de Kadıköy sulh bakimi Rauf
tur. 

Pencereden 

Çocuk Dün 

Düşen 

Öldü 
Bay Ismailin bir buçuk yaşındaki 

kızı Nurhayat adlı kız pencereden 
düştüğü için Şişli Çocuk hastanesine 
kaldırılm~tı. Yavrucak hastanede öl 
müştür. Müddeiumumilik tahkikata 
lüzum görmüş ve Tabibiadil Salih Ha 
ıimi göndererek cesedi muayene et -
tirm"ştir. Zahirde hiç sukut eseri gö
rülmediği için ceset Morga kaldırıl
mıştır. 

Tıbbıadli mUessesesi, Nadirde cezai ŞUkrU 23, Virjin 28 yaşındadır. 
ehliyetini ka.!drracak hiçbir hastalık DUn, bunlar kolkola girmişler, Fatih 
tesbit etmediği hakkında raporunu parkına çıkarak, bir kanapeye otur
yazdığı halde Raif 500 liraya Nadir- muşlar ve konuşmıya başlamışlardır. 
le pazarlık etmiş ve bu raporun hila- Bu gençlerin arasıra şakalaştıkları 
fına başka bir ra.P.Or yazarak altına ve öpüştükleri parktaki kalabalığın 
da meclis ~zasmın t~klit. imzal~r,ı~ı ı nazarı dikkatini çekmiş ve polise ha
atmış ve böylece mtiddeıumumıl1ge her verilmiştir. Polis bunları yakala. 
göndermiştir. Raif ayni zamanda ra- mış ve meşhut suçlar müddeiumumi
porun okunaca~ gün ağır ceza mah- liğine göndermiştir. Hadisenin iki de 
kemesine gelmiş ve dinleyiciler ara- şahidi vardır. Virjin, kendisini şöy
sında bulunmuştur. Raif, müddeiu- le müdafaa etmiştir. 
mumilikte daktilo ile yazılan bu ra- - ŞUkrü bana evlenme teklif edi
poru kendisi yazmadığını iddia etmiş yordu. Ben doğrudan doğruya kendi
ve fakat seçilen ehli hibre Tıbbıadli sine cevap vermedim. Anneme sora
mUessesesine giderek bütün makine- ynn. Müsaade ederse söz veririm, de
lerin Y.azısmı ve Raifdn imzasını tet- dim. Fakat Şükrü, anneme sormamı 
kik etmiş ve Raifin bir çok imlalarda mlinasip görmedi ve şaka · tarzıında 
(K) yı (G) gibi yazdığını, bu mü - benim ağzıma hafif bir tokat vurdu. 
zekkerede de ayni şekilde yanlış im- Bunu görenler öpüştük, sandılar. 
la kullandığını görmüş ve sahte im- Hem iki nişanlının öpüşmesinden ne 
zalardaki yazıların da Raifin olduğu çıkar? Şahitler yalan söylüyorlar. 
neticesine varmıştır. Birinci sorgu ha Şahit Mehmet, şunları söylemiştir: 
kimi, Raif hakkındaki tahkikatını bi- - Hayır, bay hakim.. Ben katiy-
tirmiş ve evrakını ağır ceza mahke- yen yalan söylemem. Bunlar öpüşü
mesine vermiştir. Yakında muhake- yorlar, kucaklaşıyorlardı. Herkes 
mesine başlanacaktır. gördü. 

Hakim, suçluların sabıkasını da 

Düzceden Gelen yaralı sormuştu. ŞUkrünUn sabıkası olduğu 
anlaşılıyordu. Mahkeme, suçlarını sa-

Hastanede Öldü 
Düzcede bir cinayet neticesinde ya

ralanan Mustafa oğlu Recep adlı bir 
delikanlı evvelki gUn Gureba hasta-
nesine getirilmiştir. Recep dün has
tanede öldüğü için mUddeJumun.ilik 

tahkikata el koymuş ve tabibiadilleri 
göndererek cesedi muayene ettirmiş
tir. Verilecek rapora göre tahkikata 
devam edilecektir. 

Emniyet Müdürlüğünde Adli 

İtler Süratle Görülecek 
Umum Emniyet müdür muavini B. 

Izzcttinle lstanbul Emniyet Direktö
rü Salih Kılıç, dün öğleden sonra 

Müddeiumumi Hikmet Onatı ziyaret 
etmişler ve yarım saat kadar görüş

müşlerdir. Bu münasebetle Emniyet 
direktörlUğündeki adli işlerin daha 
seri ve daha muntazam tedviri de 
mevzuubahis olmuş ve bazı kararlar 
alınmıştır. 

bit gördü ve ceza kanununun 419 un
cu maddesine göre alenen hayasızca 
vazı ve hareketlerde bulundukları i
çin Virjine 15 gün hapis ve 15 lira 
para cezası, ŞUkrüye de 17 gün ha
pis ve 17 ,5 lira para cezası verdi ve 
her ikisini de tevkif etti. 

OÇ GON HAPlS 
Dün Bomonti caddesinde Servetle 

görümcesi Nimet kavga etmişler, Sul 
tanahmet üçüncü sulh ceza mahke
mesine verilmişlerdir. Hakim, Nime
te üç gün hapis ve bir lira para ce
zası vermiştir. 

Bir Muallim Çıldırdı 
Bursa, {TAN) - Buradaki Ferah 

oteline misafir gelen Mersin orta 
mektebi tarih ve coğrafya muallimi 
Ahmet Ataman ansızın delirmiştir. 

. 
"Yeni Mersin,, Refikimiz 

"Yeni Mersin" refikimiz 10 yaşına 
girmiştir. Tebrik ve muvaffakıyetle
rinin devaınmı temenni ederiz. 

Yeni Kombina/arımız 

Merinos ve Sunğipek 
Fabrikaları 3 ay sonra 
işlemeğe başlıyacak 

Bugünkü Program 
OGLE NEŞRiYATI : 

12,30: Plakla Türk musikisi, ~2 
50: Havadis. 13,05: Muhtelif plak 
neş_riyatı. 14,00: SON'. 

AK1;iA)I NE~RIYATI : 1 

18,30: Plakla dans musikisi. 19 
30: Spor müsahabeleri: Eşref Şe· 
fik tarafından. 19,30: Vedia Rıza 
ve arkadaşları tarafından Türk ınöu 
sikisi ve halk şarkıları. 20.30: .. • 
mer Rıza tarafından Arapça soY· 
lev. 20,45: Safiye ve arkadaşlarik 
tarafından Türk musikisi ve hal 
şarkıları (Saat ayan). 21,15: Or· 
kestra. 22,15: Ajans ve borsa ha
berleri ve ertesi günün progra.ınl 
22,30: Plakla sololar, Opera ve D· 
perct parçalan. 23,00: SON. 

Gemlik fabrikası, bütün dünyadaki 
• • 

yenısı ve en eşlerinden en 
moderni olacaktır. 

...... 

Günün Program OzU 
SENFONiLER 

18 Varşova: Senfoni (Beeth~ 
ven) Plak ile. 18,35 Roma kısa dal 
~ası: Senfonik konser. 

HAFiF KONSERLER 
9,30 Paris kısa dalgası: Plak. 

10,15: Keza. 13: Keza. 13,10 Bük· 
reş: Kristal orkestrası. 14,15: Pa• 
ris kısa dalgası: Bennes'den kon• 
ser nakli. 15,35 Roma kısa dalgası: 
Koro havaları. 16,30 Paris kısa. dal 
gası: Orkestra, şarkı. 18.45 Mosko· • 
va, karışık konser. 19.15 Varşova: 
Enstrumantal plaklar. 19,35 Peşt~; 
Şehir bandosu. 21 Va.rşova: Hafı..ı. 
musiki konseri (Sopran He}. 21,10 
Kolonya: Büyük eğlenceli konser. 
22.05: Prag kısa dal~ası: Faust'tan 
bir ballet süeti. 22.40: Peşte: Rad· 
yo salon orkestrası. 22,45 BUkre~: 

Sunğipek labrikaıının umumi görünüıü 

Lokantadan musiki nakli. 23,20 Vı· 
yana: Neşeli musiki. 23.30 Kolon'" 
ya: Orkestra, sopran. 23,50 Layp

5
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zig: Eğlenceli halk musikisi. 24,1 
Peste: Çigan orkestrası. G eml~k yolundayız. Yeni inşa 

edılmekte olan Gemlik Sun
gipek fabrikasmı görmeğe gidiyo
ruz. Bu yeni fabrikamız, memleketi
mizin en güzel köşelerinden birinde 
kurulmuştur. Gemlik körfezinin Bur
sa tarafındaki kıyısında ... koyu nefti 
renkli zeytin ağaçlarının arasında 

bembeyaz rengi ile çok güzel bir kon· 
tras yapıyor. 

Otomobilimiz fabrikanın tam kapı
sının önünde durdu. Körfezin bu sa
hili adeta bir anababa günU yaşıyor. 
Yüzlerce insan, gidiyor, geliyor. A
ra balar mekik dokuyor. Hummalı bir 
faaliyet var. Fabrikanın bir an evvel 
bitmesi için çalışılıyor. 

}"abrika hakkında aldığım malfı· 
matı okuyuculara veriyorum; 

G emlik Sungipek fabrikası, Sli· 
mer Bankın kurmakta oldu· 

ğu fabrikaların orta büyüklükte bir 
modelidir. Irili, ufaklı 10 binadan 
ve bir elektrik santralinden müte
şekkildir. Fabrika işlemeğe ba§ladığı 
vakit takat.ı, memleketin bugünkü 
sungipek ihtiyacını tamamen karşı
lıyacak bir haldedir. Fakat sungipek 
istihlaki, ithalat fiyatlarının yüksek
liği dolayısile süratli bir yükselme 
göstermiştir. Halbuki cihan sungi
pek istilaklne ait istatistikler tetkik 
edilince anlaşılıyor ki, bu maddenin 
sarfiyatı, seneden seneye hendesi nis
petlerle artmaktadır. Milli piyasaya, 
milli sungipek arzolunduğu gün, 

bunun bizdeki sarfiyatının da arta
cağı ştiphesizdir. Hesaplara göre, 
fabrikanın yakın bir zamanda geni§
letilmesi bir zaruret halini alacaktır. 
Fabrikanın açılına resmi, tahmin e
dildiğine göre Merinos fabrikasının 
resmile bir arada ve bUyilk ihtimalle 
ilkteşrinde olacaktır. 

E ~elce Avrupaya yetiştirilmek 
tizere gönderilmiş olan Türk 

mütehassıs ve mühendisler, memle
kete dönerek vazifelerine başlamış
lardır. 

Sümer Bank, memurlar için fabri
kanın arka tarafında küçük ve sıh
hi şartları haiz blr mahalle vücude 
a<>tir-m1>lrhv~ı... r-mlilc ~ııncriıualr fah 

rikası aunyaaa bu işi yapan fabri
kalann en yenisi ve en moderni ola
caktır. 

Genç Bir Mesf ekdaşı 

Kaybettik 
Cümhuriyet refikimizin tahrir he

yetinden Izmirli Avni Tutuşun teda
vi edilmekte bulunduğu Alman has
tanesinde vefat ettiğini teessürle ha
ber aldık. 

Cenazesi bugün saat on bir buçuk
ta Alman hastanesinden kaldırıla
cak, cenaze namazı saat yarımda Teş 
vikiye camilnde kılındıktan sonra 
Feriköy mezarlığına defnedilecektir. 
BUtUn ehibba ve arkadaşlarına tazi
yetlerimizi sunarız. 

OPERAl,AR, OPERETLER 

19 Moskova: Bir operet nakli·' 
19,45 Bükreş: Plaklarla Fransız~· 
pera musi~·isi. 21 Laypzig: Puccı· 
ni'nin "Madame Butterfly" operası 
22 Roma: Boito'nun "Mefistofele'' 
operası. 22.05 Prag kısa dalgası: 
Oneret musikisi. 

RESITAl,LER 
17.15 Varşova: Silezya şarkılaJ'!· 

Hl Bilkreş: Plakla piyano konserı0 20,10 Ui.ypzig: Halk şarkıları. 20;4 
Bükreş: Keman resitali (Vivaldı • 
Kreisler. Sen - Sen, Dvorak, pol· 
dini). 22.25: Prag kısa da1~8": 
Musiki ve neşeli E;arkrlar. 23 var• 
şova: Keman resitali (Leh esert~: 
T'i ... ~ ... -) '>!2 1n. ·u·:ı~-- ,.,... _ ... 
Enatrumanta.I ve şarkılı solist kon· 
seri. 23 30 Varşova: İspanyol halk· 
şarkı lan. .....,,,,,, 

Aleni Teşekkür 
Memleket hastahanesinin tam bit 

mahrumiyet denilecek derecede fen .. 
ni malzemesinin nevakısına rağnıeıı 
refikamm bir batında iki çocuğunll 
büyük bir suhulet ve arızasız alı:ntık 
suretile hazakat ve mahareti sebk&
den Bitlis memleket hastahanesi ope
ratörü Sadık Akkoyunluya her iJ.d• 
miz aleni şükran ve minnettarhğıIJlı· 
zın ilanını kıymetli ve memleket içiıl 
çalışan gazetenizden hassatan rica e
deriz. 

Bitlis Emniyet müdilrlUğU UçUncD 
komiserlerinden Osman Nuri Erez 

anlayamadı, yaklaşmasını bekledi. 
Refik gülüyordu. Bu gülüşte bir hay!i şeyler ol· 

duğunu sezen Erden on adım ileriden sordu: 
- Ne haber bakalım? 

• Refik şakalaşmıya çalrşarak: 
- Dur bakalım! Evvela merhaba! Hele şuna bak 

hanım teyze! lnsana merhaba demeden havadis soru· 
yor. 

Bir de buraya gelmi§sin, memleketin bin 
yıllık fi.detin bozmıya, . elin kızma göz 
dikmeye, elin oğlunun yüreğini yakmıya ça
lışırsın. Bak sana söyliyeyim Mebus! Bu işten vazge
c.;eceksin! dinle, namusunla ister burada oturursun. !s
ter boynunu kırar, cehennem olursun! Erdenin işine 
zerre kadar kanştığını işitirsem, dinim, imanım hak
kı için senin pestilini çıkarır, ve dUnbeleğini patlatı
rım! Ben bütün cepheleri dolaştım! Altı yara aldım. 
Yüz defa ölümden kurtuldum. Bana artık kainat vız 
gelir. Şimdiden sonra bedava yaşıyorum. Sizin gibi
leri çala sının adam etmekten başka, dünyada hiç bir 
emelim yok. Bir köroğlu bir ayvazım. Bugün Musula 
da atsalar, yarın yine ense kökündeyim! Ya dua et ö-

- 76- ., 
Tirşe başörtüsünün altında balmumu çehresile mü· 

barek bir abideyi andıran kadın tatlı bir gUIUmseyit
le : 

leyim! Yahut bu işten vazgeç! Işte bu kadar! . 
Herkes, donmuş, Meta nefes almaktan çekinmiş bir 

haldeydi. DUnbelek zade, belki kırk kişinin önünde 
söylenen bu sözleri artık işitemez oldu. Kulakları u
ğulduyor, gözleri kararıyor, elleri titriyordu. 
Yüzbaşı merdivene doğru bir adım attı. Arkasına 

döndü ve yUksek sesle: 
- Hiı ! dedi. Bana bak Kadı! Bu işi sen çığırından 

çıkardın! Yeni bir tezvire kalkayım deme! Sonra se
nın de cübbeni ters giydiririm! 

Ortalık tıssss ! ! ! ! 
· YUzbaşı gittikten sonra, orada bulunanlardan bir 
fki kişi, akıllı davranıp mebusun yanına sokuldular 
ve kulağına: 

- Sizi biraz dışarıdan çağırıyorlar. 
Diyerek kaldırdılar. 
Bu bir güzel vesile oldu, hemen aşağı indi ve ya

nında yürüyen: 

- Efendi Hazretleri, biraz müteessirsiniz, eve teş
rif edip biraz istirahat buyursanız. 

Dedi. Mebus ses çıkarmadan, tin tin, evinin yolunu 
tuttu. Fakat kimse Kadıya yardıma koşmadı. Peııce
re kenarında. renksiz ve korkak. büzülmUs ka!mıstı. 

Refik Tekinin, cinnet halindeki nutku kimsede hızlı 
konuşmıya mecal bırakmamıştı. Yalnız mütekait Ka
sını Ağa, bir gayretkeşlik göstermek istedi: 

- Çok ayıp oldu canım! Bu ne hal? 
Demiye kalmadvŞube hesap memuru atılarak çı

kıştı: 

- Sen ayıbı mayıbı bilmezsin, sus orada Kasım 
Ağa! 

Kasını Ağa cevap vermek isterken, öteden başka 
mırıltılar işitildi. 

Kasım Ağa falsosunun ehemmiyetini anhyarak sus
tu. Kadı tekrar mırıldanmak istedi: 

- Maazallah! Cinnet efendim! lşte cinneti muvak. 
kate denilen şey .. 

Katip tekrar atıldı: 

- Kadı Efendi! Fazla söyteme şimdi yüzbaşıya 
haber veririm ha! Bir geriye dönerse sonra karış
mam .. 

Bu sözler, oradakilerden birçoklarını gizli gizli gül
dürdü. Elan yUksek sesle ve hatta başka meselelere 
dair birşey görüşülmüyordu. Vaka şimdiye kadar gö. 
rillmUş şeylerden değildi. Bununla beraber pek azı 
müstesna olmak üzere, herkes buna memnundu. Her 
kesin yüreğinde bir acı, ambarında bir delik ve ha
yatında bir yeis vardı. Onu açacak, onu kışkırtacak 
ve teselli edecek bir tuğyan lazımdı. Bunu, Refik Te
kin yaptı ve o gün, oradakilerin ve iki saate varma-

dan bUtün memıeKeon şUJ<ranını kazandı. thtiyar 
mUftU bu işten memnun olmakla beraber, endişe edi
yordu. Bu heriflerin iftirada ne kudretli mahlUklar 
olduğunu bildiği için, bu yaştan sonra başına bir hal 
getirmelerinden çekiniyordu. Tahir Efendi, daha gUn 
görmüşlerden olduğu iç.in müftünün bu yürek üzün
tüsünü sezmekte gecikmedi. Kulağına eğilerek, ya. 
vaşça : 

- Bunlar olağan şeyler, efendi. Merak etme sen. 
Sade ömrünün son deminde millet namına böyle bir 
hayra sebep olduğun için sevin. Bizim birer ayakları
mız çukurda. Salah, felflh günlerini göremesek bile, 
hiç olmazsa böyle başlangıçlannı görmekle mUsterih 
olarak gözümüzü kaparız. Ateş olmıyan yerden du
man çrkmaz. Hemen Tanrı bu dumanın ateşini miles. 
sir eyliye. Yüzbaşı kulağı delik bir adamdır. Birşey
ler bilmese bu kadar ileri gider miydi? 

Refik Tekin sokak kapısından girerken beslemeye 
sordu: 

- Küçük bey yukarıda mı? 
- Hayır, bUyUk hanımla arka bahçede .. 
Havuzun yanından arka bahçeye saptı. Tahta par-

maklık kapısını çekerken Erden gördü. 
- Anne, yilzbaşı geliyor. 
- Buyursun. 

Erden merak ve heyecanlı ta uzaktan, Refiğin yU
zünden havadis anlamı.va calışıvordu. Fakat blf5ey · 

- Sabahtan beri dört dönüyor. Şimdi de beni kıs
rakların yanına sürükledi. 

- Evvela bana ya bir ayran, ya bir nar şerbeti .. 
Sonra konuşuruz. 

- O kadar m1 susadın oğul ? 
- Susamaktan değil hanını teyzeciğim, kızgınlık· 

tan, kızgınlıktan!. 
- Hayrolsun ne oldu? 
- Küplere bindim, fıçılara bindim, cehennemleri 

atladım. Nihayet berbat ettim geldim. Kepaze herif 
beni yüzbaşı gördü, Yıldızbelen tepesinden Akçay daIXl 
!arma bakar gibi kuşbakışı bakmıya başladı. Seni kail 
bur seni, seni mendebur seni! 

1 Söyle canım oğul ne oldu? 
- Ne olacak? Şubeden çıktık efendim, doğruca 

kanbura gittik .. 
Refik bazı hiddetli, bazı alaylı bütün vakayı bir bir 

anlattı. 

Hafız Hanım merakla sordu: 
- Şimdi ne olacak? 
- Allah iyi yapar. Oteki parti daha gelmedi mi 1 
- Hayır, daha gelmedi. 
- Bulmuşlar mı? 

- Evet, şimdi kızlardan birini gönderdim. Usulca-
cık sormuş, yukarıda erkek misafirler var demişler. 
Zahir hala oradalar. Bari onlar birşey çıkarmasalar-
dı. (Arkası var) 
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-.......;; 1 Oaauıya çalqınaktır. 

CONON MESELELERi 

~Clrlh kongresi 
hı.a ı.ıtJı ':: Dobnabuı~ sarayında 
~ llttlln. ncı-ı ~gör
~ ~ llu eyl6I a)'lllda l8fanı. 
"hlr &ı..._: her tarafmduı birçok 
S •e ~k ve yeni rttrk 
~ -...- --.. De, burada, yakın 
~ l'eha...~· Atatlirldba 
.:.~ -~~· ~ ~ altında 
il, ......... -.,et &lalan, )'dlardaabe-

'.....:::- llmt hMlkatJeıtn 
~ iti Ye Ollllll '11 veya bu 
~et~ ba kıta, ıu veya bu 
..._ bntı.._:---8 ve aleyhine blrta-
~ tasfiye edllmesHıe 
~faril lar. Umumi tarih, bil
~ ~hine cliinyası ve en bqta, türk 

• JtaP 18ırlarca tahrif edilmiş.. 
~ lo~ din dtişD181lbğı ve 
~~°:_din düşmanlığına ka
~~ ihtiraslar, yalnız 
~ ~ hak ve 1ereflerinden 
ıı...'-t ~ e değil, onun derisine ye-
~ ~ ~ya ceısaret edecek 
;;-- '-'.._~ttlıer. Renkli ve barbar 
le "e ~ 0slDBllb gafietf lçfnı. 

rfqe ' Yolu ile, Türk mektep
'-}'-.... Clrmiştlr. 
aı. .... ~.~ \'e yeriis
~ ~ admı bquıa hayb 
'~~ettiği bu haksızbğa Js
~~ ~ ve tefekkür ada.mlan 
~ Saıı tuhur etti. Hatta bu Is
~ ~ TtirkçüJUğü devrinde 
~ 4e tealrbıı dlUınlze nakledilerek 
,~ elloıb.cl göstermiştir. Kayı-
4ıııı.... ~llJar e Olmadığı için, tarih 
~ des•--Badece Osmanlı hMıe
•~l'f .,...nu Y8Znıak üzere ö
~ lçlıa, bir TUrk arkeolojl-

• lçhı, 8811 hak sahlblnİn se-
• lııe.L ;:.ı. ~~... .. =·-.. .._ . .__ lllM. re "'• 
~ ~· anp topra~ı~ duyulmamıştır. 

"-~ -.nndıuı yabaııcı ısttıa
~ katıııaıı. için bazı hayır sa-
'l._ '-llıeı.:!neını değU, fakat bizzat 
~~ deha ve kabramanh
~~ 'turliıım geldiği gibi, umumi 
~ ~ k Şerefleri de ayni lstlli.
,,.: ile tlQdJJı ile konuşmıyan, Türk 
~~an, Türk kafası ile 
'~ Yen bazı bayır ve har 
~ te~fitunan ile değil, me-
~ lr....~.eden, )erin altında ve 
~ ~ araştıran, put kır'-S beyin yıpratan yeni 
~:"\'at etlerinin cihadı De k~ 

'~ta.tanı diktadan, karşı
lco~~ ' devrine giriyorduk. 
bal'~ ~ 4e fikirleri yıkmak ne 
~..: te ~uk olaeaktı. Bütün 
·~~ ~etlerlnl herhaııgi bir 
~~ e kurmuş olanlara 
~ hlı ~ ettirmek lmklnsız 
h...:~ Ctlçtur, 
)~ bit Ülı, liboratuarm, kütü
~ lata).

0 
keume De, llınln hUrri

~ ~ l1ıı. Taassubun ayırdığı, 
~ .... ~ ltC.ttettığl, akim kıldığı 
~ ı:-uet ilemini münhası
\....._ te -~ ve htlr tetkikJıı 
'' U&una bırakılmasını is-

~ ~ ...... kongresi arkadaş-
~ 't~ sabalarda ne kadar 
'-....~ &iS-.. konuşmalar için hazır 
~' ~l'ecektlr. Kongrecıln 
"~ 'l'ııı.s lllldakl sergi kısmı, u-
~ ~-~~de Türklüğün yerini 
~~ :"ı ~de Kemalizm dev-

1 "-, ~s etttl'fyor: Bu sergi, Türk 
~le...~ etf.ıaın, btitön iddialann-
~' lnetlnlere, kazılara 
~ ~lyet verdiğini ve 
~. )l~ ı.-eaız_ edebiyattan ne s ~ete -.."lll&k lstediğkıl lsbat S s.:e sergi, akıl ve insaf 
~ ~.._.. \laeıtahğı ile, her ta-
~ ~~ ve entemasyonal 
~ -~ l'llrk münevverliği De 
-._~ ~ e doğru başlıca adımS._ ,_ teekn edecektir. Ata
'-.~ ....... he1nea bütün dalrele-

'" ~~te aymp verdiği Dol
~' 1r • .__ ~da, onun davasını 

'-:' ~ için cesaret w fe-
~ ile hetkesı tebrik etmek 
~ ~gl üstünde bütün 
ho~ "Yanık ve hassas 

ur. 
19ı'1ila Rılln ATAY 

• 

Dünyada Madencilik 
Türklerin 

Eli le 
Kuruldu 

T ürlderin madenciliii çok eskidir. Er
genekon menkıbeıile hatlar. Oğuz· 

)arın Hükümclan ilhanın oilu Kayan ile ye

ğeni ve e,leri Tokuz ııjmdddarı ve üredik
leri dar vatan parçaaından çık-ek Ye kur-

tulmak için demirden bir daiı eriterek ken· 

dilerine yol açtılar. Dalın genit bir yerine 

bir kat. odun, bir kat kömür koydular, yet· 

mit deriden körük yapblar. Yüklü bir deve 

çıkabilecek kadar kendilerine yol buldular. 

Türklerin ana yurdu maden iti
barile çok zengindi. Bol bol altın 
ve gümüş buldular. Türkler altını 
mukaddes bir maden saydılar. Al
tından yaptıkları çadıra taptılar. 
Bayraklarını altından dokudular. 
Çadırlarının ve saraylarının UstU
ne altın hilıil diktiler. Ulu TUrk i
limlerinden Karvin'li Ebu Yahya 
'7,p'ki A.ıuu· • il - Rtlad ve Ahb11.r -
il - lbad, adlı eserinde ve Makdfst 
Kitab • ü1 - Bedivet tarih'inde TUrk 
lerin hükümdarlarının sarayı UstU
ne kurulan altın çadıra taptıkları
nı anlatırlar. Türklerin altım kutlu 
ladıklarına daha birçok ana kitap
larda rastlanır. TUrkler yalnız de
mir, bakır, gümüş, altın gibi ma
denleri bulmuş ve kullanmış değil
lerdir. Soğuk, sıcak ve başka afet
lerden korunmak için de daha bir 
çok madenleri bulanlar da dedele
rimizdi. Maden kömUrUnU ilk defa 
teshin maddesi olarak kullanmış
lardı. Ibni Batuta doğu illerini ge
zerken (cild, 2 sayfa 298) Hataylı. 
ların ısınmak ve yemek pişirmek 
için maden kömUrU kullandrklannı 
görmüş ve bunu hayretle kaydet
miştir. Türkler karpitin tenvir va
sıtası olarak kullanılmasını da çok 
eskiden biliyorlardı. Krrkız Türkle
ri kandil yerine karbit llmbalan 
kullanırlardı. 

Y 
A K U T ''Mucem - Ul • 
Billdan,, mda (Cilt 5 ısay

fa 411) Ebu Dülf Miar Ibni Mühel
hil'in şark seyahatini naklederken 
Kiymak Türklerinin yağmur mıkna 
tısı dedikleri yağmur tatlan oldu. 
ğunu ve bir vadide bulunan zengin 
madenlerden parça halinde altın çı 
kardıklarını ve sellerden sonra yer
den elmas parçaları -topladıklarını, 
Oğuzların beyaz kulunç ve kılıç taş 
ları,Dokuz Oğuzların kankesen taş. 
lan bulunduğunu anlattıktan son
ra Hırhız Türklerine geçiyor ve on
ların kandil yerine kullandıkları ta 
şı da şöyle izah ediyor: "Bunlar da
rı ve pirinç ile keçi, geyik ve öküz 
eti yerler, deve eti yemezler. Bun.. 
larm ibadethaneleri ve yazılan var 
dır. Çok müdekkik adamlardır. 
Kandilleri, kendi kendine sönünce
ye kadar üfliyerek söndUrmezler. 
Bunların manzum sözleri vardır. 
ibadet ederlerken manzumelerini 
söylerler. Senenin muhtelif zaman
larında bayram yaparlar. Bayrak
ları yeşildir. Bunlar ibadet ederler
ken yüzlerini cenuba çevirirler. Zü
hal ve Zühreyi tazim ve Merih ile 
tefeill ederler. Bunların geceleri 
lamba yerine yaktıkları taşları var
dır. Bu taşla aydınlanırlar. Başka
ları bu taşı yapmasmı ve yakma
sını bilmezler. Bunlar beylerinl .;ok 
sayarlar. Kırk yaşını aşmıyanlar 

Beyin yanında oturamazlar.'' 

T Urkler Yeşim ve Yad taşıa-
rUJJ Ucı 'hu.Ut.. ıU .. ~ .... 1n ... Ub Yo 

timi siperi saika olarak kullanırlar
dı. Bu inanış Osmanlı Türklerile de 
beraber gelmiıti. Bugün Jstanbul 
ve Edirne minarelerinin birçokla
rında yeşim taşmm siperi saika o
larak kullanıldığım görüyoruz. Top 
kapı sarayında yeşimden yapılmış 
birçok kıymetli e§ya vardır. 

Türkler mumya denilen madeni 
de ke,fetmişler ve bunu ismiyle be
raber Mısıra ve blltiln Garp mil
letlerine vermişlerdi. Mıeırlılar 
mumyacılığı Türklerden öğrenmış
lerdi. Hill Anadoluda ve bilhassa 
Konya ve Amaeyada birçok Selçuk 
mumyalan vardır. 

Bilyilk TUrk ilimi Ebft-r-Reyha
ni Biruni Topkapı sarayında üçü.n
eli Ahmet kUtUphanesinde 204 7 nu
marada kayıtlı ve Sebüktekinliler
den Mevdud adına yazdığı {Kitab • 
W - Cumahir Fil ~vahir) adlı ese
rinde mumya hakkmda çok kıymet 
1i malftmat vermittlr. Birun! bu e
serinde btltlln madenlerden de e
hemmiyetle bahsetmiştir. Madenle
rin tUrkçe, rumca, hintçe, farsça, 
süryanice adlanm bile yazmayı ih· 
mal etmemek suretiyle geoit tetkik 
ve bilgisini göstermi§tir. Mesela al
tının rumca hroeon, süryanice ze
heba, hintçe soren, ttirkçe altm, 
farsça zer olduğunu, gilınütiln de 
rumca arhoaa, süryanice sima, fara 
ça ıim, tUrkçe gUmU§, hintçe dob 
olduğunu yazmıştır. 

Kıymetli Türk bilgini kıymeUi 

ve kı-ymetsiz bütün madenlerin has 
Alarmı ve kıymetlerini de aynca 
ve ehemmiyetle kaydetmiştir. 

T Urkler, •tefte kolayca te
m.izlendiği için amyanttan 

gömlek ve mendil yaparlardı. Ea.
aen mendili icat eden de dedeleri
mizdi. Avrupalılar yakın zamana 
kadar burunlarının atımüğilııü kol
larına ıilerlerdl Amyant gömlek 
ve mendU kirlenince de atette yak
mak auz:etile temizlerlerdi. Amyan
tın ilk kltifinin Türkler olduğunu 
da birçok seyyahlar yazmıelardıl'. 
Anayurdun madenleri çok ve cö
mert olduğu için dedelerimiz bilhaa 
sa altın ve gUmilf madenlerini Je
letmi§lerdi. Binmlılarm para kes
tikleri yerlerin aayıaı bir dUztlneyi 
bulamazken, TUrklerin para ku
tikleri yerlerin bir llateaini yapmak 

için kocaman bir kitap hazırlamak 
lizımdır. Osman oğullannm itila 
devirlerinde madenlerimizin işletil
mooinc gok ehemmiyet verildiği gö 
rillUyor. Uç senedenoer1 .Başvekı
lete bağlı hazinei evrakta yaptığım 
tetkiklerde Osmanlı Türklerinin iş
lettikleri sayısız madenlere rastla
dım. Bu incelemelerden sonra edin
diğim kanaate göre, bugün dünya 
piyasal.annı tutan altın ve gUmU§ 
cevherlerinin yüzde doksanına Türk 
lerin alınteri ve emeği karışmıştır. 
Garplller henllz altını tanımazlar
ken Ttırkler çadırlarını, bayrak ku
m&flarmı altından dokurlar ve taht 
larmı altından yaparlardı. Sahibüs
serir denilen Alan Türklerinin taht 
lan som altındı. CUmhuriyet idare
si dedelerimizin J>lze milli bir .ya
diglr olarak bıraktıkları madenci
liğimizi tekrar diriltmek için büyük 
ve hllmmalı bir faaliyet sarfettiğini 
görüyonı.ı. Maden arqtırma ens
titUsU yurdun her köşesinde geniş 
mikyasta arqtırmalar yapıyor. 

Arqtırma memurlarının timdi 
Şark vilayetlerinde olduklarını öğ
reniyonı.ı. 

K endilerini rehberlik edeceft
ni tahmin ettiğim bir vesi

kayı neşretmeyi mllnasip gördüm. 
Hazinei evrakta darphane kıamm
da (2628) numarada kayıtlı olan 
bu vesikaya göre Şibin Karahisar, 
Şiran ve GUmUşhanenin Kupuz ve 
Sümüklü köylerinden ve Karahisa-

mı Alocra ve Karata k6ylerinde 
mühim mikdarda kömür çıkmakta
dır. Vesikada bir batman ham de
mirin bet paraya satıldığı ve Gtl· 
mÜ§hane köylerinden her gUn yUs 
yilk taş cevheri ve her yükünden de 
üçer batman kadar demir istihsal 
edildiği ve Karabisardan beher kan 
tar demirin üç buçuk kuruşa indiri
leceği yazılmaktadır. Ill Selim Ka
rahisa- ve Şiran taraflanndaki de
mir madenlerini gezdiği ve sonra.
dan her nedense bu madenlerin iş
letilmediği de vesikada zikredilmek 
tedir. Vesika 1muharrem1220 ta
rihli ve altında da "Eaaeyit Mah
mut Tayyar" milhrU vardır. Trab
zon valisi Vezir Tayyar Pap ola
cak. 

Vesikanın ehemmiyetli parçalan 
eunlardır: 

"Karahisar ve Şiran taraflarında 
demir imal olunduğundan ol hava
Jilere ıayeıi bahşi iclal buyurdukla
nnda demir madeni imal buyrula
rak kWliyet üzere demir iatlhaal 
olunmak üzere iken bazı esbaba 
mebni ol zamandanberu terk ve ta
til olunup elhaleti hizihi tersanei 
amireye verilen nizamı mUstahsene 
ıi.zimeSince donanmayı hümayunun 
izam levazımatmdan olan ifbu de-
mir hususuna bir rabıta verilmek ik 
tiza ettiğinden ... Elbaleti hi.zihi Ka 
rahisar kurralanndan Alocra ve 
Karata taraflarından on adet ve Şi
ran kazasında iki adet demir kü
rekleri var ise de demir cevheri 
Gümüşhane sancağı kurralarından 
Kupuz ve SilmUklU ve sair kurra
larda olup ... Yevmiye yUz yüke 
kadar taş cevher hasıl olup beher 
yükünden Uçer batmana kadar de
mir hAsıl olacağı ... ,, 

Antep, (TAN Muhabirinden) -Antep halkevi gösterit kolu son defa 
"Bay Türkan,, adlı tarihi eseri oy namış, büyük muvaffakıyet kazan
mıttır. Teınaillerde iki bine yakın yurttaş bulunmuştur. Yukarıkl re
simde, halkevi gösterit şubesine mensup gençleri başkanlan ile bir a
rada görüyoruz. 

Kanun kartıımdaı 

Boıanma Baıka 

Ayrıllk Baıka 
Koeumı aevmlyen kan: - Artık 

bıktım. Senden aynlacağmı; kansa
m sevmiyen koca da: - rahammii
ltlm kalnwlı. Art.ık aynlv.ağnn, di
ye kavga &l'Ulllda bağmrlar. Kul
Jandıklan bu aynhk kelimeelnla 
hukuken miaasmı çok kere bilmez. 
ler bDe. 7Mmeclerler ki, aynlmak 
karan De anlanDda beqey bitecek. 
Halbuki aynlmak başka, boşanma 

başkadır. 
Türk Kanunu Medeııiskıln 138 in

ci maddesi balmı ne diyor: "'Boşan
ma sebeplerinden biri sabit olunca, 
Jıikim, ya bopnmıya, ya ayrılığa 

hüküm ile mükelleftir. 
Dava yalnız aynlığa dair ise bo

§allIIUya hükmolunamaz. Dava bo
şanmıya dair olup kan kocanın ba
l'I§malan ihtimali bulunduğu takdir
de aynlığa hükmedilebilir." 

Görilltlyor kl, hopnma lstenDdiği 
halde bile hakim kan kocamn barış. 
malan lhtimall bulunduğunu görür
se aynbğa hlikmedeblllr. Yani kan 
kocayı tamamen blrlblrinden uza.ldq 
tınnaz. Sadece, muvakkat bir mtlcl
det tan.flann ayn kalmeaaıa karar 
verebWr. Bu müddet arfmda kan ko 
ca banprlarsa, mesele de böylece 
kendlllğlnden netıceleıımit ve lld ta
raf ta eskisi glbl müşterek evde bl· 
rlblrlerlne karplddı vazifelerini yap
ınıya devam ederler. 
Eğer dava adece ayrılmak tale

binden ibaretse, hildm hiçbir suret
le bopnma karan veremez. Fakat 
herhalde ikame edilen bopnma cıa. 
vaın ise ve bofanmak için de klft 
dereeecle delU göeterllmlpe, lılklm 
ya bopnma veya aynbk karan ver. 
melE mecbarlyetindedir. 

Duan, Dk asabiyetle kan koca, 
bir müddet evvel, arzulan ile km· 
daldan yuvayı yıkmak isterler. F• 
kat, zamanla bu hareketlerlııhı ne ka 
dar ,,_ıış oldofunu anlayıp pltmaa 
olmalan lhtlmall de mevcut bulundu 
jundan, kanunmnmda aynhk kara
nmn dahi verilebilmesi çok mllna. 
slptir. 

.(Istanbul Barosunda Avukat), 

lsmail Kemal ELBIR 

Nif&Db.fmdaki Fakir Halk 
Su latiyor ... 

Nip.ntaşmda oturan bir okuyucu• 
muz diyor ki: 

••- Mefl'Utiyet mahallesindeki ma,. 
dalyon ve ekmek fabrikası sokağın• 
da oturuyorum. Nişantaşmm susua
luktan kurtarılması için Sular idare
sine yaptığımız müracaatlardan hit 
bir netice çıkmadı. Son istidayı 
20-1-937 de verdik. Belediye, fa,. 
kir balkı susuzluktan kurtarmayı ka 
rarlqtırdı. Fakat 9 aydanberi bu ka 
rar da tatbik sahasına konulmadı.. 

Tekrar belediyemizin nazarı dikkati· 
ni çekerim.,, 

• 
Maçkacla Gece Su ihtiyacı 

Maçkada tramvay caddesinde o
kuyuculanmıman V. R. yazıyor: 

••- Tifo ile şiddetli bir surette mtl 
cadele edildiği ve şehrin temizliğine 
çalışıldığı fU ıurada auya çok fazla 
ihtiyaç vardır. Ortalıkta tifo salgın 
bir halde değilken belediye, şehrin 
her taratma gece gUndilz her saatte 
bol su veriyordu. Halbuki şimdi, bir 
aydanberi sular idaresi Maçka ve el· 
varma gece saat 22,30 dan sonra su 
vermiyor. Asri tesisatı haiz apartl
manlarda suyun ne kadar mllhim rol 
oynadığı mal6mdur. Muhitin su ih· 
tiyacının teminine çalışılmasmı ~ 
lediyemizden bekliyorum.,, 

Arapkirde Bir Ev ·Yandı 
Arapkir, (TAN) - Gece.yansı 

çıkan bir yangın, aktar Akile ait btl· 
yük bir evi tamamen yakmıftır. Aki
fin oğlu Nuri, pencereden kendini at. 
mak suretiyle canmı kurtarabilm.it. 
bütün eşya ve hayvanlar kül olmut
tur. 

latanbul - lzmir - Ankara 
Telefonlan 

Izmlr, (TAN) - Iatanbul - Ank~ 
ra • Izmir telefonlarile Uç mükaleme. 
ni nbirden yapılmasını ve seslerin şim 

" diğinden çok net olmasını temin ede-
cek makineler buraya gelm.i§tlr. Uo 

hafta sonra bu tekilde muhavereler 
temin edilmiş olacaktır. 
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6 TAN 

( SP O R ) 
Meşhur Davis 
Kupası Nihayet 

Amerikaya Geçti 

~~"'"~~, 

; MiLLi ; 
~ TAKIM ~ 

~ 

! GiDiYOR ~ 
~ Yugoslav milli takımı ile 1 ve ~ 1 
~ 2 ağustos tarihlerinde iki mü- ~ I 
~ sabaka yapacak olan milli fut- ~ I 
~ bol takımımız ıs kişilik bir kad- ~ 

1 
~ ro ile bu akşam saat 22 de Sir- ~ 
~ keciden Belgrada mütenccihen ~ 

Amerikalılar senelerdenberi kovaladıkları Davis kupasını ni· 
hayet elde ettiler. Bundan dokuz sene evvel Fransız milli takımı 
tarafından Amerikadan alınıp Avrupaya getirilen methur.cihan 
tenis fAJllpİyonluğu kupası 1933 ienesindenberi lngilterede bulu
nuyordu. Çünkü; Amerikalıları dokuz sene evvel mağlup edip 
kupayı onların elinden alıp Avrupa ya getiren Fransızları İngiliz
ler 1933 te yenmişler ve kupayı lngiltereye geçirmi9lerdi. 

~ Giden futbolcular şunlardır: 
~ hareket edecektir. ~ j 
~ Fikret, Hüsamettin, Ya§ar, M. 1 

~ Reşat, Niyazi (Fenerbahçe), Ci- 1 
\ hat, Faruk, Rıza, Rasih, Rebii ~ 
' (Güneş), Hiisnü (Beşikta5), Se- ~ 1 
- Um, Niyazi, Hasan (Ankara), ~ j 

Bugfin ayni kupa Amerikalılara 

tekrar geçmiş bulunuyor. Kupanın 

'.Amerika topraklanndan tekrar Av
rupaya geçmesi pek güçleşmiştir. 

Zira Amerikalılann bu sene kupayı 
kurtaran takımlan pek gençtir. On
ların ihtiyarlamalanndan ümitvar 

olmak müşküldür. Avrupada ise, gö
z.e görilhUr tenis yıldızlan içinde ile
ride daha ziyade parlıyacak gibi ye
ni yetişenler çok değildir. Şu halde 
kupa Avrupaya uzun bir adieu! çe
kerek uzaklaşacaktır. 

Davis kupası final maçlarını kar

'ıhklı oynıyan İngiliz - Amerikan ta 
kımlarınm son iki karşılaşmasında 

'.Amerikalılar iki galibiyet elde ede

rek bire karşı dört galibiyetle kupa

yı kazanmışlardır. 

Son maçlar tekler arasında olmuş

tur. 
Amerikalıların Parker'i, Ingilizle

rin Austin'i ile kar§ılaşmış ve lngi

lizlerin kazanacağı tahmin olunan 
bu maçı Amerikalı Parker şu netice

lerle elde etmiştir: "6-3" "6-2" 
''7-5". 

!kinci oyunu, Amerikan takımının 

en mücadeleci eleman olan Budge ile 
lngilizlerin genç oyuncusu Hare oy

namışlardır. Budge, mal\ım. olduğu 

Uzere Davis kupasını Amerikalılara 

kazandıran başlıca oyuncudur. Bu ka 

dar çetin bir oyuncu önünde lngillz· 
lerin genç tenisçisi Hare birinci sette 

harikulade bir oyun çıkarmış ve her
kesi şaşırtan müdahalelerile Ameri
kalıya bu seti ancak 15-,-13 kaybet-

miştir. 

Genç Ingiliz yaptığı fevkalbeşer 

gayretten gorgun düşmüş ve ikinci, 

üçüncü setleri "6-1" "6-2" kay

bttmiştir. 

Bu son oyundan sonra dünya bi

rinciliğinin alameti olan meşhur ku
pa Ingiliz tenis federasyonu tarafın

dan Amerikan heyetine merasimle 
verilmiştir. 

""',,.,,._~,it 

~ Adil Giray ' 
~ • • t 
~ Mıntaka Reısı ~ 

Senelerdenberi spor için uğraşmış 
ve birçok kimselerin takdirini, mu

habbetini kazanmış f)}an Bay Adil Gi 

rayın münhal olan Ista:ıbul mınta-

·- r i Adnan, Sa.it (lzmir). ~: 
Kafileye Futbol Federasyonu i i 

Başkanı Sedat Rıza riyaset e- 1 

' decek ve Fenerbahı;e ootrenörü 
' Elyot takımm antrenörü olarak ~ , 
- kendisine refakat edecektir. ~ 

~ "'"""""~"""''~""' 
ı_ . 

Vilayetlerde Yeni 

Stadyomlar 
~ ~ Memlekette spor çalışmalarına is-

. ; l t 1 • tikamet vermek için hazırlanan prog 

J
~ ) 11 ram dahilinde çalışılmaktadır. Oğren 

, diğimize göre, Edirne, Konya, Kas-
....ii ~ ı tamonu, Kütahya ile diğer vilayet-
,,.. - - ' lerde inşasına başlanılan stadyom-

limerikan takımının kupayı kur
tarmaaına yegane aebep olan 
genç teniaçi Budge, sağda arka-

daıı Mako ile beraber 

lann inşa masraflarma ait tahsisat
lan da verilmiştir. Stadyomlar inşa 
edildikten sonra 26 vilayetimizdeki 
spor çalışmaları yoluna girmiş ola
caktır. 

Aydında Yeni Bir 
Klüp Kuruldu 

J\ydm, (TAN) - Aydın sporcuları Ha.Uuı.vindc 'bir toplantı 

yapblar. 5pM #tnnitakasile Halkevi spor , ubeainin ihzar ettiği bu 
toplantıda ilbay ve Parti Batkanı bulundu. 

~oplantmın mevzuu yeni bir spor ,-------------
klübU tesis etmekti. Birçok müzake-
relerden sonra (Yüksel) spor ismile 
yeni bir klUp açllmasına karar ve

rildL Yeni klUbiln rengi göksiyah o
lacak ve futbol, voleybol, basketbol, 1 
atletizm, atıcılık, binicilik, tenis, şu-

1 
belenle meşgul olunacaktır. 

Son günlerde futbolde bUyük bir 

varlık gösteren Aydıospor klübü ile . 
yeni teşkil edilen klüp Aydının spor 1 

işlerinde daha fazla ilerlemesini te- 1 
min edecektir. 'ı 

AFYONDA 

Afyon, (TAN) Afyon lig maçlarma 
A ve B kümesi olmak üzere klüpler 
ikiye ayrılarak bu haftadan itibaren 
başlandı. Kocatepe ile Afyonspor ha
kem Doğanın idaresinde ilk maçı 
yaptılar. Çok sert ve kırıcı bir oyun
dan sonra Kocatepe mağlup oldu. 
-Birçok hadiseler olan maçin ilk 
devresini Afyon.spor, santrforları Sa-
18.hattinin yaptığı üç golle 3-1 ga
lip bitirdi. !kinci devrede her iki ta
raf birer gol yaptığından maçı Af
yonspor 4-2 kazandı. Sandıklı klil
bU de Dinarla karşılaştı. Ve müsavi 
bir oyundan sonra iki ikiye berabe
re kaldılar. 

Çankırıda Klüp 

Toplantlları 

Çankın, <TAN) - Geçen yıl şeh
rimizde ikinci bir spor klübü olarak 
teşekkül etmiş olan Bozkurt klübü 

yıllık kongresini halkevinde yaptı. 
Valimizin bulunduğu bu kongrede 

bir yıllık faaliyet raporundan sonra 

yapılan yeni intihabatta doktor Ra
sim Ali, sulh hakimi ismet, avukat 

! 

M eıhur teniaçi ve yüzücü 
Lady Cardigan 

Bir Spor Yıldızı 
Esrarengiz 

Şekilde öldü 
Birkaç gün önce Ingiltere kibar 

cemiyetlerinin ve spor aleminin etı 
parlak yıldızlarından biri olan genç 
ve güzel bir kadın ansızın ölüverdi. 
Polisin esrarengiz addettiği bu ölüm 
vakası, Londramn en kibar otellerin
den birinde oldu. 

kası reisliğine intihap edildiğini ha- Ihsan, Halit Şehirli, Celal, Necdet, 

ber ald.k. Bu değerli sporcuya yeni Cevat idare heyetine seçilmişlerdir. 
vazifesinde muvaffakıyetler dileriz. 

Oteıın arka tarafındaki dar so -
kakta oynıyan üç çocuk, binadan so
kağa doğru altın yaldızlı bir elbise 
giyinmiş bir kadının düştüğünü gör
düler. Yanma koştuklan zaman kor
kularından dona kaldılar. Bu kadın, 
gayet genç ve gü7.eldi, ölmiiştü. Fa
kat hiçbir yerinde ufacık bir kan le
kesi yoktu. 

Bay Adil Giray Güneş klUbündead 
fdare heyeti azalığı ile futbol komi
tesinden ve atletizm kaptanlığından 
istifa etmiştir. 

Klübün fahri reisliğini belediye rei
si Omer Atasoy kabul etmiştir. 

Klübün içtimai komitesine Fethi, 
Müzehher, Nüzhet, Hasan ve Ihsan 
seçilmişlerdir. Derhal vakadan haberdar edilen 

İ STİKLAL SAVAŞINDAN 

CEPHE ·DE 
DUGUN! 

A lay kumandanı o gece alaya 
bir eğlence tertip ettirdi. 

Taburlar gece yapılacak eğlence 

için biribirlerile müsabaka ederce
sine çalışıyorlar. Kütahyadaki grup 
muzikasından parçalar getirtilmiş. 
Saz, bağlama, davul, zuriıa, zaten 
var. 

Muhat köyünün üst başındaki düz 
lüğe, çıralı çam kütükleri yakıldı. 

Askerler karavanadan sonra, oy
lum, oylum, öbek, öbek toplandı

lar. Ortası boş bir murabba yaptı
lar. Bir tarafa serilen hasırlara da 
zabitler bağdaş kurdu. Çamlıkların 
arasroda kö_y cocuklirı ı.ö., ı.. .. ..ı.n. 
ları saklanmış, eğlence seyredecek-
ler! 

Gece ılık, hava katranlı, ay doğ
muş. 337 Temmuzunun bir yaz ge
cesi! Çam kütüklerine ateş verildi. 
Kütüklerden yalpalanarak yükse
len kızıllıklar, renkleri renklere ka 
rıştırıyor, dumanlar ay ışığında 
gümüşlenerek rüzgarla şakalaşı

yor. 

Oyunlara bir dekor içinde baş
landı. Ilkönce Izmirliler Zeybek oy 

nadı. Bunun arkasından Kastamo
nulular kalktılar. Bağlamaların ses 

lerine kaşıklarla tempo tuttular, 
kıvrandılar, oynadılar, terlediler, 
yoruldu ve oturdular. 

Etraftan : 
- Sinsin! Sinsin!! 
Sesleri d.uyuldu. Bu bir oyundu. 

Endamlı delikanlıların sağdan, sol 
dan getirdikleri çıralı ağaç dalları 
meydanın ortasına yıkıldı. 

hengine uyarak dönıniye koyuldu
lar. Çizgisiz esmer çehreleri bazan 
gölgeleniyor, hazan da ateşin kızıl
lığında bronz rengi alıyordu. Bu o
yun bir çağ sürdü. Sonra birden
bire yüzlerini ateşe döndüler. Şimdi 
teker teker bu cehennem kırıntısı
nın arasından geçecek, onu hiçe 
saydıklarını göstereceklerdi. Evve
la baştaki atladı. Baştaki alayın 
4.6""1"""'*··.;a· ..... _,. -(5•- --· ·- _. 

alevler arasında, siyah somakiden 
yapılmış bir kahraman heykeli gibi 
heybetlendi ve geçti. Bunu ötekiler 
takip etti. Bir daha geçtiler.. Bir 
daha; nihayet ateş, ayaklarının al
tında eridi, söndü, kül oldu. Ayni 
kabadayı dönüşlerle birkaç kere de 
külün etrafında oynadılar oturdu
lar. 

Oyunlar daha bitmemişti. Fakat 
sarı bir boru ormanları çınlatarak: 

- Paydos! çaldı. 
Nalbant Tahir titrer gibi oldu. 
Boru ormanlan çınlatarak : 
- Hazır ol! çaldı. 

Sessizce dağıldılar. Herkes yerli 
yerine gitti. Sessizce toplanqtlar. 
Alay ertesi gün harekete hazır bu 
lunmak emrini almıştı. Düşman ha 
rekata başlamı~tı. 

A layın köyden ayrılacağı du
yulur duyulmaz, bir curcu 

nadır koptu. Köyden birkaç ihtiyar 
kadın birkaç ihtiyar erkekle bir 
genç kız, alay kumandanı lbrahim 
Beyin çadırına geldi. lhtiyarlardan 
bir tanesi. 

- Aman Beyefendi! dedi. Dama 
dımız ... 

Alay kumandanı şaşaladı: 
- Hangi damadınız? diyerek ih 

tiyann sözünü kesti. 
- Sizin askerlerden birisi!. 
- Bizim bu "köyden alınmış as-

kerimiz yoktur baba. Bütün alay 
taşra mürettebatıdır. 

- Biliriz onu beyim! Haniya ... 
Şey ... Yeni damat oldu da. 

- ?!. 
- Yaaaa beyim! Allah razı ol-

sun senden! Damat, bugün bize gel 
di. Alay kumandanı bu akşam bi
zim kına gecemizi yaptıracak de
diydi. Güzel de oldu doğrusu kına 
g(!cesi! .. llla ve lakin .. 

- Dur bakalım ihtiyar dur! Kim 
b1;1 d,amat, nasıl? ne zaman. 

- Alayın nalbandı Tahir! 
- Allah Allah? .. 

- ?! 
Postalar koştu. Biraz sonra nal

bandı getirdiler. Dik yapılı, yalçın 
endamlı delikanlı, sütü dökmüş ke
di gibi duruyordu. Alay kumanda
nı tok bir sesle: 

- Senin burada ailen var mı? 
dedi. 
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• 
- Var beyim. 
- Kaç senedir evlisin? ' 
- Daha taze .. Beş on gıııı 

yor. , ~' 
- Kimden izin aldın da e 

din?.. "' 
- Kimseden izin alına~.,,,; 

la gonuştum. Onun goytl Vll 
aktı. Benim goynüm ona akt~~ 
dıh anasına babasına. K~ 1 
kıydılar. Haniya cahillik ışte• 

S öze bir ihtiyar ka~~İye ~ 
-Namus meselesı. ~,f 

bahatlerini hafifletti. ~!~Y !' uıı 1" 
danı bu acaip cephe du~üJl ;,f 
yüğti sıfatiyle ne yapacağıJll 
mıştı. ıs.r >~ 

lhtiyarlar yalvardı. Kadıll ııJı rO' 
vardı. Bu sahnede en beY~Jı;ef V 
lü nalbantla teze karısı 

mıştı. Biribirlerini süzüY0~difl 
- Dur bakalım Allab Jı; ıtıtd1_· 

der gibi hareketler yap~u. oı•
Alay kumandanı düşUtl·ııiıttit' et 

caklar olmuştu. Bir cab1 ııııııl 
-1 -•--.:ı• • ·.. ·yorS 

_ Peki dedi ne istı 
,,,,;fj'i 

benden? del' r' 
- Nalbanda on gün ga ~ ~ 
- Ağaçtan adam aradJgl>"'" 

sırada? .. Buna imkan yo1<~8 )~ 
Kız atıldı, alay kumanda 

laştı : . de tP 
- Atam ol! dedi. :seııı 

götür onunla! t ge 
Sevginin yarattığı fer~P gilıeıli 

Türk kızın~ başka . bır ,!.l'~Y 
başka bir mana vcrmışti. r.oC 

da 'J-JJ 
mandanı burkuldu. onun ııJa!"" 
!arı vardı. Fakat bütün bU tti· 
evvel gelen endişe meınJele~dıl ~ 

- Olamaz! dedi. sen bU Vll.ıır 
lırsın. Savaş biter bitınez ya 
nu sana gönderirim. .. il S'r 

Kızcağız boynunu bukt · t}S.J 
sola bakındı. Nalbandı uz':,,cııT 
süzdü. Gözlerinde yaşlar , 
landı. Yutkundu: tsi'! 

- Tanrı yolunuzu açık e . 
di ve çekildi. ··ııde~ 
Nalbandı o gece evine go Y' 

Ier. Ertesi gün erkenden ~a 
tihak etti. Yürüyüşe geçtılef· 

"": 
Y olda alay kumandanı ıJfııf 

- ~akın dedi aklıPll , 
d. ede 

ta kaçayım deme, ken ın 
sin evine barkına da!.. şiJ'I 

Nalbant sırtındaki çant~~~ıı ~" · dı,......,~ A 
rek omuzlanna yerleştır şl,.r~. 
ra, iki eliyle çantanın ka~ıY~ 
asıldı. Yüzünden terler 8 

Başını doğrulttu: sB• 1 
- Sevdikleri olanlar ka<.i 11e ~ 

Nete.1 J' 
di. alay temelli boşalır. sil~ r 
t .. ~.. .. .. b"J'yorum 0rayl ıJI ugumuzu ı ı : k"yde 
madığdan sonra hanıya 0 

lik düzenllik te olmaz. dili 
Bu saf ifade alay kurna.o ;ıl 

heyecana düşürdü. Bir§eY 
medı artık: 11,.,1 

bllş '.K 

A !ayın NasuhçaJda. ·ıı i~~~ 
muharebeleri ızrnıfl f'rv· 

.. .. N lbandıfl df 
line kadar surdu. a ı<ad" , 
obası yandı. Olüm onun aroğ"JlıJ 
nndan ve büyüklerinden ç ,, 

dı, götürdü. ıandl· / 
Nalbant Uç defa yara flfllıtı 

.... de kapandı 
ralarının uçu D 

dm. k .. yooclC· ~ 
Tahir, şimdi Muhat 

0 siosııı (i1' 
zamanlar arkadaşlarınınf eder u~ 
nadıklan meydanı ta"~a.1-l 
nır. Karısına ve yavrul 13ur!·· 
cü alaydan hikayeler an 
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2 Numaralı Halk COCUGU-1 ~ Deniz Banyosundan 
Önce Jimnastik 

Düşmanı· : 
Y az~ bUtUn yünlü kumaşlar, 

'tik . kürkler, halılar güve teh-

Güve SUDA 
YASATIN esıne nı ...... _d 

lade ~ <u. ur. Bunlar fevka-
Ö.ört çab~k ürer. Bir mevsimde üç 
kar nesıl olabilir. Eğer bunlara 
ı~en kuvvetli tedbirleri kul
oyarı acak olursanız gözünüzü 

a.r. 
liararet bu .. l . .. . 

)'atdını guve enn uremesıne 
ıı:ı. eder. Hatta. bazı apart.ı-
h anlarda kışın bil ·· ·· ·· ı ~lUıa e gorunur er. 
~az sebep daimi kalöriferlerdir. 
lii e gelince evinizdeki bütUn yün
~Ya~ gU~elerden muhafaza e
t . · .Guvenın en büyük düşmanı 
t~ı~. Elbiselerin üzerindeki 
fett· uçuk leke onlar için bir ziya
~ Evvela elbiselerin lekelerini 

enıekle işe başlayınız. 

•H••••D•••l••••llllllllWllllllll•WIHll ..... ft•l-lll••ıHllllelll8111111111 .. llllllllllllllHllll•ll•I ...... 
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1 Yeni Sapka Modelleri 
• M emleketimiz deniz kenarı ve 

deniz memleketi olduğu hal 
de insanların yüzde ellisi yahut 
yüzde otuzu yüzmek bilmez. Hat
ta, sudan korkanlar, denize öm
ründe girmemiş olanlar da pek 
çoktur. Yüzmek öğrenmek için ev
vela sudan ve denizden korkma
mak lazımdır. Eğer tatil zamanla
rını deniz kenarında geçirecek ise
niz denizi sevmek ve denizden kork 
mamak 18.zımdır. 

Sudan ko:rıkmak, manasız ve yer 
siz bir korkudur. Çocuklara küçük 
iken karanlıktan korkmamayı na
sı1 öğretiyorsak, denizden de kork
mamayı öğretmeliyiz. la 1> ere nııhlanmış olan yerli halı

le r~ iYice süpürdükten sonra üzer

lid1:11deki lekeleri birer birer silme 
fa ıı-. Sodalı su ile halıları silmek 
k Ydalıdrr. Yabani kekik otunun 

rıok~sundan güveler kaçar. Halıla -· )ı..\..;;-.,., _ _. .. ..-=.:::::=---------
" n üzerine gazete yaymalıdır. Gü 

Plajda ve say/iyede giyile-ı 

cek en yeni şapkalardan za

ril iki model. Şapkacınıza 

bu modellerle birlikte m].} 

İnsan suda batmaz. Ciğerleri 
sünger vazifesini görür. Kol veba
cakların ufak bir hareketile insan 
suyun üzerinde durabilir. Suda dim 
dik durmak fenadır. İnsan gevşek 
kalmalıdır. Suyun soğukluğu da 
bazı insanları korkutur. Bunun i
çin iki çare vardır. Ya yavaş yavaş 
alıştıra alıştıra girmelidir, yahut 
birden bire kendisini atmalıdır. 

Yüzmeyi eğlenerek öğrenmelidir. 
Biraz su yutmaktan burnuna ve 
kulağına su kaçırmaktan korkma 
mak lazımdır. Yüzmek hareketleri 
ni yavaş yavaş ve telaşsız ayak 
yere basarak yaparsanız bir müd
det sonra suyun üzerinde durdu
ğunuzu ve yüzdüğünüzü farkeder
siniz. Çocukların oynarken yüzmek 
öğrendiıklerini görmediniz mi? 

ve nı" 
k k llrekkep ve matbaa kağıdının 

0 
usunu hiç sevmez. Küçük sec 

~adeler de ayıu temizlik şartları
-.a tab·d· 1 ırler .. Yalnız bunları sar-
llıak lazınıdır 

Yeşil 

Üç 

Biberin 

Faydası 

Şu bildiğimiz taze yeşil biberin racaat edebilirsiniz. 
---~~,'-~ 

tane tatlı yeşil biber yerseniz si-

tıdı · Aralarına gazete ka 
p~oyarak sarınız. üç türlü faydası vardır: 

1 lYanoıarm iç kısmı güve- 1 - Çamaşır sandığına birkaç ere en .. 
raı nıukemmel ziyafettir. O- tane koyarsanız, beyaz çamaşırları 

ara kafu .. ı· afta!' v ru surme ı ve n ın 

zi hararetten kurtarır. 

3 - Yeşil biberle dişlerinizi o

varsanız, onları çürümekten kur

tarırsmız. 

eya kar b'b sararmaktan kurtarır. ka a ı er koymalıdır. Taze 
g[i 'lruJnıuş kahve tanelerini de 
kıt Veler sevmez. Kadife ve yünlü 

ler~aşıa örtülü koltuk ve minder
ko,~ arasına da bu gibi maddeler 

.ı-rtıalıdır. 

2 - Oğle yemeğinden sonra bir 

Acaba Ne Yemek Yapsam? 
Perşembe - Şiş kebabı, zeytinyağlı kabak bayıldı, vişneli ekmek 
Cuma - Tekir tepside, Kuşhane kıymalı bamya, erik kompostosu. 
Cumartesi - Domatesli omlet, zeytinyağlı barbunya fasulyası, armut hoşafı. 
Pazar - Patlıcan beğendi tas kebabı, biber dolması zeytinyağlı, şokolalı mahallebi. 
Pazartesi - Domates tepside kıymalı, pilav, sütlaç fırında. 
Salı - Karagöz balığı haşlaması patates ve havuç ile beraber, patlıcan karnıyarık, yemiş 

jülesi. 

Deniz banyosunun daha faydalı ikinci hareket: 
olması içJn banyodan önce jim- Yere oturup bacakları iyice aç. 
nastik yapmak çok iyidir. Şu sıra malıdır. Beden dimdik, açık olarak 
ile dizilmiş olan resimlere soldan eller yere dayanmış evvela sol ba-
sağa dikkat ediniz: cağı tamamile Wk kaldırınız. Son-

Birinci hareket: ra ild elinizle tutup almmza daya
ymız. Bu evvela sol, sonra sağ ba.-

Arıka üstü yatıp kolları da yana cak ile o.nar defa yapılır. ~ 
açınız. Onden yukan bacağı kaldı-

andan _ a indiriniz. Sol Uçüncü hareket: 
~ Y • 8!agıy .. Yere otnnıp baca.klan kırık 
el ile eag ayagı tutunuz. Vucut ve to la A akl t ~ . p ymız. y ar yere emas ~ 
kollar yermden oyna.mamalıdır. d cek 1 w 1 1 il tutup sa· e so ayagı so e e g~ 
Te~ !a~d~~ yukarı ve önden a- el Ue dizkapağmm büküklüğünü 
şagıya ındirinız. Bu hareket bir açmak lhımdır. Bu ökçe kem.ik-

i defa sağ el ile sol bacağı, bir defa ten lasalmı~ olan baldır adalelerini~; 

1 

sol el ile sağ bacağı tutarak on d&- uzatıp yerine getirir. Her bir ha-
fa yapılır. cak onar defa hareket ettirilir. 
~ 

İnce Elbise ve Çamaşırları 
Yıkamak ve Ütülemek 

K öylerde, şayfiyelerde insan 
daima Yıkanması kolay el· 

biseler giyer. Fakat bunları nasıl 
kurutmalı ve nasıl ütülemelidir. 
Gayet basit bir şekilde çamaşır 

ipine serer, ütü ile de ütülerim. 
diyeceksiniz. Hayır! Bunun da her 
şey gibi bir kaidesi, nizamı vardır. 

Rengi çabuk solan elbiseler ve 
çamaşırlar için en mükemmel su 
sarnıç ve yağmur suyudur. Eğer 

bu suyu bulmak müşkül ise baya
ğı suya biraz sirke koymalıdır~ 

Eğer yıkanacak elbisede plise var 

sa bunu ıslatmadan evvel teyelle

mek lazımdır. 

Sun'i ipekli kumaşlar için adeta 
soğuk su gibi 1lık su lazımdır. Bu· 
nu elbiseyi içine koymadan sabun 

lamalıdır. Bu sabunlu suyun içine 
yıkanacak elbise veya çamaşır 
konmalı, bir iki saat bırakıldıktan 
sonra çok sıkmadan ve hele bükme 

den asılmalıdır. Eğer iyi temizle
nirse birkaç su yıkamalıdır. Akar 

suda çalkalamalıdır. Nemli iken ü
tülemelidir. 

E lbise.ler birer birer elden 
g'ln geçıp silinip süprüldükten 
tı0ı1'~ dolaplara yerleştirilmelidir. 
trı1,\1n içine kekik suyuna batırıl 
<laııu Urutnıa kağıdı koymak fay
t~e ır. Elbise asacaıkların üzerle
la.rıı bezlere sarılmış naftalin bağ 
biııe~lt. ta çok iyidir. Kıymetli el
taıı. et;. ve kürkleri ucuz kumaş-
130yfapı~~ış torbalara koymalıdır. 
ll'ıet e kuçük bir masraf ve zah
har mukabilinde elbiselerinizi mu
tin ~Za etnı;ş olursunuz. Elbisele
b\aYi zerine filit veya herhangi bir 
içine Stknıamalıdır. Fakat dolabın 
"e . Stlttnalıdır. Yün çorap, fanila 

1 ~ 

r~s~a~y~f~iy~e~d~e~1 
Çarşamba - lskara köftesi patates püresi, zeytinyağlı yeşil lasulya, irmik helvası. 

Çamaşırların güzel kokması için 
son suya birkaç nane yaprağı atı

nız. Çamaşırları enine çekerek fa

kat iplik hizasına dikkat ederek ü
tülemelidir. Verev olarak çekme

melidir. 

ıç fa · 8on nilaları iyice yıkandıktan 
ra k tet aldırılmalıdır. Bunları ga-
e k· ~ 

ltla1t agıtıarmın içine paket yap· 

~ibi ~ok iyi muhafaza eder. Bu 
lapı Wnıu eşyanm veya elbise do-
'- arın..... . . ı b' t1all .,. ıçıne toz formol do u ır 

lı:ız fkoyınak ta iyidir. Yirmi gram 
b. 

0rnıo1 bir dolap için kafidir. 
~l!k' 

a~<ı. 
1 

1 zamandan kalma kokulu 
Vaı-:a.ardan yapılmış sandıklarınız 
~l!Ja.l'a bu gibi sandıklara konan eş 
~a.(\a güve gelmez. Bu kokudan 

' !:' 

_l{Utkı . . 
dı.r. ~ ere ayrıca itina edilmelı-
l:lir. l\~n.~arı silkelemek kafi değil
bıelicı·uçuk bir baston ile iyice döv 
t'iı:u:ıı 1~· •• ~~hut elektrik süpürgele
ları al uçuk parçalarilc iyice toz
tau11 ınrnahdır. İçinde kafuru, naf 
tna1ıcı "eya kekik olan kutulara kon 
tııtka:r Bu kutuların her tarafına 
~'l'tı.d.ır an~ış kağıt yapıştırmak la 
tlı.iıı . ·

1 
Eger kürkler iyi temizlen} .,, ı~ e . 

llry k 11nde güve veya yumurta 
laı-a l>"~lnıanıışsa l::Yu tarzdaki kutu 

"''rern l liuı · ez er. 
taza .a~a olarak güvelerden muha 

ıçın· k 
~ı:Jt · okulu maddeler sür-
~l!tu~e. eşyalıı.n iyice paket veya 

lÇtnd lrr. e sarılı olarak saklamak 

Yananlar 
• • 
lçın. 

Güneşle 
Kaysı. 
Reçeli 

Bol güneş, bir kilo kaysı, 
bir kilo ~eker, bir limon, bir 

bardak su 

Plajlarda denize girdikten sonra Kaysılan keskin ve sivri bir 
sıcak, ateş gibi kumlar üstünde çır- bıçağın ucu ile biraz yarıp ~e-
pmmak, yatmak uzanmak herhal- kirdeğini ~dcarmız. Yıkadıktan 

de çok hoştur. Fakat tuzlu su, ar so.nra bir tarafa bırakmız. Bir 
teşli güneş ve sıcak kum derileri- kilo şekerin içi.ne bir bardak su 

koyup ateşe koyunuz. Tatlı kay
mizi cayır cayır yakar. Bunun da 

nadıktaa sonra limoo sıkıp kö-
çaresi bulunmuştur. püğüııü alınız. 

Tuz ile su birleşince ve güneşin Kaysıların ev\'ela bamcalarm-
yakıcı tesiri de araya katılınca kum dan ba~hyarak birer birer bu 
üstünde serilen vücudümüzün in~ kaynayan tatlıya atınız, iki ve- 1 

ce derileri cayır cayır yanar. Buna • ya üç dakika kaynatıp kaysılar 
karşı en tesirli çare, tatlı sudur. g!'vşemi~·e ba5layınca birer bi- i 
Denizde yıkanıp kumda oynadık- rer !;'lkanp bir tepsiye diziniz. 1 

Uzerlerine }urubu dökünüz. Çok 1 
tan sonra takriben bir kova kadar 

güneşli bir balkona ,·eya tozsuz 
tatlr soğuk su dökününce derilerimi- kanncasız bir açık yere tepsiyi 
zin yanıp kavrulmak tehlikesi or koyunuz. Der gün kaysılatl ka-
tadan kalkar. şıkla altüst ediniz. Güne5iıi hı-
Başka bir tedbir daha söyliye- 1 zına göre, bir haftadan. iki haf- 1 

, ta.ya im.dar güneşte bırakınız. lim: 

Vücuda banyodan evvel bir mik

tar acı badem yağı sürmek, yıkan 

dıktan sonra da gayet az miktar

da zeytinyağı ve en sonra da yağ
sız krem sürmek. 

'ı Kaysılar giineşt.e pişer, tatb ko
yulaşır ve reçel olur. Kavanoz
lara boşaltuuz, senesine kadar 

Jll mükemmel saklanır. 

Başımıza 

Gelenler 
* Sivrisinek sokmruma karşı 

bazı pek basit çareler vardır. Me
sela: Sokulan yerin üzerine derhal 
bir sardunya çiçeği ezerek sürü
nüz. Yahut bir damla tendürdiyot 
veya sodali su sürünüz. Arı sokar 
sa evvela iğnesini çıkarıp sonra 
sirkeli ve tuzlu su ile yıkayınız. 
Eğer şişerse suda pişmiş patates 
ile ekmek içini beraber ezerek bir 
lapa haline getiriniz ve üzerine 
koyunuz. Bir b~ıka basit çare de 
bir baş sarmısağı ortadan yarıp 
yararım üzerine sürmektir. 

* Parmağa batan diken veya 
kıymık için çare şudur: Diken ve
ya kıymığı yanmış bir iğne veya 
alkole batırılmiş cımbız ile çıkar
dıktan sonra üzerine ya alkol ya 
iyot, ya eter veya oksijenli su sür-

melidir. 

Köyde birden bire diş ağrısı 

tutar da yakında dişçi olmazsa ilk 
tedbir olarak bir pamuk parçasını 
tentürdiyota veya karanfil ruhu
na batırıp ağrıyan diş arasına sok 
maktır. Bir aspirini parçalayıp 

Plaj için iki güzel ve 
zarif örnek 

yutmak ta iyidir. Alkol kanfre ve 

ya klorform da faydalıdır. Fakat 
bunlar çabuk uçar. 

* Yanıklara karşı - Yanan ye 
ri hemen kaynamış soğuk süte ba 
tırınız. Ağrı geçinceye kadar süt
te tutunuz. Devam ederse süt 
kompresi yapınız. 

Yanan yere asit pikrik, yahut ta 
tereyağ, zeytinyağı, zambakyağr 

gibi herhangi bir yağlı madde sür 
mek faydalıdır. 

Eğer dantel veya bazı şeylere 

biraz koyuca bir renk vermek is

tenirse, kahveli veya çaylı suya 

batırmalıdır. 

Koyu ve sert kola için çok sıcak 

su kullanınız, hafif kola için soğuk 

su Iazrmdır. 

Dantel ve pek ince ketenler için 

kola yerine bir litre suya 50 gram 

prinç ıslatıp bununla kola yapma 

lıdır. İnce tül ve dantel perdeler i· 
çin Arap zamkı kullanılır. 

Y ünlüleri ılık suda yıkadık-
tan sonra sakın asmayınız. 

1 

Güneş ziyası kadar mehtap ta 

renkleri soldurur. Bazı renkli ku

maşlar çiçekli kumaşlar, su ile yı

kanmaz, benzin ile temizlenir. A· 

çık havada kurutulur. 

Renkli keten mendiller ve keten 

bluzları soğuk gibi ılık suda he

men yıkayıp asınız. lslak bırakma 

yınız. Hava. cereyanında bunlar da 

ha çabuk kurur. Eğer seyahatte i

seniz veya ütü yapmak çok külfet 

li ise mendillerinizi bir cam veya 

ayna üzerine iyice geriniz. Orada 
kuruyan mendiller ütlilenmiş gibi 
dümdüz olur. 
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Manisa 
Su Sıkıntısı 

Çekiyor 
Manisa, (TAN) - Şehir, günler

öenberi şiddetli bir sıcak dalgası ile 
yanıp kavruluyor Sıcaklık derecesi 
gölgede 38 - 39 a kadar çıkmaktadır. 
Gündüz, dışarıda dolaşmak, iş gör
mek çok zorlaşmıştır. Halk, akşam. 
lnn serin bahçelere koşmaktadır. 

Bağcılar, tamamen bağlara çekilmiş
fordir. Şehirde susuzluk tehlikesi baş 
iamıştır. 4 sene evvel 160 bin lira sar 
fiyle yaptırılan fenni tesisatla şehre 
nkıtılan Yayla suyu, ihtiyaca kafi gel 
memektedir. Dış mahallede Merdi
ıvenlikuyuda bulunan tnhtelarz su ce 
reyarundan istifade edilmesi için 15-
20 günden beri çalışılıyor. Hazırla

nan projeye göre, buradan alınacak 
su, hususi makinelerle bir ana depo
da toplanacak ve her tarafa dağıtı
iacaktır. 

Kuraklık, ekinler üzerinde de tesir 
yapm~r. Pamuk, zeytin, tütün, ka 
ı\run, karpuz ve sebzeler zarar gör
ınüştür. Her sene, bu mevsimde 3 - 4 
kuruşa satılan bamya, şimdi 25 k"11-
ruştur. Manisanın en büyük ihtiyacı 
sudur. 

arkışlada 900 
Göçmen Evi 
Yapıhyor 

Şarkışla, (TAN) - Civara yerleş
tirilen muhacirleri teftiş etmek üze
re iskan umum müdürü Cevdet, iskan 
idaresi yapı ır-~cttlşlerinden Tevfik 
''e Kızılay Cemiyeti müfettişi Mazıurı: 
buraya gelmişler, muhacirlerle görü
şerek bir an evvel mUystahsil vaziye
te geçmeleri için onlara tavsj.yelerde 
bulunmuşlardır. Bu yıl içinde bitiril

~ mesine ~alışılan 910 muhacir evinin 
1 nerelerde yapılacağı da bu nrada tes
~ bıt edilmiştir. Bunlardan 500 ü Ka-

ragül, 150 si Lisanlıya, 72 si Çepni, 
20 si Teğmen, 68 i Tendil köylerinde 
yapılacaktır. Gelecek yıllar içinde Şar 
kışla istasyon yolunun, yeni tarafına 
da birçok muhacir e\'leri kurulacak
tır. Iskan müdürü ve yanındakiler, 

muhacir evlerinin yapılacağı köylere 
gitmişlerdir. 

Adanada Mazot 
' 

Pahalandı 
Adana, (TAN) - Mazotun tene

kesi 130 kuruştan 150 - 160 kuruşa 
kadar çıkmıştır. Hemen bütün nadaş 
işini makine ile yapan Çukurova çüt
c;;isi bu yüzden müşkUlata düşmüştür. 
Adana çiftçiler birliği telgrafla Baş
vekB.lete ve Ziraat Vekaletine mlira
caat ederek, vaziyete müdahale edil
mesini rica etmiştir. 

Van Gölünde Sarıköy 
Postane 
İstiyor 

Yeni Wıotörler Yakında 
Seferlere Başlıyacak Sarıköy, (TAN) - Gönen kazası

na bağlı ve bin evli olan Sarıköy na
hiyesinde okuyacak gazete yoktur. 
3600 nüfuslu bir merkezde henüz pos 
tahane kurulmamıştır. Gazete ve mec 
mualara bu yüzden abona olmak ce
saretini gösteren de çıkmamaktadır. 
Bundan 4 - 5 sene evvel bir postaha
nemiz vardı. Nedense, bunun kaldırıl 

Gölün en mühim iskelesi Tatvanda 
200 muhaeir evi daha yapılıyor 

. . . 

· masına lüzum görUldü ve bu suretle 
nahiye halkının adeta eli ayağı bağ
landı. 

Gönan, nahiyeye üç saat uzaklıkta 
dır. Nahiyemize ait mektupplar, ga
zeteler, haftalarca Gönen postahane
sinde kaldıktan sonra sahiplerine 

IBugün gölde seyriseleri temin eden motörlerden biri 

güçlükle gelebilmektedir. ~e yazık 

ki, tatil müddetini geçirmek için ai
versiteliler okuyacak birşey bulamı
yorlar. Şehirden gelecek mektup ve 
lanmıştır. Bugünkü Halkevi, cmföyoy 
gazeteler, bunları gtirecek olan ara
bacının insafına kalmıştır. Arabacı 

getirecek müşteri bulamadığı takdir
de haftalarca nahiye merkezine dön-
mez. Gönen postahanesinden aldığı 
mektuplar da cebinde kalır, durur. Tatvan (TAN) - Van gölünün en 

mlihim iskelesi olan kasabamız, Ko

tum kazasına bağlı bir nahiye iken 
Haziranda kaza merkezi olmuş, Ko
tum da buraya tabi bir nahiye hali
ne gelmiştir. Hükumet son yıllarda 
Van gölüne ehemmiyet verdiğinden 
burada büyük bir tersane de yapıl 

mış bulunuyor. 
Iskelemizde, haftada iki sefer ya

pan üç motör vardır. Bunlardan bi
ri yalnız Vana işlemekte, diğerleri 

Urfa 
Stadyomu 

• • 
lçın YerHazır 

Urfa, (TAN) - Şehrin ümran sa
hasında geniş bir ilerleyiş görülmek 
tedir. Belediye tarafından işletilmek
te olan şehir otel ve sineması, Ana
doludaki emsalini geride bırakacak 
kadar mükemmel konforludur. Yeni
şehir, eski vali konağı istikametinde 
genişlemektedir. Plan yapılınca faa
liyete geçilecektir. Stadyom için de 
bir yer hazırlanmıştır. Bazı kısımla
n dar olan caddenin açılmasına baş
lanmıştır. Bugünkü Halkevi, büyük
çe bir salon olmakla beraber ihtiya
ca kafi değildir. Yeni bir Halkevi ya
pılması için tetkiklere girişilmiştir. · 

Urfada gece hayatı sönüktür. Ma
amafih yakında muhtelif park ve ga
zinolar açılacağına göre halkın ken
dine uygun eğlence vasıtaları bulma· 
sı muhtemeldir. 

kıyıdaki kazalara da uğradıktan son
ra Vana gitmektedir. Tersanede mon
tajları yapılmakta olan yüz ellişer ton 
Juk üç motör ikmal edildikten sonra 
Van gölünde seyrüsefer daha ziyade 
intizama girecektir. 

Bitlis yirmi iki kilometre mesafe
de bulunması, Tatvanın ovasile iktı 
sadi münaseebtlerini çok sıklaştırmış 
bulunmaktadır. Kasabamız inkişafa 

pek müsaittir. Yeniden 200 asri mu
hacir evi daha inşasına karar veril
miştir. 

Şehre, kasabaya mektup gönder
mek te çok mÜ§kUldür. Mutlaka bir 
arabacının gönlünü yapmak, posta 
ücretinden başka ona da beş on ku
ruş para vermek l~d.r. Hele Tica
ret mektup pve telgraflannın nakli 
pek acınacak vaziyettedir. Ticaretle 
meşgul olan nahiyeliler, bu yüzden 
çok zarar görüyorlar. Bu mühim na
hiye merkezinin postahanesiz bırakıl
maması 18.zmıdır. 

f""'"----·--"~ Çocuk 
~ Bigada şap t Yüzü'!den 

Hastalığı ~. ~~~~!c::f1 Taşlıhöyükkö 
, '(;' ~ yünden Mustafa oğlu Yılmazın akra-

I' azlalaşlz ~ b~sından 16 yaşınd~ bir ç~u~'. ay!.ıi 

~ 
~ koyden o yaşlardakı lsmaılı dovmuş 

1 

8 . (TAN) B d ~ tür. Bu yüzden iki tarafın aileleri a-
ıga, - un an ~ rasında münaferet hasıl olmuş, kır-

' bir ay kadar önce Biga köy- ~ da mandalarını otlatmakta olan Yıl
' lerinde çatal tırnaklı hay- ~ maz bıçakla Ismail tarafından yara
' vanlarda görülen fap hcata- ~ lanmıştır. Yarası ağır olan Yılmaz 
' l ... l d d ... l ~ Sivas memleket hastanesine gönde
,, ıgı, •on zaman ar a agı • ~ rilmiş, carih yakalanmıştır. 
~ mı:a başlamış, birçok köy· ~ 
. ~ lerın hayvanları bu hastalı- ~ 
\ ğa tutulmuftur. Bunun üze- ' 
~ rine acele tedbirler alınmıf, ~ 
S kordon genifletilmiftİT. Vi- : 

~ 
lciyet baytar mülettifi dedi- ~ 
ğer baytar/arla birlikte ça- S 
lışmak üzere buraya gelmİf· ~ 

~ tir. Köylünün ha.at zamanı ~ 
' olduğu için bu htutalık do- ~ 
~ layııile harman İfleri geri ~ 
' kalmaktadır. ~ 
~ J 

~ ,.....,...,, ,, ,,,,. """""""""""'"" l'.l'Vll"- ~ 

Turhalda 
Çalışmalar 

Sulfata Yerine lıtriktin 1çmif 
Niksar (TAN) - Çamiçi köylüle

rinden bir kadın sulfata zannile is
triknin içmiş, yarım saat sonra ölmüş 
tür. Kadının cesedi buraya getirile
rek otopsi yapılmıştır. Görülen lü
zum üzerine cesedin bazı paprçaları 
Tıbbı Adliye gönderilmek üzere ha
zırlanmıştır. 

lznıirde Bir Amele Cereyana 
Kapıldı, öldü 

lzmir (TAN) - Basmahane civa
rındaki Felemenk tütUn kumpanyası
nın 8 numaralı deposunda elektrik te
sisatı olmadığı için, oraya giren ame 
lenin kullandığı uzun kordonlu sey
yar lambayı eline alan işçi Ali oğlu 
Osman, cereyana kapılarak ölmüştür. 
Osman 21 yaşındadır. Evli ve iki ço
cuk babasıdır. 

Yeni yapılan Kelkit köprüsü 

Turhal, (TA.i'l) - Şeker fabrikası 

ile kasabamız, umumi hayatmda bir 
çok yeniliklere kavuşmuştur. Topra
ğı pancar yetiştinniye çok müsait 
olan kasabanın iktısadi vaziyeti düzel 
miş, işsiz kalmamıştrr. Fabrika, bu

rada içtimai bir hava yaratmıştır. 

Fabrika sinemasında haftada iki film 
gösterilmekte, halk, serbest olarak 

bunlardan istifade etmektedir. Fabri
ka, on binlerce lira sarfetmek sureti
le kendisi için getirttiği sudan halkı 
da faydalandırmaktadır. 

Devrekfe 
Bir kaza 

Yeni Kelkit Köprüsü 
Açıldı er asimle 

Niksar, (TAN) - R-cşadiye ile 
Nıksan biribirine bağlıyan Keklit ir
mağı üzerindeki beton köprü mcra
sımle açılmıştır. Vali ı."'aiz Ergün, 
bir nutuk söylemiştir. Belediye Reisi 
l·öprüyc "Ali Çetinkaya" isminin ve 
rilmcsini validen rica etmiştir. Mera
ıimden sonra Türk mühendislerinin 
çizdiği plii.na göre yapılmış olan köp-

• 

rü, Vilayet sennühendisi ve heyeti 
fcnniyesi tarafından ölçUlmliş, Uze
rinden 18 tonluk silindir geçirilmek 

suretiyle tahammül ve metanet tecrü 

besi yapılarak muvafık görülmüştür. 

Davetliler, dönüşte Niksara gelmiş
ler ve öğle yemeğini Halkevinde ye·
dikten sonra Tokada gitmişlerdir . 

Bir Kadın ve 

Çocuk Boğuldular 
Adana, (TAN) - Snrıbahçe köyün 

den Ismail oğlu 7 yaşlarında Kazım 
Ceyhan nehrine düşµıUş, bunu kur
tarmak istiyen Şaban kızı 50 yaşında 
Nazife de suya atılmıştır. Her ikisi 
de maalesef boğulmuşlardır. 

Ölümü 
Devrek, (TAN) - Burada feci )lir 

kaza ölümü olmuştur. Manifaturacı 

Çataklı oğlu Ahmedin 18 yaşlarında 
ki oğlu Yusuf, üzerinde yalnız bir 
gömlek olduğu halde dükkanda uyur 
ken, duvardaki çivide asılı olan 25 
santim büyUklilğilnde kumaş makası 
düşmüş ve lll.İdesi üzerine batarak üç 
santim kadar girmiştir. 

Bidayette ehemmiyetsiz gibi gö
rünen bu yara, ertesi giln zavallı gen 
cin ölümüne sebep olmuştur. Yapılan 
otopsi, makasın mideyi deldiğini, Yu 
sufun bu yüzden ve fazla kan ziyaın
dan öldüğünü meydana çıkarnıı§tır. 

29 - 7 - 937 -
"VELOKS" kağıdına basılan kopyala
rınızı arkadaşlarınıza gösteriniz: re· 
simlerinizi ve zevkinizi takdLr edecek·· 
leri şüphesizdir. 

Mukayese etmek, iyi bir kaliteyi-an• 
ıamak ve takdir etmek için elzemdir.\ 

I 

KopyalarJnızın "VELOKS" kağıdına 

• 

ıb a s ı ı nı a s ı i c i nı 
israr ediniz ve ka
ğıdın arkasındaki 
"V E L O K S" keli·J 
mesini arayınız .. 

KODAK ŞiRKETİ - İstanbul - Beyoğlu, Tüner. Ensiz Sokak No. 3 

~ .................................. , 
Şirketi Hayriyeden: 

Bütün hatlarımıza ait birer ayhk tenzilôth abon· 
man kartlarının yenileri 11 Ağ1ı1stostan başhyacak· 
trr. 

Arzu buyuranların şimdiden idarei merlieziyeye ve: 
ya Köprü • Boğaziçi • Gişesine müracaat etmeler• 
ilôn olunur. 

l\onya Belediye Reisllğinden: 
J{onya belediyesi için aylık 150 lira ücretli bir mühendis veya fen ıne

muruna. ihtiyaç vardır. Talip olanların Nafıa Vekaletine inha edilnıek 
üzere vesikalariyle birlikte Konya Belediye Riyasetine müracaat eyle-
meleri ilan olunur. ( 4591) 

.................................. -~ 
KIZILAY CEMiYETi 

Genel Merkezi Başkanlığından: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Diyarbekir'de yaptır•· 
lacak hastane inşaat ve bilcümle tesisatları tah· 
mini keşif bedeli C127 964) lira 50 kuruştur • 
2 - Bu işe ait şartname ve evrak ıunlardır: 

A - Eksiltme ıartnamesi 
B - Mukavele proiesi 
C - Keşif hulôsaları 
D - Husust ve fennf ıartnameler 
E - Esbabı mücbire raporu 
F - 26 adet plôn 

isteyenler bu şartname ve evraliı: 
A - Ankarada Kızılay Cemiyeti Genel Merlie· 

zinden 
B - lstanbulda Kızılay Hanında Kızılay DeP.osun· 

dan 
C - Diyarbekirde Kızılay Merkezinden 
6 lira 40 kuruş mukabilinde alabilirler. 

3 - Eksiltme 2. 8. 937 tarihinde Pazartesi günü 
saat 15 de Ankarada Kızılay kurumu Genel Merke· 
zinde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usulü iledir. 
5 - Eksiltmeye 'girebilmek için isteklilerin 7648 
lira 22 kuruşluk muvakkat teminat vermesi bundan 
başka aşa9ıdaki vesikaları haiz olup eksiltme ko· 
misyonuna göstermesi lôzımdır. 

A - En az bir parçada 130 bin liralık bina ve 
tesisat işleri yapabileceğine dair Nafia Vakôle· 
tinden alınmış müteahhitlik vesikası. 
B - Bu seneye ait Ticaret Odası vesikaları. 

1 C - Şimdiye kadar yaphrdıkları işler için mo 
sahiplerinden aldıkları iyi hizmet vesikaları. d 

6 - Teklif mektupları yukarıda 3 üncü madde ~ 
yazıh saatten bir saat evveline kadar Kızılay K.~ .. 
rumu Genel Merkezine getirilerek eksiltme ko~ı 
Yonu reislig .. ine makbuz mukabilinde verilecektır •.. .. cu 

Posta ile gönderilecek tekliflerin nihayet 3 undıf 
maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve 16• 
zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış olm~sı eı· 
zımd!r. Postada olacak gecikmeler kabul edılm 
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SAJ.1 iSMAi ~ 1 E K O N o M i 1 

~o. 18 Yazan : Ziya Şakir 

Rüstem Sultanın Düş~anları 
Çevirmişlerdi Bir Entrika 

İhraç Malları f~i .. i 
Değer Fiatla \ Teşkiltit 

Sahlacak i lkı(S~~~~c~hazır· 
Izmir, (Tan muhabirinden) - Mü 

him istihsal maddelerimizin dış ül
kelere ihraç mevsimi yakla.~mıştır. 
Bunların değer fiyatlarla dış ülkele
re satılması, büyük müstahsil kütle
lerimizin refah ve maişet imkanları
nı alakadar etmesi itibarile hayati 
bir ehemmiyeti haizdir. 

~ lanmıf olan Yeni Sanayi ~ 
' Teşkilat Kanununa nazaran ~ 

. Şeyh Haydarm muharip müritle
~den sağ kalan tecrübeli adamlar, 

erhal bu gönüllü kuvveti tanzim 
;tnıi_§ler, bir ordu vücude getirmiş 

Ş~dı .. Ve Erdebil tekkesinin genç 
Yhı Yar Ali Sultanı da, ordunun 

ba§ına geçirmişlerdi. 
l' Aletn§a.h Banu, oğlunu kendi e
ıyle hazırlamıştı. Başına, bab~ı
~n kızıl tacını giydirmiş; lma.1 

1 
afe~ Sadıkrn olduğu rivayet edi-

en hır kılıcı da yine kendi eliyle <>
nun boynuna takmıştı. 
kr U~ Hasan Sultanın asil ruhlu 
k zı, Yüksek ve merdane bir vazife 
l'~s~nda, evladına olan düşkün
~ U birdenbire unutuvermişti. 
d.~nm bir harp meydanında, 
U§nıan kılıçlan altında liyme liy

?ne olarak can vermesini unutma
~asına rağmen, oğlunu da ayni yo 
d~ sevketmekte zerre kadar tered-

Ut etnıemişti. 
d Şeyh Haydarın feci akıbetinden 
ı·aha hala dilhun olanlar, onu bu 
~krinden vazgeçirmek istemişlerdi. 

akat, damarlarında Uzun Hasa
~uı. nıert kanlllI taşıyan bu cesur 
adın : 

n - Hayır!.. Oğlum, gitmelidir. 
listenı Sultana karşı; şükran bor
~u, bizzat ödemelidir .. Eğer Rüs 

n_ı Mirza, oğlumu affetıneseydi, 
0 Zlndan k~elerinde çürüyüp gide 
Ce'kti. Onun sayesinde yeniden ha
~t buldu. Bu hayatta yalnız oğlu
~un değil; Rüstem Sultanın da hak 

d 
Vardır. Hak ise, yerini bulmalr

ır. 

DiY,e cevap vermişti. 
• • • 

lü Ya~ Ali Sultanın ordusu, mü
nı hır zafer ~anmıştı. Erdebil 

tekk-· . .. ·u . ~ .. ının murı erı: 

- Ya, Haydar! ... 
k Diye aşkı şevk ile savurdukları 
Ilıçlar ve teberlerle, Bay Sun
~ Mittanm ordusunu çil yavrusu 
Cibi dağrt.mı§lardı. 
t Rüstenı Sultan, çok büyük bir 
?hlike atlatmıştı. Bu müşkül va-

2!1Yette kendisine bu kadar merda
lle \re fil. 
11 

ıcenabane yardımda bulu-
..... ~n Alenışah Banüya minnettar kal 
~stı. · 

el Yar Ali Sultanı aylarca sarayın 
11 
a :misafir etmişti. Gerek kendisi 

tne \re gerek müritlerine, birçok kıy 
8\ieUi hediyeler vermi§ti. Uzunca 
\r ren bu misafirlikten sonra, izzet 
ti~ ikranı ile, Erdebile gönderm.iş.: 

A radan çok geçmeden, Rüs
bı tem Sultanm düşmanlan 

lt~hirane bir entrika çevirmişlerdi. 
, stern Sultan ile Erdebil tekkesi 
~~ası~daki münasebeti bozarak, o
t"ıtrn büyU). bir istinatgiı.htan mah-

etemek için: 
) - Kızılbaşlar, gizlice hazırlanı
laôtlar. Yakında Karabağı basacak 
~· Rüstem Sultanı öldürerek, ye-

e Yar Ali Sultanı çıkaracaklar. 
di biye, propagandaya girişmişler
~ .. Ayni zamanda Rüstem Sultana 
1'a' bu propagandayı teyit edecek 

herler göndermişlerdi. 
lt İlUs~m Sultan, birdenbire kor
b~ç bir evhama kapılmıştı. Böyle 

h~; baskına uğramamak için, der-
\r fe~kalfıde tedbirler alınıştı. 

bir a.zıyet. bundan ibaret kalsaydı, 
1" §ey değıldi. 

a-11 akat taç ve tahtına sımsıkı sa
tle llıış olan Rüstem Sultanın kalbi
gi~rtr.k bir hırs ve rekabet ateşi 
lara i§tı. Müritlerinin adedi, milyon 
ea, bibaliğ olan ve istediği anda ko 
l!hıtn r Ordu çıkaran Erbebil tekke
ltjll ' kendisine en tehlikeli bir ra
Ve :Olduğuna kanaat getirmişti. 
attık u kanaat hasıl olur olınaz da, 
ltaıd bu tehlikeyi bir anda ortadan 
~tnı.ıya karar vermişti. 

kın rhal, hafif silvarilerden bir a
\>l"!t~ kuvveti hazırlatmıştı. Bu kuv 
'tninde b~şına, (Hüseyin Mirza) is
~llh hır kumandan geçirerek, en 
biı le~ ve ~estirme yollardan, Erde-

llu ke~ınin Uzerine yollamıştı. 
ltcı e:~~ M_irza, mahirane hare

ısu. BüYiik bir süratlc Erde-

bili basarak tekkeyi her taraftan 
çevirmişti. 

Bu baskın o kadar imi olmuştu 
ki Alemşah Banu, ancak Şah Isma
ili bin müşkülat ile kaçırabilmişti. 
Genç ve cesur Yar Ali Sultan, tek 
kede bulunan birkaç yüz müridi ile 
son nefesine kadar kendini müda

faa ettikten sonra nihayet ele geç
miş .. Bizzat Hüseyin Mirzanın kılı- · 

cı altında can vermişti. 

Şahismail 

S afevi Hanedanından, artık 
yalnız Şah Ismail kalmıştı. 

i\lemşah Banu, bu fedakar kadın, 

pek çok kahramanlara gıpta hisleri 
verecek bir metanet ve cesaretle 
hareket ederek, o tarihte henüz altı 
buçuk yaşında bulunan oğlunu, bir 
müddet şurada burada saklanmış. 
Ondan sonra. da, (Ceylan) a ka-. 
çırmıştı. 

Ve, bu kaçırış esnasında izini bil 
yük bir maharetle saklamıya çalış 
mıştı. 

Hüseyin Mirza tarafından her ta 
rafa çıkanlan takip kollan, her ta 
raf ta şiddetli tarama hareketleri 
yapmışlarsa da firarileri ele geçir 
miye muvaffak olamamışlardı. 

Fakat, Saltanat makamında bu 
lunan Rüstem Bey; artık tamamiy
le rakip addettiği Safavi ailesini, 
tamamiyle ortadan kaldırmıya .. ve 
bu aileden tek fert bırakmamaya 
karar vermişti. Buna binaen, Hü
seyin Mirzaya üst üste haberler gön 
dererek, Safavi hanedanının son 
rüknü olan Şah Ismailin beheme
hal ele geçirilerek katledilmesini 
istemişti. Ve hatta, Hüseyin Mir
zayı, bu hususta ihmal ve gevşek
lik göptermekle itham ederek, ö
lümle tehdit etmişti. Belki de, bu 
tehdidini ika edecekti. 

Lakin talih, artık küçük Şah Is
mailin yüzüne gUlümsemi.sti: Anne 
si, Alemşah Banünun metanet ve 
maharetle hareketi sayesinde, tehli 
kenin mühim bir kısmını geçirrni,ı .. 
Geyliin hakimi, Şerif Hasan Hanın 
sarayında, herkesin nazarlarından 
uzak bir daireye yerleştirilmişti. 

Geyliin hakimi Şerif Hasan Han, 
Akkoyunlu hükumeti ile mücadele
ye girişecek bir vaziyette değildi. 
Böyle olmakla beraber, Şah lsmaili 
bu suretle himaye etmesi, ve ona 
sarayında yer vermesi, hiç şüphesiz 
ki, büyük bir cesareti. Ve Şerif 
Hasan Hanın böyle bir tehlikeye 

girmesi, cidden fedakarlık addedile 
bilirdi. 

Acaba, bu küçük hükümdar, bu 
fedakarlığı niçin ihtiyar etmişti? .. 
Tabiidir ki, bu, sebepsiz değildi. 
Zamanın siyasetini azçok kavra
mış olan bu zeki adnm; saltanat 
hırsı dolayısile her gün biribirile 
mücadele eden Akkoyunlu prensle
rinin; günün birinde bu hükumeti 
batıracaklarını tahmin etmişti. lşe 
o .zaman, Şah Ismaili elinde bir si
lah gibi kullanacak .. Erdebil tekke 
sinin milyonlara baliğ olan müritle 
dne da vanacak .. Akkovunlu prens-

Türkofis, ihracat mevsimine gir
meğe hazırlandığımız şu sıralarda 
3018 numaralı kanunun bazı hüküm
leri üzerine ihracat tacirlerimizin na
zarı dikkatlerini celbetmeği faydalı 
görmüş ve şehrimizdeki Türk ve ec
nebi bütün ihracat tacirlerine birer 
mektup göndererek bir kere daha 
nazarı dikkatlerini çelmiştir. 

Bu kanunun 11 inci maddesinde 
yazılı olan hükümler ihracat malla

; nmızın iç ve dış pazarlardaki sürü
l münün sıkı bir şekilde bozulmaması
~ IlI amir bulunmaktadır. 
l Bu madde şöyledir: 

lerini birer birer tepeliyerek, bü

yük bir hüküm.dar oluverecekti. 

•ı şte; ~~r-~f Hasan Han, böyle-
ce duşunerek Şah Ismaili 

gizli bir hazine gibi saklamıya ça
lışırken, mühim bir hadise zuhü.r et 
mişti. 

Hükümdar Rüstem Bey; ilkba -
harı geçirmek için Diyarbekire git
mişti. Kendisini bekliyen büyük bir 
felaketten haberdar değildi. 

Halbuki, onun Diyarbekire gidece
ğini haber alan, amca zadesi, - U-

ğurlu Ahmet Sultanın oğlu - Ah
met·Mirza, orada gizli bir teşkilat 

vücude getirmişti. Büyük bir kıs
mı, Mardin ve Midyatlılardan mü

rekkep polmak üzere üç yüz kadar 
fedai: elde etmişti. Ve bunlan'm:uh
telif §ekillerde, sarayın etrafına 

yerl~tirmişti. 

(Arkası var) 

Ya, Arı 
Ahmtt, diye iıru.:a eden bir oku

yucumuz, geçenlerde yılan sokınar 
. sına karşı tedbirleri soran Bay 

Mehmede verdiğim cevabı, galiba, 
kıskanmış, o da an sokmasına. ka.r
~ı yapılacak şeyleri soruyor. 

Bay Mehmet gibi, Bay Ahmedin 
dıe ltaklu var. Hele üzüm mevsimin 
de an sokma.~ı. yılan sokmasmdan 
daJıa ziyade i<fitilir. Bağlara yakm 
otura;n daha başka okuyucularımız 
dı.ı bunu merak edebilirler. 

llepsine lınber vereyim ki an 
sokma mdan tela:; etmiye hiç lü
zum yoktur. Bunun tehi (keli olması 
pek nadirdir. Arı~, Mç sevmedikle
ri için an sokmasının i tatistikleri
ni yapan hekimler bk~ok aradı'kla.
rı halde pek az tehlikeN neticeler 
bulabilın~-,lerdir. 

Buna kar·ılık olarak an pek es 
ki zn.maıılardanberi ilaç olarak kul 
la"1ılmıştır. pir \'akit, arının kendi· 
sini lıa\'anda dö\'üp, tozunu döktil
mü} s~ları çıkanm·.k, yahut idrarı 
arttırmak 1~in içerlerdi. Sonradan 
arının sokması romatizmaya. kaJ't'ı 
deva oldu. Gf'çenlerde bir yazımda 
arı sokma. ile, yahut armm zehirile 
romatizma. tedavisini anlatmı,tım. 
Deri veremini de an zehirile tedavi 
edenler bile ,·ardır. Onmı ~in an 
soktuğu \'akit, soktuğu yer pek çok 
acısa da an ~okma.sınm bir ilaç ol 
clujttınu hatıra. getirerek teselli bu
labilirsiniz. 

Bununla beraber an sokması ho
şa giderek bi~ey değildir. Armm 
soktu~u yer, fena Jıalde acır, insa 
m ya.kar, etrafını kıza.rbr, kaşıntı 
verir. Birkaç an birden sokarsa -
mesela arı kovn.nma fazla yaklaşan 
~cuklarda - ~an ola.bilir. Bazan 

"Makul bir sebep olmaksızın ihraç 
mallarının kıymetlerini iç ve dış pa
zarlarda düşürmek suretile normal 
piyasa fiyatlarına tesir yapanlar 
1705 numaralı kanunun 6 ve 7 nci 
maddelerine göre cezalandınlırlar. 
Bu maddelerin tatbikini icap ettiren 
şartlann mevcut olduğuna o yerin 
en büyük mülkiye amirinin veya tev
kil edeceği idare şubeleri amirlerin
den bir zatın reisliği altında, Iktısat 
Vekaletinin memur edeceği bir zat 
ile Ticaret Odaları ve bulunmıyan 
yerlerde belediye daimi encümenle
rince kendi azaları arasından seçile
cek bir zattan mürekkep heyet tara
fından karar verilir. Bu karar üze
rine Cümhuriyet müddeiumumiliğin
ce takibat yapılır. 1705 numaralı ka
nunun bazı maddelerin.deki sarahate 
göre de devletin nizam ve kararları 
hilafına hareket ederek piyasalarda 
ahenksizliğe sebep olanlar 5000 lira 
para cezasına çarptırılır ve tekerrü
ründe para cezası iki misline çıkarı~ 
lır ve 3 seneye kadar hapis ceza.sile 
tecziye olunur.,, 

Sokarsa? 
an insanın göz liapağmı ~okar. O 
valdt acısı peık ziyade olduğu gibi 
göz kapağı 5işer, bundan başka. biı 
tün "iicude der.man!tızlik gelir. 

En rehli.kelisi, armm ağzın içeri 
sini sokma.sıdır. Bu da insa.n bir ye 
mi' yediği zaman, i~erisinde an bu 
lunduğu va.kit olur. Dil ve boğaz bir 
denbiıre §işer ve insan boğulabilir. 
Onun için yemi~ yerken ağıza sok 
ınadan evvel 'içerisine bakmak her 
\'Sl'<it ihtiyatlı bir harekettir. Ağı 
mı içerisini arı soktuğu vakit yapı
lacak en iyi ~ey bir bardak suya. 
biraz tuz, biraz da. sirke kan~tıra
rak onunla gargara etmek \'e he
men hekime haber göndennektir. 

Bal:jka. taraflardan birini arı sok 
tuğu zaman birinci tıart kaşımamak 
tır. Onda.n sonra da yine tuzlu su, 
sirke, yahut kolonya, birkaç dam
la. amonyak neı~·ı dindirir. Bağlara 
yakın \'e arı sokmasına ~ok ihtimal 
bulunan bir yerde oturanlar bunları 
daima hazır buh.ındunnalıdır. A
monyak 15 gram, kollodyom 5 
gram ve asit salisilik 50 santig
ram nlc;betlnde bir mahlfılü hazır 
bulundurmak daha i;)idir. 

Armm sokrna..~ından korunmak 
ta mümkündür. Arı ceviz yaprağı
nın, ıhlamurun kokm;undan, kuas
ya kokusundan hoşlanmadığı için 
oniann suyunu sürünilrseniz sizden 
kaçar. Vakıa. bunların kokusu ln

sn.nlarm da ho5una gitmez. Fakat 
in!ölanlann hoşuna giden menek~e 
kokusu da arıyı k~ırır. Şu halde 
bağlara, an kovanlanna yakın otu 
rursanız, açık yerlerini1,den - hele 
ytlzüııüzden - menek!}e esansı ko
kusunu eksik etmezseniz an ısll'
ınasından korkmaya.bilirsiniz. 

! 
memleketin her tarafında ~ 
mevcut ıınai t~ekküllerin ~ 
bir lederCDyon haline geti- ; 

, rilmesi tekarrür etmiştir. Ka- ~ 
~ nun Büyük Millet Mecli&in- ~ 
~ den çıktıktan •onra bütün ~ 
~ •anayi müesseseleri ayn ay- ~ 
t n meslek ve •anat birlikleri ~ 
; halinde toplanacaklardır. ~ 
, Federasyon lktısat Vekaleti- ~ 
~ nin •anayi programına göre, ~ 
- faaliyete geçecektir. V eka- ~ 
- let ledercuyona dahil bütün ~ 
~ b~~liklere ~mi müzahereti ~ 
( gosterecektır. ~ """'_,....,, ~~· 

Yapağı 
Satısları 

' İstekli 
Piyasamızdan yapağı talepleri ek

sik değildir. Fransa, Suriye ve az mik 
tarda Yunanistan alıcı olmuşlardır. 
Suriye ve Sovyet hudutlarındaki mm 
takalarda piyasa daha harareili ola
rak devam etmektedir. Yerli fabri
kalarımızın alakalan gittikçe artma
ğa başlamıştır. Son on gün içinde A
nadolu cinsinden bin balya, Trakya
nın kıvırcık cinsinden 600 balya sa
tılmıştır. Anadolu mallarının kilosu 
55 kuruştan, Trakya mallan da 63-
66 kuruş arasında satılmıştır. Yapa
ğı piyasaları istekli olarak devam 
etmektedir. 

Yeni Mahsul Yulaflar 
Mersinin yeni mahsul yulafları ey-

1111 teslimi ve 3 5 analizli ve % 5 
kaplıcalı olarak 130 ton satılmış, 
kilosu 4,05 kuruştan verilmiştir. Is
tanbul tes1imi dökme olarak hazır 
mallar 4,30 kuruştur. 

Yeni burçak mahsulü Çanakkale 
malı olarak 250 ton için kilosu 4,5 
kuruştan müşteri bulmuştur. 

Kuzu Hırsızhğı 
Küçükçekmecede gümrük muhafa

za memuru Faiğin kuzusunu çalan 
Ahmet oğlu Hilseyin dün yakalana
rak müddeiumumiliğe geu°;ilmiştir. 

BORSA 
28 Temmuz ÇARŞMIBA 

PARALAR 

Sterlin 626,-
Dolar 123,-
Fransız Fr. 95,-
Liret 110,-
Belçika frangı 80,-
Drahmi 18,50 
İsviçre Fr. 570,-
Leva 20,-
E'lorin 65,-
Kron Çek 75,-
Şilin Avusturya21.-
Mark 28,-
Zloti 20.-
Pengo 21,-
Ley 12.-
Dinar 48,-
Kron lsvcç 30,-
Altın 1046,-
Baııknot 256,-

Ç EKLER 

631,-
126,-
100,-
115,-
84,-
23,-

580,-
23,
t58,-
84,-
23,-
31,-
2:~.-
25,-
14,-
52,-
32.-

1047,-
257,-

Londra 
New-York 
Paris 
Milano 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterdam 
Prag 
Viyana 
Madrid 
Bertin 
Varşova 
Buda peşte 
BU kreş 
Belgrad 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

630,- 630,-
0,7905 0,7890 

21,09 21,09 
15,0236 15,0236 
4,6960 4,6960 

86,7460 86,7460 
3,4412 3,4412 

63,4920 63,4920 
1,4316 1,4316 

22,6380 22,6380 
4,1762 4,1762 

13,65 13,65 
1,9646 1,9646 
4,1744 4,1744 
3,9920 3,9920 

106,6666 106,6666 
34,2857 34.2857 

2,7268 2,7268 
20,40 20,40 
3,0987 3,0987 

Ankarada 
Sebze ve 

Ucuz Meyva 
Ankarada sebze ve meyva fiyat

ları birkaç sene önceye nazaran bir 
hayli ucuzdur. Verilen malumata gö 
re, devlet demiryollarmın yeni mey
va ve sebze tarüesi bu ucuzluğun baş 
lıca amilleri arasındadır. Ankarada. 
toptan ve perakende meyva fiyatları 
azami ve asgari olarak şöyledir: 

Elına toptan 5-15, perakende 12,5 
-17,5, armut toptan 7,~20, pera
kende 15-25, kavun toptan ~7,5, 
perakende 10-12,5, karpuz toptan 
4-5, perakende 5-7,5, üzüm toptan 
10-12,5, perakende 15-25, çekir
deksiz toptan 8-10, perakende 15-
20, kayısı toptan 12,5-25, peraken
de 15-25, şeftali toptan 10-15, pe
rakende 15-20, taze incir toptan 
12,5-15, perakende 1~20, taze fın
dık toptan 10-14, perakende 15-20, 
salatalık toptan (tanesi) 1,5-3, pe· 
rakcnde (tanesi) 4-5, limon toptan 
(tanesi) 3-3,5, perakende .(tanesi)1 

5 kuruşa satılmaktadır. 
Sebze fiyatları ise toptan ve pera

kende azami ve asgari olarak §ÖY.le
dir: 

Patlıcan toptan 5--8, perakende 10 
-12,5, domates toptan 8-10, pera
kende 15-20, biber (dolmalık) top· 
tan 8-10, perakende 12,~15, bam
ya toptan 1~25. perakende 30-35. 
kabak toptan 2-4, perakende 4-5, 
taze fasulye toptan 14-15, peraken· 
de 17,5-20 kuruştur. 

Yalnız, fasulye bu sene, henüz ka
fi miktarda gelmediği için geçen se· 
ne toptan 6 kuruşa satılmış olduğu 

halde bu sene 10---15 kuruş arasında 
satılmaktadır. Salatalık ve limon da 
geçen seneye nazaran pahalı yiye
cekler arasındadır. 

Ünitürk 
Gene Düştü 
Dün borsada Türk borcu üzerine 

hararetli muameleler olmuştur. 15,15 
liradan açılan Unitürk 15,05 liraya 
kadar düşerek kapanmıştır. Sıvas -
Erzurum üzerine muamele olmamış 
Ergani hisseleri 95 liradan satılmış
tır. Merkez Bankası hisseleri 87,5 li· 
radır. Anadolu tahvilleri ve mümes
sillerinde tebcddill yoktur.· Aslan Çi· 
mentosu 13 lira.dır. Merkez Bankası 
bir isterline 630 kuruş fiyat tespit et
miştir. 

Çanakkale Baklası 
Yeni mahsul Çanakkale kuru bak· 

lası % 4 analizli olarak ihracat için 
4,27,5 kuruştan 50 ton satılmıştır. 
Bu mallar Bandırma vapur teslimi 
olarak verilmiştir. 
~"-'l~...,...._ 

ZAHİRE 
BORSA Si 

28-7-937 
l< .. ll'ATLAR 

Cinsi Aşağı Yukan 
K. P. K. P. 

Buğday yumuşak 6,15 6,23 
,, sert 5,25 , 
,, Kızılca 6,221 2 -,-

Arpa dökme 4,12V2 -,-
Çavdar 4,23 ';12 -,-
Mısır beyaz 4,22% -,-
Kuşyemi 9, 9 -,-
Yapak Trakya 66,- -,-

" Anadol 53,- -,-
Tiftik oğlak 135,- - ,-
Tiftik mal 122,- 125,-
Kcçi kılı kırkım 50,- 52,20 

GELEN 
Buğday 2il Ton 
TiftJk 491.'2 Ton 
Bulgur 48 Ton 
Arpa 25 Ton 
Un 73 Ton 
Yapak 42% Ton 
Yulaf 50 Ton 
Susam 91h Ton 
Pamuk yağı 211/2 Ton 
Kaşar 4 Ton 

DIŞ FiYATLAR 
Buğday Liverpul 6,58 K. 

,, Şikago 5,iO K. 
,, Vinipek 6,41 K. 

Arpa Anvers , 5,11 K. 
Mısır Londra 3,83 K. 
Keten T. Londra 8.29 K. 
Fındık G. Hamburg 94,69 K. 
~:: L. Hıınıhın:ı: q4 69 K 
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Çinin Şimalinde 
Harp Alevlendi 

(Başı birincide) 

Japon tayyare filoları, çok faali
yet gösteriyorlar, mukabil taarruza 
girişmiş olan Çin kıt:ıları Japon hava 
fılolarının bombardımanları altında 
hayli hırpalanmışlar.dır. Pekin ve Na 
nuyan civarını · bombardıman eden 
Japon tayyareleri, Çin kıtaatına ağır 
zayiat verdirmişlerdir. 

Pekinin 20 kilometre şimalinde 

Hsiaotien'de muharebe şiddetle de· 
vam etmektedir. Japonlar, 37 nci Çin 
fırkasının mevzilerine taarru.ı etmek 
tedirler. 

Tayyare bombardımanı neticesin
de Çin kıtaları Fengtai demiryolu 
istasyonunu terketmeğe mecbur kal
mışlardır. Fengtai'de muharebe şid
detle devam ediyor. 
Tungşeu'daki çarpışmadan sonra, 

bu çarpışmada 100 kişi kadar zayiat 
veren Çinliler, Pekinin cımubunda 
Hsihungmen'e çekilmişlerdir. 

Pekinin cenubunda Manyuan ka· 
hileleri etrafında ve şehrin şimalinde 
Peiyan'da çarpışmalar hala devam 
etmektedir. 

Toung nehri yakininde muharebe
ler devam etmektedir. Japon tayya
releri fevkalade blr faaliyet göster
mektedir. 

Bu tayyareler, 29.. uncu Çin ordusu 
kıtaatı üzerine mitralyözlerle ateş et
mektedirler. 

Bu ordunun umumi karargahı Nan 
kinden Pekine nakledilmiştir. 

Central News ajansı, Çinlilerin üç 
saat devam eden bir muharebeden 
sonra saat 13 te Pekinin şimalinde 

kain Chaoki Achoun tayyare meyda
nını işgal etmiş olduklarını haber 
vermektedir. 

Çin ordusu zafer mi kazandı? 
Şanghay, 28 (A.A.) - Hariciye Ne 

za.reti, cephe kıtaatmm Japonlara 
karşı mukabil taarruza. geçmiş ve bu 
sabah Frengtai ve Langf ang şehirle
rini istirdad etmiş olduklarmı bildir
ınektedir. 

Tekzipler 
Tiençin, 28 (A.A.) - "Reuter A

jansı muhabirinden:,, 

BAŞMAKALEDEN MABAAT 

lyi mal\lmat almakta olan ecnebi 
me.hafili Fengtai ve Langfang şehirle 
rinin Çin kıta.atı tarafından zaptedil
miş olduğuna dair bir Ç.n r_ıenbam
dan gelen haberi teyid etmemektedir. 

Tiençin, 28 (A.A.) - Pekin şimen 
difer müstahdimini de Langfang ve 
Fengtai şehirlerinin Çinliler tarafın
dan istirdad edilmiş olduğuna dair bir 
Çin menbamdan gelen habere kıymet 
vermemektedir. 

Japonlara göre ~ 
Tokyo, 28 (A.A.) - 29 cu Çin ordu 

sunu tardetmek için Japon kıtaatı ta
rafından icra edilmekte olan harekat, 
büyük bir müşkUla.ta tesadüf etme
den ilerlemektedir. Çin kıtaatı, Chang 
hsin-tien istikametinde kaçmaktadır. 

Zehirli gaz 
Tokyo, 28 (A.A.) - Tiençinden ge 

len ve Nankin hükumetinin gizli tali
matı üzerine "Jungli Chemical Co~ 

poration,, tarafından tangıkou'da mU
him miktarda zehirli gaz imal edil
mekte olduğuna dair olan haberler, 
burada büyük bir heyecan tevlid et
miştir. 

Diğer bir telgrafta, zehirli gazların 
merkezi Çin hükumeti kıtaatı arasın 
da tevzi edilmiş olduğu bildirilmekte 
dir. 

Çinde zafer fenlikleri var 
Şanghay, 28 (A.A.) - Çinlilerin 

Langf ang' da kazanmış oldukları mu
vaffakıyetlere aid haber, Şanghayda 
süratıe yayılmış, levhalar, afişler ve 
radyo ile ilan edilmiştir. 

Şehirde iş durmuştur. Her tarafta 
zafer avizeleri yükselmekte ve şehir 
bu avazelerle çınlamaktadır. Ahali 
şehri bayraklarla donatmıştır. Tavsi
fi kabil olmayan büyük bir coşkun

luk içinde nümayişler y:ı.pan halkın 
bu nümayişleri milnakalatı mUşkülleş 
tirınektedir. 

Japonyanın ültimatomu 

Karabük 
Müdürü geldi 

(Baı;ı birincide) 
Türkiye, havacılık cereyanlarını 

benimsemek hususunda geri kalmış· 
tır. Türkiyede hükümsüren telakki
lere göre tayyare, henüz normal ve 
lüzumlu bir nakliye vasıtası diye ta
nınmış ve kabul edilmiş değildir. Hal 
buki mesafelerin uzunluğu ve tren
lerin yavaşlığı bakımından Türkiye
nin ta.yyareye en çok sahip çıkan 

memleketlerden biri olması lazımdır. 
Ingiltereyle temaslarımı şirketin 

bir tayyaresile yapıyo.rum. Çünkü 
kaybedilecek vaktim yoktur. Ancak 
tayyare ile Türkiyeye dönmek mü
saadesini almak için normal surette 
altı haftalık zamana ihtiyaç vardır. 
Sefaretin sıkı takibi sayesinde bu 
zamanı dört haftaya indirmek müm
kün olmuştur. Halbuki tayyare sürat 
için kullanılır. Tilrkiyeye tayyare ile 
gelmek istiyen adamın dört hafta, 
altı hafta bekleyecek vakti yoktur. 
Netice itibarile Türkiye, tayyareyi 
bir nakil vasıtası diye kabul etmemiş 
manzarasını gösteriyor. 

Buradan tayyare ile Karabüke iki 
saatte gidebilirim. Karabtikten An
kara trenle 15 saat, tayyare ile elli 
dakikadır. Tayyare ile Karabükten 
hareketle fuıkara ve Istanbulu bir 
gUn içinde dolaşmak ve birçok işleri 
bitirmek miımkilndür. Ayni işi tren~ 
le yapmak için 5, 6 gün lazımdır. 

Benim vaktim Türkiyeye aittir. 
Bir gilnde yapılacak iş için altı giıne 
lüzum gösterilirse işler o nispette 
geç yürür. Her memleketin tayyare 
için memnu mmtakaları vardır. Fa· 

kat o mıntakalar haricinde uçuş ser
bf>sttir. Gönül, Türkiyenin de her 
memleket gibi tayyareyi nakil vası
tası diye kabul etmesini istivor. 

Karabükte temel kazma de;,rı bit
mi§, zeminin üstünde gözle görülür 
eserler belirmiştir. Ilk ikmal edile
cek krsım kok ocaklarıdır. Sonra 

Büyük 
Manevralar 

(Baıtı 1 incide) 
rak oradan Saray cenubunda hazır
lanan meydana gidecektir. Çerkeskö
ye 15 kilometre mesafede olan bu 
meydana halkı götürmek üzere hu
susi otobüs servislerine müsaade o
lunmuştur. Maarnafih I$anbuldan 
Silivri ve Çerkesköy yoluyla geçit 
resmi yerine otomobille üç saatte 
gitmek kabildir. Intizamm temini i· 
çin Tekirdağ vilayetince komiserler 
ve zabıta memurları tayin edilecek-

Ticaret Odası 

Meclisi Toplandı 
Dün Ticaret Odası Umumi Mecli

si toplanmıştir. Ticaret ve Zahire 
borsasının idare meclisi azalıklarına 
seçilen zevatın listesi odanın umumi 
meclisine verilerek tasdik edilmiştir. 

Zahire borsasına Murat Fortun ile 
Ziya Taner murahhas aza seçilmiş

lerdir. 

tir. Geçit resmi meydanında bayan
lar için de ayrıca. hususi yerler ha-
zırlanmaktadır. · 

-
Polonya Suikastinin 

Faili 
Varşova, 28 (A.A.) - Neşr~dilen 

bir resmi tebliğ, miralay Koc'a karşı 
yapılan suikast esnasında ölen şah
sın, krotoşin eyaletinin Rozopol kÖ • 

yünden ve sabıkalı eşhastan Wojcisek 
Bieganek olduğunu teyit etmektedir. 
Wojcisek'in suikast üzerine derhal 
tevkif edilen kardeşi Jan Bieganek 
de vakada methaldardır. 

Tebliğ, suikastin siyasi sebepleri 
hakkında hiçbir şey söylemeınekte
dir. 

~ .................................................................... . 
lstanbul Gayrimübadiller Komisyonundan 
D. No. Semti ve mahallesi Sokajı Emli.k No. Cinsi ve hissesi Hisseye göre 

658 

1636 

2475 

4436 

4517 
4635 

6042 

7303 

7561 
7887 

7960 

8629 

Kandilli 

Bebek 

Edimekapı Kariyei 
Atik Ali paşa 
Mercan 

E. Yeni 
Y. Kuyu 
Dere· 

Camü şerif 

Tığcılar 

Dere 

E. 56 
Y.18 

27 

E. 21MU. 
Y.40 

54 
E.19 Yeniköy Panaiyb 

Üsküdar Yenimahalle 

Üsküdar Altuntzade 

Nuhkuyusu ve 
Bağlarbaşı Tramvay cad 
MUtevelli Çefmesi 

Y. 235-
237 

19 

Eminönü Ahiçelebi Yağcılar 

Beyoğlu Hüseyina.ğa T İşkembeci 

Kurtuluş E. Yenimahalle 
Y. Taburağası 

Beyoğlu Hüseyinağa "11 Ceviz 

Fener Tahtaminare Kazancı 

E. 32-38 

Y. 34 
Ada: 437 
Parsel: 9 

E. ve Y. 4 
E.veY. 

26-28 

E. 3 Y. 12 

Mahallen: 26 
E. ve Y. 14 

mulıammeo it 

Bahçeli ahşap hane- 120 Açık ar 
nin 1/ 10 His. tırma 

İçinde kulubesi olan 
130 metre arsa 
114,80 metre arsa 

180 
230 

Dükkanın 40/ 120 his. 700 
82,65 metre arsa 

. İçinde kuyusu olan 
90 metre arsa 
459 metre arsanın 
~his. 

Dükkanın 720/ 21600 
his. 

68,42 metre arsa 
Ahşap hane ve bah
çenin 2/ 6 his. 

67 metre arsanın 

%. his. 
Ahşap hanenin 

20/ 48 his. 

100 

180 

100 

350 

140 

270 

160 

500 

.. 
,, 

,, 
,, 

,, 

,, 

" 

- -,, 

,, 

Yukarıda evsafı yazılı gayrimenkuller on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. İhaleleri 6-8-937 tarihine dil 

şen Cuma günü saat 14 dedir. Satış münhasıran gayrimübadil bonosiladır. 

, ........................... ~ .............................................. r 

muharrik kuvvet dairesi yapılacak

tır . .Muharrik kuvvetler, ya k<'mür 

toıile veya mUessesede elde edııecck 
gazlarla işliyecektir. Bir çelik mües
sesesinin muvaffakıyeti, ikinci dere· 
cede mahsullerden taın istifade edil· 
mcsine tabıdir. Karabük ikinci Jerl!· 
cecle mahsul diye günde kırk ton kat 
ı:-an ve 12 ton amonyak imal ede
cektir. Bu son madde ziraatte gUbnı ... 

- ..... ~B .. E~l!llO_G_L __ U~VA_K_•_FL_A_ı_o_ıı_E_K_Tö_ı_· L_Ü_G_o_ıL_A_N_LA_R_• __ ı 
Kirahk Emlak 

Sporda 
Yeni Açılan 

Londra, 28 (TAN) - Japonya hü
kumetinin verdiği mühlet bugün öğ
le vakti bitmiş, Çinliler 37 inci fırka
yı geri çekmişlerdir. Fakat Japon 
mahafili bunu kafi görmemektedir. 
Japonya, Çindeki Japon düşmanlığı
na 29 uncu ordunun sebebiyet verdi
ğini söylemekte buna karşılık, Japon 
larm şiddetli tedbirler alacağını be
yan etmektedir. Japon diplomatların 
dan birisi, vaziyetin yeniden müzake 
relere başlamıya imkan bırakmıya

cak kadar süratle inkişaf ettiğini söy 
!emiştir. 

olarak kullanılır. Mahallesi Sokağı No. Cinsi 

. 
Çığır 

(Başı 1 incide) 
karar şudur: Bize böyle spor 18.zım 
değildir. 

Eğer yanlış gidişte ısrar edenler o
lursa, Başvekilin ihtar ettiği gibi, bu
günkü takımların hepsini tasfiy~e 
uğratmak ve Tilrk sporu için tama.
mile yeni bir temel kurmak en doğru 
yoldur. 

Wf.... 

Biz bunu yepmıya lüzum kal-
mamasını ümit ve temenni e-

deriz. Sporda ileri gitmek için takım
lar arasındaki dUrUst bir rekabetim 
ve iddialı bir inkişaf gayretinin bü
yük rolü vardır. Bu iddialı rekabetin 
ortadan kalkması, umumi spor ala
kasını, bir müddet için olsun, azaltır. 

Bunun için tabii hedefleri bugün
kü çerçeve içinde tahakkuk ettirmek 
mUmkUn olursa elbette tercih edilir. 
Nitekim Başvekil de bu yolu seçmiş
tir. Fakat asıl gayelerln dedikoduya 
feda edildiği görülürse daha esaslı 

menfaatlere karşı bugünkü takrm re
kabetinin faydalarından da vazgeç
mek bir zaruret halini alacaktır. 

S poru bir ideal bilen ve bunun 
için maddi zevklerini tahdit 

etmeyi göze alan yeni bir Türk spor
cu tipl istemiyoruz. Biribirlerine reka 
beti dedikoduda değil, teknik usuller
le çalışmada ve ileri gitmede arıyan 
spor takımlarına ihtiyacımız vardır. 
Sporculuğu gittikçe profesyonel yol
lara döken ve spor ruhunu öldüren 
ihtiras, menfaat, tesir ve dedikodu
ların tam bir surette tasfiyesinde ıs
rar etmiye mecburuz. 

Biz kendi hissiyatımıza, Başvekilin 
çizdiği programı ve ileri sürdtiğti ide
alleri kendi spor sayfamız için seve 
seve kabul ediyoruz. Bu gayeye m 
yazılara sütunlarımızda yer verme
meyi taahhüt etmeyi de vazüe sayı
yoruz. 

Ahmet Emin YALMAN 

Çin ültimatomu 
Çin gazetelerinin yazdığına göre, 

29 uncu ordu kumandam general 
Sung-Şe-Yuan mareşal Çang-Kay
Şek'in emrile, Japonlara bir ultima
tom vererek Hopey'i 48 saatte tahli
ye etmelerini istemiştir. 29 uncu 
ordu, dokuz Çin tayyaresinin yardı
mile, Şarki Hopey hükumetinin mer
kezi olan Tungçeo'yu işgal etmiştir. 

Sulh müzakereleri kuildi 
Tokyo, ile Londra arasındaki müza 

kereler, yeni vukuat dolayısile bir 
müddet için inkitaa uğramıştır. Me
'tmsan maliye encümeninde izahat ve 
ren, Japon Başvefilli Prens Konoye: 

"Japonya için artık ağır bir karar 
vermek zamanı gelmiştir.,, demiştir. 

Çinde ise, siyasi mahfeller sulh ih
timallerinin azaldığından bahsediyor 
ve efkarı umumiyeyi harbe haztrlı

yorlar. Bütün Çin, Nankin hükumeti 
nin azimkar kararlarını tasvip et
rr.ektedir. Umumi kanaat harbin çok 
uzayacağı merkezindedir. 

Amerika şimdilik iki devlet ara· 
sında bir uzlaşma yapmak niyetinde 
değildir. B. Hull böyle bir adım için 
kafi derecede malfımata sahip olun
madığını söylemiştir. 

Nankindeki Alman elçisi dün ma· 
re,al Çang-Kay-Şek'le görüşmüş ve 
Almanyanm yeni ihtilafta alacağı 

vaziyeti anlatnuştır. Almanya sulha 
çalışacaktır. 

Balıkesir ve Denizli 
Mektupçulukları 

Balıkesir, (TAN) - Mektupçu Hil. 
mi Türkeri Denizli mektupçuluğuna 
tayin olunmuştur. Yerine Sivas mek
tupçusu Süleyman Sami Alemdar ge
lecektir. 

Sir Gip'in 
iştiraki le 

(Başı birincide) 
Iktısat Vekilimiz B. Celal Bayar, 

dün Moda Denizcilik klübünde Sir 
Gip ve arkadaşları şerefine bir öğle 
ziyafeti vermiştir. 

Ziyafetten sonra B. ceıaı Bayarla 
Sir Gip, motörle limanda bir gezinti 
yapnuşiardrr. 

Sir Gip ve diğer mühendisler, Zon
guldak limanında tetkiklerde bulun
mak Uzere dün akşam §ehrimizden 
ayrılmışlar, Zonguldağa gitmişlerdır. 

Heyet, orada üç gün kaldıktan sonra 
lstanbula dönecektir. 

J/llWI ______ , 

Banyodan ıonra günef .. 

Bütün zevkile, kendini güneşe na
sıl verebiliyor? Elinde şemsiyesi 
mi var? Hayır! Fakat yüzüne 

1 
güneş tesir etmiyen iki nikab 
koymuş: 

VENOS PUDRASI, 

VENOS KREMi... 

' . 
Memur Aranıyor 

T. C. Ziraat Bankasından : 
Ordu, Mersin ve Istanbul şubelerimiz Kambiyo işlerinde çalıştırılmak 

üzere yüz lira aylıkla ve imtihanla dört memur alınacaktır. Tahsillerinin 
llseden aşağı olmaması ve Fransızcaya iyi derecede vakıf olmaları lazım
dır. Taliplerin Istanbul şubemizde Kambiyo kısmına müracaatları. ( 4649} 

Tophane Süheyil B. Dolmabahçe 481/ 477 Dükkan 
K. paşa G. hasan Pa. Dere boyu 18 Dükkan 
K. paşa G. hasan Pa. Dere boyu 20 Dükkan önünde camekan 
K. paşa G. basan Pa. Dere boyu 2 Dükkan 
K. paşa G. hasan Pa. Kayık iskelesı 33-35 Ahır 
Galata Alacamesçit AlMamescit 38 Hane 
Galata Karamolla. Emekyemez • 00 Cami binası 
Şişli Meşrutiyet Bahçe 8 Dükkan 2/ 3 hisse 
Ortaköy Büyük ayazma 4 Dükkan 
Ortaköy Pişmiş oğlu 38/ 64 Hane 
Tophane Çavuşba.şı Topçular 398/ 390 Dükkln 
Galata Şehit Mehmet paşa Kalafat yeri 5/ 7 Mağaza 
Galata Şehit Mehmet paşa Ostüpcüler '2 Cami medhalinde bah~ 
B. içi Rumelihisar cami ve türbe 1 46 Cami altmda dükkan % H. 
Tophane Süheyil B. Tapçular 1 Süheyil bey mektebi 
Beşiıktaş Sinan Pa. ·Vapur iskelesi 31/ 29 ' Odaları müştemil dük 'r:an 
B. oğlu Hüseyin ağa. Zambak 1/ 6 Hane 
Galata Kulekapı Hendek 55 Dükkan 
Galata Şehit Mehmet p!U}a Üsttipctiler 13 Baraka 
Beşiktaş Dikili taş e, Dükkan 
Pangaltı Feriköy '.Ayazma ve akasya ~1/14 Hane 
Nişantaş Muradiye Hacı Mlhak 28/ 40 Hane 
Ortaköy Vamalı . ı Bostan 
Galata Yenicami avlusunda bir çatı altında iki odadan bir küçük oda 
Galata Yenicami avlusunda 00 Oda 
Galata Mumhane altıncı Vakıf han 133/135 Dükkan 
Taksim Firuz ağa sıra serviler Sirkecimescit mahfelinde 00 Üç oda 
Taksim Firuz ağa Sıra. serviler Sirkecimescit avlusunda 1 Müezzin meşrutast. 
Galata. Yenicami Bedesten kapısında 11 No. Dükkan 
Tophane Çavuşbaşı Topçular 396/ 388 DükKil.n 

Yukarda yazılı vakıf mallar 31-5- 938 sonuna kadar kiraya. verilmek üzere arttırmaları uzatılmıştrr. 
İsteklilerin 2 Ağustos 937 pazartesi günü saat 14,30 da Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü Akarat kalemhıe 

gelmeleri. ( 4675) 

Demiryolları ve Limanları lıletme Umum idaresi ilanları 
. 

Birinci İşletme Mıntakasmda aşağıda mevkileri, mikdarları ve muhammen bedelleri yazılı balast ayrı ay::-ı 
kapalı zarf usulile mi.inakas~ya çıkarılmıştır. 

Eksiltme 18-8-937 tarihindeki Çarşamba günü saat 15 de Haydarpaşa garı binasında birinci işletme ek
siltme komisyonunca yapılacaktır. 

İsteklilerin eksiltme şartnamesinde istenilen muvakkat teminat ve evrak ve vesaikle teklif mektuplarını ek· 
siltme gtinil saat 14 e kadar Komisyon Reisliğine vermiş olmaları lazımdır. 

İstekliler, bu husustaki şartname ve mukavele projesinden Km. 186,400 deki ocağa aid olanını 145 kUJ"\lf 
bedeli mukabilinde, diğerlerini bil&bedel Haydarpaşa garındaki idare veznesinden :ı.labilirler. (4595) 

Balast ocağının mevkii İhale edilecek M3 m ihzar M3 m tahmil Muhammen Muvakkat te• 
mikdar bedeli bedeli bedel minat m.iAcdarl 

"1" 184,600 H. Paşa _ Eskişehir 
"2" 186,400 H. Paşa - Eskişehir 

"3" 217,500 H. Paşa - Eskişehir 

"4" 40,000 Eskişehir • Afyon 
"5" 538,750 Eskişehir _Ankara 

"6" 538,750 Eskişehır • Ankara 

10000 
20000 
12000 
23000 
5000 

m3 
m3 
m3 
m3 
m3 

5000 m3 

130 kuruş 
130 kuruş 
125 kuruş 
95 kuruş 

135 kuruş 
135 ~uru~ 

----
15 kuruş 
15 kuruş 
15 kuruş 
12 kuruş 
10 kuruş 
10 ku~uş 

14500 lira 
29000 lira 
16800 lira 
24610 lira 

7250 lira 
7250 lira 

Lira Kuruf ------
1087 50 
2175 00 
1260 00 
1845 75 

543 75 
543 75 

• 
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ILAÇLARINIZI Bahçe· 
----- kapıda 

SALİH NECATİ den alınız. Reçeteleriniz büyük bir dik 

kat, clddi bir istikametle hazırlanır. l~RI U~ UIUSI 
Leke bırakmaz, tabii sabit bir renk 

temin eder. 

" • 1 apar. Zarf Usuliyle Eksiltme ilanı 

Kırklareli Nafıa Müdürlüğünden: 
a~~ Rırklar~~i - Vize yolu üzerinde 3 X 10 açıklığında yapılacak beton 
kı İi2er~Y;aıı ~oprüsü ile yanındaki bir metre açıklığındaki Değirmen har. 
eJrsUtrnen e bır metrelik mcınfez ve üzerlerinin şosesi kapalı zarf usuliyle 

2 Ye konulmuştur. 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 
24 - Temmuz-1937 Vaziyeti 

AK T 1 F ı~. PAS 1 F Lira 

-Bu·· 
3 _ Ek 1.şın keşif bedeli 25.000 lira ve muvakkat teminatı 1875 liradır. 

~Udürıu-·~ılt~e 30 Temmuz 937 tarihinde saat On altıda Kırklareli Nafıa 
KASA: 

29,600,622,321 
16,099,940,-

1,010,209,92 

{ _ Bgu bı~asında yapılacaktır. 
"e dığer u .~ksilt~eye ait mukavele projesi, eksiltme şartnamesi, projel~r 
~kted muteferrı e\Tak 125 kuruş mukabilinde Nafıa Dairesinden verıL 

ır. 

lll!~rE~ıtmeye girmek istiyenler 2490 No. lu kanun mucibince ibrazına 
illi G~eo du~~n evrak ve vesikalarla 7-5-937 tarih ve 3297 sayılı Res
letlllden t~de ılan edilen talimatnameye göre 937 senesi için Nafıa Veka. 
llıtn ta .a ınmış müteahhitlik vesikalarını havi zarflarını mezkfır kanu. 
~ rifatı da' · · · be adar :N ıresınde hazırlıyarak 30-7-937 tanhınde saat on şe 
kabili d llfıa Müdürlüğü binasındaki Eksiltme Komisyonuna makbuz mu

n e verm· 1 6 _ P ış o malan lazımdır. 
'-...... ostada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. "4224,, 

~vlat Demtryollar1 ve limanlara 1$1etme U. idaresi ilinlan 

lduha 
\i.ı0ı k rnınen bedeli (8800) lira olan 20 adet (500) ve 30 adet (1000) 
ile A.u kdernir baskül 27-8-1937 cuma glinü saat (15) de kapalı zarf usulü 

n arad · nu i . a ıdare binasında satın almacakbr. . . 
taYin ~ ~.ırmek isteyenlerin (660) liralık muvakkat tenunat ıle kanunun 
C, 864~ tıgı 'Vesikalan, resmi gazetenin 7-5-1936 gün ve 3297 veya 1-7-1937 
ltıış v .No. lı nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alın-

esıka d k · · u·· "el'tııeı . ~e tekliflerini ayni gün saat 14 de ka ar omısyon reıs gıne 
Şart.rı eti lazım dır. · 

\\~da arneıer parasız olarak Ankar ada malzeme dairesinden, Haydar-
D tes~l!üm ve , ~vk şefliğinden dağıtılmaktadır. ( 4593) 

:rPhane ve Damga matbaası müdürlüğünden 
tartes--:- Atuhtelif kutur ve ebatta 10350 kilo sikke çeliği 9 ağustos 937 pa
lel'j ~ \•e 200 ton elektrolitik kated bakın 11 ağustos 1937 çarşamba gün 
ı ....... a; 14 te kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. 

1'tıa gu stekliler şartnamelerini almak üzere pazartesi, çarşamba ve cu
Caat illeri saat 14 ten 16 ya kadar müdüriyetimiz muhasebesine müra-

') edebilirler 

~1; ~ksiltm~ye girmek istiyenler çelik için (365) ve bakır için (8450) 
' rnu~akkat teminat akçeleriııi veya bu meblağı havi banka mektup
lıııay0ntekıır mektuplarile birlikte eksiltme saatinden bir saat evvel ko
'- vereceklerdir. (4515) 

Memurluk Müsabakası imtihanı 
\ l. C. Ziraat Bankasından : 
~ ~l'l.ltarn 
':'-~tJ\ıtn merkez, şube ve ajanları için LUZUMU KADAR MEMUR 
~ltsab UZERE müsabaka imtihanı açılmıştır. 
~ ~ıı ak~ya girebilmek için en az orta mektep mezunu olmak ve ya§l 

11İu Ci§agı 30 dan yukan olmamak şarttır. 
tırı~~ştan aşağı olanlar imtihana girebilirlerse de 18 yaşından evvel 

1,.,~ sınıfına geçemezler). 
'llı bir ınektep mezunları için altı ay, lise ve yüksek mektep mezunları 
~ ııene devam edecek olan staj müddeti zarfında orta mektep me
tıı~rı.ı a 30, orta ticaret mektebi mezunlarına 40, lise ve ticaret lisesi 
~aiti tn~:;na 80, yüksek mektep mezunların~ 100 liraya ka~ar ve ~mtihan
tı l~ de affakıyet derecesiyle mütenasip surette ücret verılecek:ır. 
lıılallıa~e.?ede yabancı dili bilenlerin ücretleri emsalinden on lıradan az 
~ ~taj d Uıere yüksek tutulur. 
~ lirevresim takiben yapılacak mesleki imtihanda m~vafr:1k olanlar, 
~~l1nlldan aşağı olmamak kaydiyle yüzde yirmi nısbetinde zamla 

hı..).ı'leab ~ 'l'ABI DAIMI KADROYA alınırlar. 
~ır. ;ka imtihanlarına Ankara, Adana, Antalya, Afyon, A~dın, Ba
~· ~ .ursa, Çanakkale, Diyarbekir, Denizli, Edirne, Edremıt, Erzu
\ı ~~ti~can, Eskişehir, G. Ayıntap, Istanbul, Izmir, Kastamonu, Kars, 
~ ~ l{onya, Kütahya, Giresun Malatya, Maraş, Sa~n.' Ordu, 

~~... emiş, Sıvas Tokat Trabzon Van Yozgat, şubelerımızde orta 
"""',_ t' Ve ' ' ' ' • . ıı;~l> 0 rta ticaret mezunları için 19 ve 20 ağustos ve lıse ve yliksek 
~(~~eıunıarı için 23 ve 24 ağustosta saat dokuzda başlanacaktır. 

lttır.) a Ve Istanbuldaki imtihanlara orta mektep mezunları alınmıya
lı ıtliaa 
ı:: ),;:aya gireceklerden ne gibi vesikalar arandığı ve neler?en. imti
~~f:l cağı yukarıda isimleri yazılı şubelerimizden elde edılebilecek 

a· ~ltı erde g ·· "l b'l' ı lrıu ~ti oru e ı ır. b k 
la..._ :lliiı- u 11 müsabakaya iştirak edebilecekleri ma~ald~ki ~n .. a .~~~e-

~lfia tilne ve An karada Bankanın personel ışlerı Müdurlugune 
7 tarihine kadar müracaat etmeleri liızımdır. ( 4673) 

1/!.~~~bui Nafıa müdürlüğünden: 
ıı Os9) 

0

1· 37 :Pazartesi günü saat 14 de Istanbulda Nafia Müdürlüğünde 
~ İtı~ ıra keşif bedelli Silivrikapı haricinde yapılacak telsiz istasyon bi-
lıtuı. 8.atı a . 

tııeL l\aveı Çık eksıltmeye konulmuştur. . 
l'tiı'\!tj, ~r ~· ~ks.iltmc Bayındırlık işleri Genel, hususi ve fc.nnı. şartn~

ecektir 0Je, keşif hulasasile buna müteferri diğer evrak daıresınde go-

~ltvaıt~a 
1 lelcJııe ~ leıninat (306) liradır. 
~alllığ1:1n ~klif mektuplarım ve en az. (3000) . llral~k .. bu. !~e benzer 

0ldu • a daır göstereceği vesika üzerıne Nafıa MUdurlti~nden al
{)tı lllüteahhitlik ve Ticaret Odası vesikalarile gelmelen. (4655) 

ty·· 
~1 , ~ up Tapu sicil muhafızllğından : 
~ ev Yup Otakçılar mahallesi Fethi Çelebi caddesinde sağı Refet Maz-

' ~ \r~. dUkkfını, sol ve önü yol ile çevrili 2 No. lu karakol~ane. _ 
~ı~· s0fUI> Şahsultan mahallesi Bahariye Gümüşsuyu caddesmde sagı 
~~ ~ kaln·istan ve önü yol ile çevrili 43 eski 51 yeni No. lu kara

ııf) u iki gayrimenkul Istanbul Defterdarlığının 12- 7-937 gün ve 
~nYdı ll843 sayılı tezkeresile hazine a~ına tesçili. is~c~ilmiştir. Ta
~U . _hulurunadığından tasarrufu tesbıt ve tahkık ıçın 3-8--937 

~ hi~enk ogleden evvel mahalline tahkik memuru gönderilecektir .. Bu 
~~ ~üııb tUl!er üzerinde her hangi bir ayni hak iddiasında bulunanla
l'j ' lahkık e~~arıle bu tarihe kadar Sultanahmette muhaf~zb.ğımıza 

~ o gtinu mahallinde tahkik memuruna itirazlarını bıldırmele-
lll" ( 4676) 

46,710,772,24 

ALTIN: Safi kilogram 21.044.393 ~ 
BANKNOT • • • • • • • . 
UFAKLIK •••• ı ı • • 

;;.._------ı ı 

Dahildeki Muhabirler: 
Türk lirası • • • • • • • • 

Hariçteki Muhabirler, 

AI.;TIN: Safi kilogram 5.054.474 ~ 
Altına tahvili kabil Serbest 
dövizler • • • . • • 
Diğer dövizle~ ve Borçlu kliring 

bakiyeleri • • • • • • • 

Hazine Tahvilleri: 

Deruhde edl. evrakı nakdiye 
karşılığı • • . • • 

1,162,327,27 1,162,327,27 

7,109,521,GO 

25,663,58 

36,372,737 ,95 43.507.923,13 

158,7 48,563,-

13,496,827,- 145,251,736,-

Kanunun 6 ve 8 inci maddelerin~! 
tevfikan hazine tarafından vaki 
tediyat • • • , • • • • • ::..-------

Senedat Cüzdanı: 
HAZ!NE BONOLARI 

TlCARI SENEDAT 
• , , ·'I 3,200,000 .-

• • • • ··~--3_7,_3_36_,_98_6_,2_7_ıı 40,536,986,27 

Eıham C1e Tahvilat Cüzdanı: 
lDeruhde edilen evrakı nak- j 

A - (diyenin karşılığı Esham ve 
(Tahvilat (itibari kıymetle) 

B _ Serbest esham ve tahvilat 

Avanılar: 

Altın ve Döviz üzerine • • • • 
Tahvilat üzerine • • • ı • • 

Hiııedarlar • 
Muhtelif • • 

• • • • • • 
• • • • • • 

}'ehun 

37 ,836,454,30 
3,796,331.60 41,632, 785,00 

64,028,64 
7 ,855,097 ,52 7,919,126,16 

-------· 
4,500,000,-

12,520,287 ,76 
343,741,944,73 

kASAOA 
SAKLAOIGINIZ 

DAllA 
KUQU 
Bi~ 

(~ŞM[ . . 
VAZİ Y ':TIN DE'OIQ 

ONU rAİZ~~. 
QANk'.AVA V[QINJZ 

-

uususi S"ARfLARIMIZI 
SOQUNUZ 

Kocaeli iskan Direktörlüğünden: 
1 - Izmit merkezinde 101 numaralı §ehir tipi plana göre yaptınlacak 

16 adet göçmen evinin kerestesi, cam, kapı, penceresi ve tef errüatı ıle 
beher eve gitmesi lazım gelen 25 kilo çividen 8 kilo 15 santimlik çivi iskii.n 
idaresi tarafından verilmek ve diğeri de müteahhide ait bulunmak şar
tile 3181 lira 44 kuruş bedeli keşifli şehir tipi evler. 

2 - Gevyve kazasının Akhisar nahiyesi merkezinde 103 numaralı köy 
tipi plana göre 38 adet göçmen evinin 14303 lira 58 kuruş bedeli keşıfli 
v anahtar teslimi şartile bilümum malzemesi müteahhide ait bulunmak 
suretile ve kapalı zarf usuliyle eksilt miye konulmuştur. 20, 7, 1937 den 
itibaren on beş gün müddetle 5, 8, 1937 perşembe günü saat on beşıe 
iFkan dairesinde toplanacak olan komisyon müvacehesile ihalesi yapıla
caktır. 

3 - Muvakkat teminat yi.lzde yedi buçuk itibarile lzmit merkezindeki 
16 ev için 238 lira 61 kuruş, Geyve Aklıisarmdaki 38 ev için de 1072 
lira 76 kuruştur. 

4 - Bu işe ait keşifname, şartname ve plA.n Iskan müdürlüğünce mec
canen verilecektir. 

5 - Talip olanlar teklif mektuplarile beraber teminat mektubu veya 
makbuzlarını ve ellerindeki ehliyetnamelerini ve Ticaret odasından veril
miş olan hüviyet varakasını mlihürlil bir zarfa koyarak yukarda söyle! 
nec saatten bir saat evveline kadar komisyon reisliğine göndermeleri 
ıa ·.ımdır. 

6 - Tediye 9ekli Sıhhat Vekalet inden gelen 12, 7, 1937 gün ve 56 sa
yılı yazıya bağlı talimatnameye göre Kızılay tarafından yapılacaktır. 

(4555) 

Sermaye • • 
ihtiyat Akçesi 

Acll ve fevkalide 
Hususi 

• • 
• • 

• • • • 
• • • • 

Tedavüldeki Banknotlar! 
Deruhde edilen evrakı nakdiye ·ı 
Kanunun 6 ve fr inci maddelerine 

tediyat • • • • • • • • . 

2,105,172,40 
4,516,007,70 

158, 7 48,563,-

tevfikan hazine tarafından vaki~ 

-------. 13,496,827 1 

Deruhde edi. evrakı nakdiye 
bakiyesi . . . . . . . . . 145,251,736,-

19,000,000,-

vazd. 9,000,000,-

Karşılığı tamamen altın olaraki 
ilaveten tedavUle vazedilen • • • 
Reeskont mukabill ilaveten ted. 

._ ______ ! 

Türk Lirası Mevduatı: 
Döviz T aahhüdatı: 

Altına tahvili kabil dövizler 
Diğer dövizler ve alacaklı kliring 
bakiyeleri • • • • • • • . 

504,626,71 

27,366,829,54 
"-------ili 

i , Muhtelif • • • • • • • •: 

Yekun 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren 
İskonto haddi o/o 5% Alhn üzerine avans o/o 4~ 

lstanbul Vilayetinden : 

15,000,000,-

6,621,180,10 

173.251, 736.-

13,325,047 ,08 

27,871,456.25 

107,672,525,30 

343,7 41,944,73 

1 - Idare mecmua.sının ağustos 937 ayından bqlamak Uzere on nb 
hasının şartnamesine göre basımı 19 temmuz 937 tarihinden itibaren 21 
gün müddetle açık münakasaya konulmuştur. 

2 - Mecmuu en aşağı altı en fazla 15 forma olacaktır. Lüzumu halin
de ek olarak 40 formaya kadar ayrı kitap halinde ilavesi yapılacaktır. 

Ek formalarının bedelleri de mecmuu formaları gibi tediye edilecektir. 
3 - Beher nüshasının baskı adedi 3500 olacaktır. 
4 - ihale günU 10 ağustos 937 tarihine müsadif salı günüdür. 
5 - Talipler yüzde 7 ,5 hesabile 146 lira25 kuruş teminat akçesini mal 

sandığına yatıracaklardır. 

6 - Talipler ihale günü saat 10 da vilayet binasındaki alım satım ko
misyonuna ve eartnameyi öğrenmek için de her gün vilayet daire müdür-
Iüğüne müracaat etmeleri. ( 4282) 

P. T. T. Fabrikası satınalma 
komisyonundan: 

Kasa imalatında kullanılmak üzere muhtelif eb'adda cem'an 2625 kilo 
demir saç ile keza muhtelif eb'adda 1700 kilo lama demiri aç;k eksiltme 
ile satın alınacaktır. Bunların tamamının muhammen bedeli 690 lira 75 
kuruş ve muvakkat teminatı 52,5 liradır. 

Taliplerin şartnameyi görmek için her gün ve eksiltmeye i~ak için 
6-8-937 tarihine rastlayan Cuma günü saat 15 de Fabrikada müte
şekkil Komisyona müracaatları. (4395) 

ETi BANK 
Ereğli Kömürleri işletmesind~n 

İşletmemiz satış şubesi için franıızcaya vakıf bir Türk Ste
nodaktiloya ihtiyaç vardır. 

Bu vazifeyi görmek istiyenlerin hergün 9 - 12 ye kadar To
panede İskele caddesi 28 numarada Şubemize müracaat ey
lemeleri. 

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

nesi ambarlanna teslim edilmek şartiyle '567 ton kriple maden kömürü 
ile Çanakkale ambarına teslim 12 on iki ton yerli sömi kok kömürü ka
palı zarf usuliyle satın alınacaktır. 

A - Tahmin bedeli, kriple maden kömürünUn beher tonu 17 lira 50 
kuru§ ve sömi kok kömürünün 24 liradır. 

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

paşa sokağında Istanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi Satınalma Ko
misyonunda yapılacaktır. 

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

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

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

• 
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mın aç sırı riAS1R 1lAc1 N 

Başlarda baş ıy an ~~ 
yaprak dökümünü 
durduran ve saCjla
ra can veren y ega-

ne eks~rdir ! 

1 

"Optamin,. saç eksiri terkibinde me derhnl durur, za;\"'lflıyaıı sa~ kök
"Vitanıin,, den fstifade edildiği ifn leri yeniden kudret kazanır, kepekıer 
~k km'\·etlidir. llergün "Optamin,,le düşer, ve saçlar sıklaşarnk gençliğini, 
3,kanan ve taranan saçlarda dökül- güzelliğini muhafaza eder. 

Bir Tecrübe Kafidir 
p azı ı ; ıw:a::ea st 

G r io inin M uci ze s i 

Bir Grft>in alma
dan e""·el 

Aldıktan bes 
dakika sonra 

Istırabın ve ağrının en şiddetlisini, en kolay, en çabuk ve en ucuz geçirme
nin çaresi bir kaşe GRI PIN almaktır. Mideyi boz-

maz, böbrekleri ve kalbi yormaz 

Ucuz - 1 esi r li - Zararsız 

• 
icab ında pündP 3 kase al•nab·lir . 

,,, .. : . fit. • ••• : .·'·,.. ~ . ,. • •.·-~ • .... -.. ~~ :· ~ · .. · ...... •:lif~· ................ . 

D O K T O R el E .\1 S 1 N 
AMERlKADA UZUN • Tt..-vr. 

KlKAT NET1CESl OLARAR 
BULDUGU BİR FORMUL. 
OOR. KANZUK NASIR lLA· 
CI en eski nasırlan bile kökün. 
ien çıkarır. Ciddi ve şayanı iti· 
nat bir nasır ilacıdır. 1 

tXGlLlZ KANZUK ECZANES1 
nt;YOOLU - tSTA1'"BUL 

I 

1 Senelerdenberi te~rübe edilmiş ~n 1 
tesirli ilaçtır. Eczanelerde bulu
nur. İsmine dikkat. 

cm. A L Q O P A " -~ 
~ 

KAYIP: 97574 No. lu gtimrük 

makbuzu ile 28212/ 402266 No. lu 
makbuzu zayi ettim. Yenisini çı

karacağım, eskisinin hükmü yoktur. 

Galata KUnkçüler No. 21 Adil Ga
bay, Albert Koenka. 

KAYIP: 3664 numaralı sandalcı 

ehliyetimi kaybettim. Yenisini ala

cağımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Cibali Karabaş mahallesi lncebel so

kak numara 4 Celal Sulak . 

ZAYI - Istanbul Ithalat Gümrü

ğünden almış olduğumuz 480208, 
184672 ve 479757 No. ıu makbuzlar 

kayıptır. Yenilerini alacağımızdan 

eskilerinin hükmü yoktur. Antalya 

Umumi Nakliyat Türk Anonim Şir-

İL E 
ÖNÜN& 
CECİNİ.I 

4 

Ad i gazı ve buna benzer boyah mayileri Avrupa ve Amerika 
markah süslü kutular ve gaz t enekesine koyarak F A Y D A 
yerine satıyorlar ve herkesi aldatıyorlar. Fayda ismine çok 

dikkat ediniz, Taklidlerinden sakınınız. ___./' 

..................................................... ~· 
ayanlar,BüyükDertteri Kurtuldunu.~~ 
F E ~~ il • L Kadının adet zamanlarında kullanacağı yeni ve sıhhi bir tuvalet "seJ'\'le~ 

f I 1 dir. Hususi (FEMİL) bağı denilen bir bağla kullanılır. En ince ve en :
1
•6 

elbiseler altında görünmez, çıkıntı ve biçimsizlik yapmaz. FEMlL, sıhhl v 

.. ------------------------ -.·' keti. Kad;köy Vakıflar Direktörlüğü İlanlan 

fenni bir şekilde hususi bir pamukla hazırlanmıştır. Emici kuvveti fazladır. Kanı derhal emer. Asla kururtl~ 
dığı gibi, ıslaklık da vermez. Gayet hafif ve yumuşaktır, cilde yapışmaz, tahriş etmez. Bayanlar, evde, Y~~e 
lıkta, sporda, vazifede, mektepte s~ve, seve kullanacağınız FEM1L sizi çamaşır zahmetlerinden tanıa.D11e· 
kurtarmıştır. FEMİL ve bağlarını bir defa aybaşlarmızda kullanmak bütiin dünya doktorlarının bunu ıı . 
den ısrarla tavsiye ettiklerini anlamağa kifayet eder. Her eczanede, parfümöri ve büyük tuhafiye mağe.t.8111 

nnda bulunur. . _!.,t 

BUyUkadada Musevi Cemaatı Senagonu vakfına 2762 No. 1ı Vakıflar 
kanunu i!e nizamnamesi ve olbaptaki talimatname hükUmlerine tevfikan 
tek mütevelli ta)in edileceğinden ist eklilerin 7, 8, 937 akşamına kadar 
Kadıköy vakıflar müdürlüğüne usulen müracaatları ilfın olunur. (4506) 

Hic şuohe 
etmeJ1iniz. 

Sizi de 

~en ~I e~lirir. 
• 

lsmet Eczane ve Laboratuvarı Galata, İstanbul Tel. 49247: Eczaya müteallik her siparişi mUşterilef',.. 
memnun edecek bir şekilde dikkat ve sür'atle gönderir. 

işletnıe Devlet Demiryolları ve Limanları 
Umum Müdürlüğünden; 
Türkiye ile Avrupa memleketleri arasında mütekabilen yapılacak eşya nakliyatına ait 1 Mart 1935 tati~ 

Türk, Yunan, Bulgar tarifesi 1 Ağustos 1937 tarihinden itibaren tadil olunarak yerine mühim tenzilatı btl 
diğer bir tarife ikame edilecektir. ııt 

--------------- 'ı Aşağıda her iki tarife ücretleri ve aralarında tenzilat farkı nisbetleri gösterilmiştir. Daha fazla nıaliııfljJ.!l 
Kütahyalı Sait oğlu Mustafa ta- a~mak için sayın halkın İstanbul' da Sirkeci'de 9. İşletme Müdürlüğü Ticaret ve tarife şubesine müracaat! 

rıca olunur. 
rafına: Hazinei maliyeye olan 425 li- E k. U tl y · U tl T ·ı·t nı"sbcti d s ı ere er enı ere er enzı a ?. 

ra borcunuzun ödenmesi için ikamet- s:: ::: ~ .!:: ı::ı J 
gahınızm meçhuliyctinc .binaen teb- ~ :§> ı::: :§- s:: 2 ı:: .~ s:: :§o ~ r:: 

ı::: ı::: ~ ı:: "' s:: s:: ~ s:: "' s:: s:: -.... !S 
!iğ makamına kaim olmak üzere ila· Eşyanın cinsi ro ~ o • Q) o ~ ~ o • cı> o :O cd o ;.... c.ı "' :iSCIS...., 3....,CIS...., ::sSCIS...., :;....,~...., :5S~...., ::ı~.-c:ı~ 
nen yapılan tebliga· t neticesinde: lti- .o o 'O ı.. .o .~·'O ı.. .o ~I) 'O::ı ~ .o .;!;·'O ı.. -9 en 'O::ı ~ ~ ·ı:: ::ı R. ı::bll::S'11 ı::ı..::s'11 ı::: ... - ı:::r...::s<ı> ..... .,,,, - cdo~~ 
raz edilmediğinden borcu kabul ad- s ::: 'g 1j s _g -g .g s i: ] .g s _g ] .z .s e 'g -fil 10 c3 ,t:. 

~Q,cı:Q ~o.Cp:ı ,:!f,O,cp:j ~O,ı::ı:Q ~O.ı::p:ı - ./ 
dile gayri menkul emvnlinizden olan ı : 

1 
___ ~ 

Porsuk civarındaki 9 parça arazileri- Mamul eşya A.F. fc ıs ~o 11 
74,83 84,08 61,36 69,50 

nize haciz vazedilerek yeminli ehli Krş. 

vukuf marifetile takdiri kıymet edi· Taze ve kuru meyva ve yaş 

lerek bu kere satışa karar verilmiş
tir. Mezkur 9 parça tarladaki hisse
niz 23 ağustos pazartesi saat 14 de 
Kütahya icra dairesinde satılacağı 
tebliğ makamına kaim olmak il?.Cre 
ilan olunur. 

Sahibı: Ahmet ~ınln \' ALllA N 

UmumI Neşriyatı İdare Eden: 

S. SALIM 

Garetecilik ve Neşriyat rürk Limitet 
Sirketi. Bas1dığı yer TAN matbaası 

Q.,h .. e, portakal. limon ve 
saire 

Kavun ve karpuz 

Canlı ve ta.ıe balık 

Yumurta 

Tütün 

A.F. 
Krş. 
A.F. 
Krş. 

A.F. 
Krş. 

A.F. 
Krş. 

A.F . . 
Krş. 

A.F. remzi altın frank 
Krş. remzi kuruştur . 

3142,86 3531,36 

35.17 36,87 
1477,14 1548,54 

48.33 5il,80 
2029,86 2259,60 

63.32 69,42 
2659,44 2915,64 . 

2577,12 2919,-

34,74 41,95 
1459.08 1761,90 

27,04 32,50 % 23 
% 12 

1135,68 1365.-
35,75 45,03 

1501,50 1891,26 
32.02 ~8 ,20 

of, gO 
~~ 34 70 

1314.84 1604 .40 
32 02 ::18.20 

r: 45 
5c 49 / li 

1344,84 1604,40 


