
PAZARTESi 

28 
Haziran 1ea7 

Yd: 20 3 

.Sayı: eeeo-u10 ISTAN'BUI.; - Ankara Caddesi 
Posta kutusu: 46 (latanbul) ... ı~ı .... ~ Telgraf adresf: Kurun • tsfanou1 

Telef. 21413 (l'azı).t 24370 (idare) 
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PARA 

• Haydut reisi Seyid Hizanın • 
iZi üzerinde 

O.. d. k. 1 Yapılan soıgularda 
Dr. Neşet mer zgor z: \M h l f th 

''1 b ld h k. k f u a e e are-sfa n u a a 1 a en ketinin nasıl 
bir tifo salgını vardır,, hazırlandığı 

Hakkında malumat Profesör allnan mücadele tertibatını 
kafi bulmuyor ve diyor ki: 

"Bu bir idare meselesi değil, bir 
ilim meselesidir,, 

Hastar.ğın şehirdeki 
kaynakları nelerdir? 

tatbiki lazım gelen mücadele tarı.1 
etrafında bana söylediği şeyler ga-
7.etelerde şimdiye kadar fen adam· 
iarımızm efkarıumumiyeye hitaben 
söylediklerinden çok başkadır. Mem 
leketin münevver tabakasında kök· 
\eşmi§ olan bu türlü yanlış kanaat
leri tashihe yardım eder mülahaza· 
sile intibalar üzerinde biraz durma· 
2ı muvafık buluyorum. 

Doktor Neşet Ömer diyor ki: 
- İstanbul hakikaten bir tifo 

salgını içindedir. Tehlikenin ehem· 
miyetini inkar etmek doğru değil. 
dir ve esefle itiraf etmelidir ki bu 
hastalığa karşı tatbik edilen müca· 

ı dele usulü de kafi değildir. Pek 
lj çokları tifo hastalığına karşı müca • 
1 dele işini bir belediye, daha doğru
l -su 1.Ju idare n1e lest-sanıyor~ Hal-

' 

buki bu iş bir idare meselesi değil, 
bir ilim meselesidir. Mücadele kuv
vetleri ve faaliyetleri de yüksek bi! 

aluugor 

Dün 34 kişi 
yakalandı 

El.1ziz, 27 (Hususi surette giden 
arkadaşımızdan) - Mağaralara giz
lenmiş olan haydudların da ele ge· 
çirilmesi için yapılan tarama hare· 
katı devam etmektedir. K~if kol
larımız Seyid Rızanın izi üzerinde
dir. 

Bugünkü tarama hareketinde, a· 
ralarında seyidler de olmak Üzere 
1 laydaran aşiretinden 12, Abbas • 
!ardan yirmi iki kişi yakalanmıştır. 
Sin nahiyesinden Ermeni Horun is
minde birisi de tevkif edilmiştir. ilk 
müsademede bir jandarma asteğme
nimizi yaralayan ·ıe dün yakalanan 
Kckil'in mevkuf babası Rosnakh 
Kamer, bir istida vererek, affini is· 
temiştir. 

Şakiler Öteye beriye dağılmış ve 
gizlenmiş bulunm;-ktadır. Dağların 
sarp ve karlarla örtülü kovukları 
sıkı bir araştırmaya tabi tutuluyor. 

Tevkif edilenler sorguya çekil • 
mektedir. Şimdiye kadar yapılan 
sorgularda muhnlefet hRreketinin 
nasıl hazırlandığını gösteren malu • 
mat. alınmıştır. Bütün suçlular suçu 
Seyıd Rızaya atfetmektedir. 

Doktor '/\'c§ct Ömer ilim heyetinin kumandası ve kontrolü NlY AZl AHMED 

Dün iyi bir tesadüf beni Kadr
köy vapurunda Doktor Neşet Ömer 
ile kaJ'§daştırdr. İstanbulun sayın 
saylavı, ayni zamanda dahili hasta
lıklar mütehassısı ve Tıb Fakültemi
zin dahili seririyat profesörü oldu
ğu için şehirdeki tifo salgını hakkın
daki düşüncelerini anlamak istedim. 
Meğer bahsi bu meseleye temas et-
tirmekle gerçekten isabetli bir hare
kette bulunmuşum. Kendi hesabı· 
ma ıözlerinden çok istifade ettim. 
Çünkü üstadın ~ifo hastalığının a
mili, sirayeti şekli ve bu hususta 

altında bulunmalıdırki müsbet neti· 
ce alınabilsin. 

"Bir kere tifo mikrobunun kay
naklarını kurutabilmek için bu mik· 
robun mahiyetini iyi bilmelidir ve 
mücadele tertibatını da ona göre ku
rup idare etmelidir. Tifo hastalığını 
yapan mikrop rutubetli toprak için· 
de dokuz ay hayatiyetini muhafaza 
eder. Halbuki bir lağım pisliği için· 
de beş on dakikadan fazla yaşamaz. 
Demek istiyorurn ki tifoyu en çok 
neşre vasıta olan sular en ziyade 

(Sonu: Sa. 6 Sii. 3) 
Asım US 

Fener - Galatasarayı 
2-1 yendi . 

Güneş - Beşiktaş 1-1 berabere 

- Giim·~ - Rr§İl.-ta~ mn!:mda Ra ... ihirı bir alam 
Yazı"r por ı:ayfamızda 

Londra Üzerinde 

Bir düşman 
tayyaresi 

. 

Projektörle ıesim alan 
bu tayyare hangi 

milletin? 
Sofya (Hususi muhabirimiz -

den) - Londradan telefonla bil
dirildiğine göre, Londra üzerinde 
iki gecedir uçan bir tayyare görül
müt ve bunun yabancı bir tayya· 
re olduğu anlasılmışhr. Bu hadise 
İngilizleri büyÜk heyecana düşür -
müştür. · 

Şehir üzerinde uçan tayyare, 
ilk gece, bir İngiliz tayyaresi zan· 
nedilerek hiç nazarı dikkati cel -
betmemittir. Çünkü, İngiliz tay -

' yareleri tehir üzerinde ıık sık u
çuflar yaptıkları için, düşman tay 

(Sonu Sa. 6 Sü. 3) 

Mareşal Fevzi 
Çakmak 

Çanakkale de 
Çanakkale, (Husuıi) - Genel 

Kurmay &,kanımız Maretal F ev· 
zi Çakmak P harp gemisi ile ıeh· 
rimize gelmiş ve askeri mızıka, 
kıtalar, ıivil ve askeri erkin ve 
halk tarafından karşılanmıttır. 

Müstahkem mevki komutanlığı 
ve belediye tarafından Marefal 
Fevzi Çakmak terefine ziyafetler 
veril mittir. 

Mare,al Çanakkalede birkaç 
gün kalacaktır. 

d •• Kuponlarınızı a yo musabak· m z t~mamlayınız 
bıtmek üzere 

ismet lnönü 
Dün Fransız sefirile beraber 
Suriye fevkalade komiserini 

kabul ettiler 
Konutmalar hakkmda 

Harlcıye Siyasi 
MUsteşarmın ı nttbaı 

HATAY 
anlaşması 
Hiç bir suretle 
ihlale uğrama-

dan tatbik 
-edilecek 

Fransanın Suriye fevkalade' 
komiıeri Kont de Martel dün Pa· rapalas oteline gelerek kendisile 
risten tehrimize gelmittir. göriifmüıtür. 

Kont de Martel, iıtasyonda va· . Öğle vakti F ranıız fevkalade 
li muavini B. Hüdai Karataban, komiseri; beraberinde Fransız ıe • 
Fransız' sefiri B. Ponsot ve diğer firi olduğu halde Florya kötküne 
zatlar tarafından kartılanmıttır. giderek· öğle yemeğinde Başvekil 

Fransız fevkalade komiseri, General ismet lnönünün misafiri 
Franıız sefaretine gitmif, sonra olmu§lardır. 
Perapalas oteline gelmiıtir. HUSUSi MÜLA.KA T 
FLORY ADA ÖGLE ZiYAFETi Yemeği müteakip, Baıvekili • 

Perapalas otelinde hariciye ve- qıiz General İsmet İnönü, Kont de 
kil vekilimiz B. Numan Menemen· Martel ve Fransız sefiri B. Pon • 
cioğlu ile temas etmİf, müteaki - sot bir göriişme yapıriıılardır. Bu 
ben, Fransız sefiri 8. Ponsot, Pe· (Sonu: Sa. 6 .'=ii.' J ) 

. 
Gazetemizde yeni tefrikalar 

Ziya ak·r 
Sünnilik ve Şiilik davasının 
kanlı çarpışmalarını anlatıyor 

Bir mağarada kaybolan son imamla 
SOO ceset nasıl asıldı? 

Amerikayı dehşete veren Dillinger 
ve çetesi aranıyor: 

Ya ölü, Ya diri 
Gangsteı· Vebası denilen ve kıyasıya 
öldüren çetenin yıldırıcı hayatı 

Bir iki güne kadar 
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BOŞANMANIN 
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GününAlli$leri 
l ~ ' .... . : 

Garib bir tecrübe: llave edelim ki bu suretle top· { zarlıktaki ahıret evine naklettirnıİ~· 
lanmış olan dolarlar gene sahibleri- Fakat bu hususta düşündüğü prO" 
ne iade edilmiştir. Yalnız bu bahis jcyi tatbik etmeğe imkan bulanı.11 '. 
sayesinde halk psikolojisi hakkınd? nuş. Çi.inkij bu arada işe Mısır polı$l 
meraklı bir tecri;be neticesi eldP. müdahale etmiş, nazikane bir tarı· 

Şimdiki halde tetkik edilecek 
mesele şundan ibarettir: 

1 

Her iki tarafça arzu olunan boşanmayı 
bir bekleme n1iiddetinden sonra 

is'af etmek 

edilmiştir. da mezarlıkta intihab ettiği ikamet• 
Kuyruğunda gözü olan ~ahı terketınesini rica etmiş. Btı• 

kul"blğalar: nun iizerine Zeki efendi (Mezar Pa• 

Hem karada hem denizde ya§cı.
yan hayvanlar üzerinde uğraşan 
Otto Shotte ismindeki bir alim son 
günlerde çok garib bir k~ifdc bu· 

las) da oturmak zevkini ölümündeıt 
sonra)'a bırakmak mecburiyetinde 
kalmış! 

KURUN, benim Jh.tkuki Bilgiler 
mecnıua;:;m<la ne retti"iuı miitenddit 
makaleleri c n tutarak hu :niilıiııı 'e 
ııazik ıne ele etrafında lıir aı~kt•t aç
mak liitfıırula lnıluıulıı; fikirlt.riıııı• 

muvafık ve muhalif nazari) eler cll'ı
ıııe) un l'clildi; hiiyiik t>ht>l"İ) etin rıza· 

le' i ilan itaat elmemc'i ü:r.eı·ine ınalı
kcıııc bilıııechnri, e tulaka k.arar 'e
rir; yalıııl k:ırı kol'a lıazırlanıııı-; lıir 
kı} tınıkt•:; iiniinde lıııluııuyorlar~ lıir 
lıalıaııe ile Hkcli;;erinc kar-ı lıakan•l 

Soıı zamanlarda Ne,·york gaze
telerinde şöyle bir ilan çıktı: "Bana 
bir dolar getiriniz . ., Bu ilanın altın
da bir de adres bulunuyordu. Erte· 
si gün ayni sütünde, ayni' harflerle 
şu yazılar görüldü: "Nihayet yarı
na kadar dolarınızı getirebilirsiııiz ., 
Bu yazının altı_nda da gene ayni ad
res görüldü. Üçüncü günü şu yazı 
okundu: "Eğer bu~i.in de dolarını
n getirmezseniz artık yanınızda sak. 
layınız. Yarın vakit geçmi~ ola . 
caktır . ., 

ıunmuştur: Eğ 1 r k ·· 
T etard adı verilen kurbağa ya' - __ _ e ~ C ;:_'_.., _____ o_ş __ ~ 

ı tarafeyn ile ho~unrna talchiniıı -
a) l'JCa deliller aram ağa mahal hır.ı- ı 
kılmadan isaf ı cihetine gidilmc~i nok· 
ta;;ında birle:.;tiğini kaycletmcktc lınta 
olmaz. 

~ ım Us. bizzat Adliye Vekilinin 
Iıu mescleileki mütalea mı rnrılu. 

faliycde olclub'lt kadar, meslekten 
)etiı;tniş bir miiteha ~ı ... tnn fazla acili· 
) ede <le en çok muva~fok ol mu~ olan 
~avın Vekilin kanaati henim miidaf na 
ettiğim nazariyeye mugayirdir. İfg:ıl 
ettiği yüksek makamın sözlerine atf
etti~i otoriteye bir de meseleyi tamik 
cdçrck tetkik etmiş olması keyfiyeti 
hu k:ınatin Ye bu fikirlerin kıymetini 
arttmlıgmdan hunlan yakmclan takip 
ermek hen im için 'ccibe olmu~hır. 

Hir kere münakaşanın lu~nim tayin 
cttiğinı pek mahdut çcrçcvcılcıı ılı.ı.n· 
nya fırlndığmı ,.e hunda 11ir parça 
lıeniııı ılc knhahatim olclugunu kahu l 
t'trnt'liyirn~ çiinkii lıu meı:;eJeye lın-r
cttiğiııı ıııiiteacl<lit makaleJere '(ho~nıı
ıunnm ~cni,letilmı>si) cliye hir mwnn 
ıal ıtm: lınlhııki. hen Jıali Jinzmla ka· 
mınu nw leniıle mevrut esastan lıiçlıi
l'İnc ılııkıınıııak taraftarı fl<'ğilim ~ hc
niııı 1•c;1I iılJUnm caıfore şudur: 

Bcralıcrce yu~anıanın gayri ıııüııı• 
klin oldııgıında karı koca itfüak' cdrr
lcr r hun.un için ayrı clclil aramağa 
kalkı~ılıııa;;ın, çiinkii a) ayrılınnğa 

kati urctte karar venniş olan karı 
ko -.ı mak atlnrma va ıl olınalC için 
lıilei ~t·riye) e müracaat cclchilirler. 
neden kanuni hilelere imkan 1ıırakn
Iım? h) Rızayı tntııf eyne rağmen yine 
lıuzuru malıkeııımle eehep aranmaRtn" 
el• 'e chel1in siihutuna yol açılına· 
sımln lıiçbir fnyıla tasanur edilemez. 

Ji'ikriıni hir iki misal ile canlanıh
ra) ım: Karı veya kocanın zinası ka
ti) etle tahakkuk etmiştir: aralarında 
talaka karar '.f'rildi hiziın şimdiki 
kanunun ahkamına göre kabahatRİZ 

taraf mahkemeye gf'Jip kahahatli ta
raf m zina~mclnn dolayı talakı iı:tecliği 
ii~ li)eı~ek. kahalıatJi tarafm hu ]ıu
u taki ikrarı gayri kiifi göriilerck, ı;n· 

hitler ikamf' \C deliller cclhctlile<"ck 
'" mnlıkeıne kanaat getirirı;e talaka 
karar 'ı>rf'cektir. Bn tarzı lıareketten 
hn zina fiilini" rnalıkı•ıııc t:alonlarmm 
fılcniyetine arzetnıckteıı ne f:ı) ıla çı· 
karaktır. Ortaıla <_:nruk 'ar;:a 1111 it hır 
111111. 1ilcnıiıı iiııiiıulc i-lıat rılilıııi~ ol· 
ııın mılnn tııiite' eli it 'ahim netİrPln 
gÖ7; Öı\iinc ~Nirilhor nıu? 

Zina mi ali ağır' c eıııler olıln~n 
ileri ~iiriilecck e lıa:.ka hir mi:ıal grti
rcyim: Kadııı hırçın, mli rif, ilııııal
kur e' i, le 'c ro~uklıırilc• u::ra-ınnz ın-.. ~ c .. 
k:ımmlan olclıığıı j!:in koca ayrılm.ıg:• 
l;:ırar 'erdi. Kadın da talakı k.ılıııl 
C'di,·or. Rızayı tarafeyn ile talep l'di
lerı-~ bn talak, kanuni mecleniye giire 
i-nf eJilcmc:r.: mutlaka c .. Jıalıı talakııı 
i~lıatı jr.ap ('(lec-cktiı. O lıaltle kof·a, 
karı-ının hn kn;;11rlar1111 i-hat ıncehu
rİ) etiııılı· lrnlnl'ak denll'ktir. 

Hıı kııılıPm ha;;ka ilc- e\ lenme,iııe 
'e yeni bir ;,na te,.kil etmesini': im· 
kıin kalır ıııı? Hallınki rıza' ı tarafevn 
ilf': 'nkulnılan talep i.:af c~li1se ka;h
nm im kn ... urları ilfııı c•ılilıııi~ olnınz 
'c )r.tıi lıir aile tc:;kiliııc ,Jrılıa fazla 
hir inıkiin hırakıJnu~ olur. 

Kaldı ki talaka karar 'crnıi .. olan 
larnı iinünde iki lıilPi kanuniye var 
ılır: Ya zcuinden lıiri aile nıc,kcniııi 
trrkeılcr: taraf 'li~er tnP- kene aHlet 
etmesi için tcrketlen tar~f alcylıine 
ihtar <lu n~ı ikame C)lcr: ihtarı mulı· 

. ~ . 
amiz lıir kaç hli111c :-arf eılerlt'r ~ ~:ııı-
ra lı11 §1ılıitlcri lımmnı hakime gt>tirip 
,elıat(.ct ettirirler 'e talak k:ırarıııı 
'cnlirirlı·r. Bu hilelere ınalıa1 n- im
kan lıırakıııakıan ne r a) ıla tasa\' ur 
edilir? 

Pek muhterem ~arac;oğlu a)ıılık 
ıniie 'e c-inin me' cııt hu ınalızurbra 
clı•,·a olnlıilcc~ği ıııiitalca~mılaılır: 

Bu ıııiitaleacla dahi iı-ahet oldıı~tı
uıı eıniıı tle~iliın. Çiinkii ayrılığa ka· 
nır 'c•rilf'lıilıııek İf·İn a' nen ho-anıııa 

~ • > 

iı;in nıe, zu eslıaptan hirinin tahakku-
ku İı·ap c-ılf'r; zaten a) rılık ne e' lilik 
ııt' ho anma ıılıııayıp Jıcr iki uıml ara
ımııla lıiçhir fayda temin ctmiyen 'c 
lıiitiin malızıırları idare edt"n hir ta· 
riktir. 

E a en heniın tc•klifim pek saclc
dir~ gcc;inı~i:r.lik ımulıle~ine {karı ko
caııın nıii~tercken hükime ıniiracaatla 
ho\aııııuı j trme1eri geçim, i:r.Jiğin 
mii~lıct \C ınütPlıakkik hir delili ola· 

Bu ilanları gören gazeteciler me
raka diiştliler. lşin iç yüzünii anla. 
mak için tehkikata giriştiler. Göti.:r
düler, muayyen ndrese dolarları ver
diler. F ak;ıt bunn mukabil bu para. 
Jarın ne olacnıh hakkında hic bir 
malumat alamadılar. Ancak .sekil'. 
gün sonra işin sırrını öğrenebildiler: 

Meğer Nevyorklu iki mühiın a
dam aralarında bir bahis tutuşmu_ş. 
!armış. Bunlard~n biri kimseye hil' 
birşey vaadetmeksizin bin dolar te~ 
darik edebileceğini iddia etmiş ve 
b~. adam bahsi kazanmış. 1 .250 
kışı esrnrengiz ilf\nlar üzerine mii
racaatta bulunmuş. 

Sokaklar bu~ün 
su lanmaya 
başlanacak 

rularıııın kuyruklarına ba~kn bir 
kurbağa ~özii aşılayarak orada bir 
ba§ viicude getiriver. 

Ru suretle, kuyruğunda bir gÖ.7 

tc~<'kkiil eden kmbağa wwrusu, bü. 
yiidiiğii zaman iki başlı bir hayvan 
oluvor!. · 

Yeni bir reklam: 

l\1elka Sudani ismind,..l<i bir dan· 
söz F rnnsnda hıristiyan dinine geç· 
mistir. Parisin bircok tivatr~lqrnda 
oynayan bu dan •öz bu sur~tle ken· 
disine daha büyük bir reklam yap· 
mnk ve şcihret temin etmek istemiş 
olacak 1 

Simone Simon Amerikadan 
dönüyor: 

rak tı"'lükki eılileccğini) ila\'eılen iha- Şehrimizin bütün anayolları, 
rcltir. Mcı·ıı111aıla inti"'ar eden tetclı- ıneydandarı bugünden itibaren 
hularıln rızayı tarafeyn ile ho:anına aulanmağa başlanacaktır. 
u ııliinii kalıu l eıleıı ınenıltketlerin Bu i~ İçin belediye üç arazöz 

Artistler arasında $!Öklere çıkmn 
gibi en büyiik yiikseliş derecf'.Sİ o
lan Amerikan stiidyolarına ~eçm,.k 
muvaffakiyetini Fransız yıldızı Si
mone Siman da kazanmış ve bir se
ne evvel Avrupttdan ayrılmıştı. 

Bu sevi ..... }j arfüt. Am•rilc,,...J~ ii·· 
film çevirdikten snnra bugiin F ran
saya döniiyor. Simone Siınon "ıın 
çevirdiği bu iiç film şunlardır: 

otuzdan fazla olduğunu ve umumi te- tahsis etmiştir. 
nıayülün lm usuliin lehimle inki~af Fakat bu üç arazözün sabah -
t'tmekte hulıın<luğnnu .;öyle.ıniş idim. tan ak,ama kadar çalrşmak sure -
Her ın mlrkette lın u ıılün tathikindt tile bu İşi baıarması imkansız gö· 
ha7.ı lııı u iyetlcr takip etti~ llazıları rülmektedir. Bunun için temizlik 
hu talelıiıı iki Hç clcf a, iiç veya altı ay- itleri müdiirlüğü daha geniş bir 
hk fa ılalar1a tf'kdir edilmesini. hazr tetkilat yapmağı lüzumlu görmüı
Jan nnf akn, ye çoı·nkların idaresi tür. 

Genç kı7.lar yatakhanesi, Aşık 
bayanlar, Gökyüzünün yedinci ka· 
tr ..• 

Simone Sinıı.ııı ydzr f" ransada gC'
çirdikten ı::onrn gene Amerikaya gi· 
decektir. 

Mezarlıkta: 

hakkında mukta7.İ ınnLarr<'rat ittihaz Buna göre; İşçi adedi çoğal -
t l k h 1 • z~ki efendi isminde Mısır milı·o-

efli1ınL bulunma mı ı:art ko)·u,.-orlar. 1 aca ortum ar vesaıre de alı - I 
• :. k ner erinden biri son giin!erde Kahi-

Ben hu fartlara liizuııı goruyonıın: naca tır. re kabiris!nnmda bir (!';lezar Palas) 
rünkii hunlar l1akkmıla zaten karar T emiziik işlerinin bu İJ için tes-
~ b"t · .... yaptırmıştır. Bu Mezar Palas için-
Yernwk lıakkı hakime , erilmi::-tir. 1 ettıgı programa göre; temmu- d b 

• b" · d · "b h e Rnyo yerleri. elektrik tesisatı. Yalnız ilk ınt"ı" raf·aatta lıeıııen ta lehin zun ırın e ılı aren de 'e rin so· 
k ki 1 1 k şofoj santral vardır. · 

i af mı clo~ru hıılıııaclı~ınHlan iiç aylık a arı ya nız sulanmak a almı -
hir miiıldct onra tıı1elıin tekrar t'clit- yacak günde iki defa olmak üzere Mısırlı milyoner hıyatta iken bu-
nıesini heklc-ıılt'k , e hö' lece taraflara bol su ile yıkanacaktır. rada oturmak. öldükten sonra cfa 
.ı •• • Bu· suretle halkın sıcakta serin gene nyni yerde gömi.itmek karanın uiişunmek imkfınıın 'ermek şıkkını 
tercilı ettim . sokaklarda toz yutmadan gezebil- vermiş. Bunun icin evinin eşyasını 

meleri temin edilmiş olacaktır. hizmetçilerile birlikte tamamen me· 
(Kl~UN) un nnketinde ha7.ı a~ ~~~~-~--~~~~~~~------~~~~-~~~~ 

kncla lar bir tarafın arzuı:ıile hilf" ta· 
lakm kahıılii fikrini miidafaa ettiler: 
hu ıniitalea lrlıine c:crıledilecek fikir
ler çoktur: fakat hu ayrı hir hahi tir: 
:.İıncliki lıalıle tetkik edf'ceğimiz ı·ilıet 
rızayı taraf cyn. ile lıoşannıanm hazı 

knyudııt altında 'e ezcümle hir inti
zar miiıldetindcn oııra i.-af edilr•1cfr 
ni kııhul ettirmektir: cJnha fazh~ım 
i tcıııl'k fllf'\ iıwiz olur. 

Tıır.ıflal'lıı rıza·.;ı hulundnkça. ı•ır 
hnhı talak :ıraıııak 'e hu sf'hep1eri f1a
' ul zurna jlt• fi leme i~ae ve ilfın etmek 
\'cyahııt hilci eriyel~re müracaat t't
tinnek ne alılllka. ne kanuna. ne zey
rinin menfaatine ne çol'llkh:rm fay
clrı mn 'c lıelc hele cemi' eti he-eri ve 
\C ınillİ)Cllİn lınklnrına .ıııuyaf;k l;ir 
hart•ket olmadığına tam imanla kani-
ını .• 

Hui(utC cloktoru 

~ati Franko Milaıılr 

Karikatür 

Günlerin peşinden : 

Hicivden hikmete 
Hicivci Hüseyin Rifat artık kendisini felsefeye ve hikmete 

Yermiş göriiniiyor. Fars dili ile meYizn yolunda şiirler söylemiş 
olan Mcvtmn. S&di. Şirazlı Hafız, Hayyam. Ebu Said, Se
hnbi, Fnhri Rnzi, Mümin Yezdi gibi Şark i.istadlarmdan mnn
r.um tercümeler yapmış; bunlnrı küçük bir cild halinde toplayarak 
nt".şretti. ' 

Üziim kızının n~kı ile şöhr~t bulan kudretli hicivci şair bu ter
cümelerile hikmet ~e nasihat dilinde de muvaffak olacağını gös, 
tcrmiştir. Bu arada insanların altına ve paraya olan dü~künlük· 
lerini göstermek için Mevlana'nın söylediği bir kıtayı türkçeye 
§Öyle çevirmiştir: 

Beni varlıklı sanıp da yanı ma gelm it iken 
Eli boş gördü, hemen gitdi, dönüp balaniyi.rak; 
Anladıın ki o zaman takbğı bir çift küpeden 
V erilir albn olan bir yere e lbette kulak! 

Ha=an Kumçayı 

...... 

Uç turada 20 rakamı 
toplayabilir m isin iz? 

1 - Buradaki dairelere birdeıı 
dokuza kadar olan adedleri o suret• 
le yerleştirin ki, her üç sırasında top• 
landıkları zaman yekun 20 olsun· 

2 - Gene avni rakamları daire
lere başka bir ş.ekilde dağıtın. Btı 
sefer de her sıranın yekunu 16 ol• 
sun. 

Bir tecrübe ediniz. Yapamttdı· 
ğmız takdirde halledilmiş şeklini ya· 
rm gene bu siitunda bulacaksınız. 

Kadınlar ıç in: 

Kadıııların şapkaları türlü şe~il: 
ler alıyor. Bazıları garib gör\JO 
mekle beraber aslında pek sade.~ 
Bu şapka bevaz çuhadan bir f<ü&ıJ't 
andırıyor. Fakat böyle yuvarlı 
çehreler için pek münasibtir. So0 

defa Londraya gelen Amerikalı V 
dm tenis oyuncuları tarafından ~~ 
taya atılmış en yeni §apka modeli 
dir. __,/ 

----------------------------------------Oeçmlf Kurunl ır 
• 911 
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FENERBAHÇE INGlLIZ 
T AKIMINi YENDi 

Diın Taksim staciyomunda IPI 
liz muhtelit takımı ile F enerb811 

karşılatmışlardır. 
lngiliz muhtelit takımı çok k\J,ıı 

vetli olmasına rağmen Fcnerbah 
cençlcrimiz. büylık bir enerji sarfı e 
çok giizcl bir oyun çıkarmışl~rl ,. 
lngilizleri 2 - 1 mağlub etnıı~ 
-!ir. ~~· 

Gollerin ikisini de merkez rnlı ro 
cim Zeki ntınıştır. Oyundlln "''

11
, c 

halk Zekiyi coşku len alkışlaını' 
omuzlarında taşımıştır. 
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iTALYA 
Bütün memurlarına yüzde 10 zam verdi 
Habeşistan için yapılan aJtı senelik plin 
loJıllizler ile Fransızları telAşa düşürdü Çanakkaıede Gümrük ı·sıı·hıa ... k 

batan vapur ve resim-
Zarar bir milyon lerinin inmesine rağmen 
tahmin ediliyor Benzin Ve petrol 

Batan vapuı un ilk Ş 
yolcusu dü11 geldi ehrimizde aynı fiatları 
Çanakkalede Naraburnu açık- muhafaza edz.yo 

larında Capo·Pino adlı büyük bir r 
İtalyan tifebinin batmasile neti - lzmlrde uygunsuz mubmele ve saf ıa 
celenen büyük deniz kazası elra _ v 
fmdaki tahkikata devam olun - yapanlar ma h k e nıt~ye veri idiler 
maktadır. Benzı'n ve petrolı";n gu··mru""k ve d"l k f' · d • ı ece ıyat üzerın en satıf yap 

H~dise, C.."'nakkalevc yakrn bir istihlak resimlerinde yapılan ten· mıyanlar tiddet)e cezalandmla 
mevkıde oldu~u cihetle tah?<ika . 7 ilat, bir taraftan halkımızın ol · caklardır. 

!talanların llab<'§İstarı it;in taıbil• ettikleri <1ltı snıdih plaııda miilıim 111cı•· 
ld vcril<'n ~clıirlcrclcrı llnrrnr 

tın ehcmrniyetJi kısmı, daha doğ . duğu kndar şoförlerin yüzünü gül 
r~su m~rkr.zi sıkletini Canakkalc dürürl<en diğer taraftan bazı ka -
miiddeimnumiliği tarafı-;,dan ya _ r~şıklıklara da sebebiyet vermi~ -
pılan tahkikat teşkil etmektedir. tır. 

Aşılanmayı ihmal 
etmeyiniz 

Sıhhat mü/eltişleı i 
şehıin muhtelif 

yerleı ini gezdiler 

Romadan Fransız gazetelerine 
bildirildiğine göre İtalya hükUıne· 
ti meclisi vükela kararı son gün -
lerde dikkate değer baı:ı karar -
lar vermittir. Bu kararlar muci -
hince bütün devlet memurlarının 
maatları ve ücretleri yüzde on 
nisbetinde artırılmıştır. Bu suret
le zam gören memurların mikda -
rı (900,000) kişiyi bulmaktadır. 
Bundan ba§ka eeski mütekait me
murların terfihi için de bazı ted -
birler alınmıştır. Diğer bir karar
name ile herhangi bir müessesede 
ücretle çalışan müıtahdemlere iz· 
divaçla:-ı halinde on be§ RÜn me -
zuniyel verilmesi kara.rlaştırıl -
mıştır. Sonra imparatorluk müs -
temlckelerinin istismarı için mü -
him karar verilmiştir. Bu maksat· 
la altı senelik bir plan hazırlan -
mıştır. Bu plRmn tatbiki on bin -
!erce iş3İze iş temin etmiş ola · 
caktır. Planın tatbiki için devlet 
hiitro•indcn on iki rnilva'" liret ti'\h 
ı1aat avrılmıştır. Bu tahsisat Şar -
ki Afrikanın arli bütçesi haricin · 
de olacaktır. İtalya yarımadası 
bu işe her sene bir milyar liret 
iJe if tirak edecektir. 

(12) milyar liretlik tahsisat şu 
İ§lerc taksim edilmiştir: 

(7. 730,000,000) İiret yollara, 
(670,000,000) limanlara, 300 mil· 
yon su ve elektrik tesisatına, 550 
milyon sıhhat işlerine, 100 milyon 
madenlere, (1,890,000) adliye it· 
lerine, (200,000,000) ziraate ve 
ormanlara, (60,000,000) telgraf, 

telefon ve radyoya, ( 493,000,000) 
liret askeri tesisata verilmişti:-. 

Bu arada Libya unutulmamış· 
tır. Jtalyadan buraya getirilmis o· 
lan ?1uha~irlere tahsis için yeni 
arazı tevzıatı yapılmı~tır. 

ltalyada Habeşistanda. inşa · 
sına karar verdiği yeni yollar 
Fransızlar ile İngilizleri yakından 
ali.kadar edecek mahiyeti haiz 
dir. Zira bu yollar Habeşistan da
hilind~ ?eynelmilel ticaret yolla -
rının Jstıkametini de~i~tirecektir. 
Daha şimdiden Cihuti - Dirida · 
cia yolu Ü7erinde kamyonlar işle
mektedir. Ru yol yakmdn Adisa -
babaya kadtır uzatılacaktır. Bu · 
güne kadar Fransızların elindeki 
Adisababa - Cihuti şimendiferi 
vasıtasile nakledilmekte olan ti -
caret esyası ondan sonra yeni yol 
üzerinden sevk ve ihrac edilecek
tir. Bu takdirde Fransızların elin· 
deki simendifer idaresi işsiz, mu -
atta) kalacaktır. Di'İer taraftan 
İtalyanlar İngiliz Somalisi tara -
fmdan da yeni yollar yapmak -
tadır. Burada yollarla Habeşistan 
Berhera ve z~vla limanli\rına bağ· 
lanmaktadır. İngilizler daha ~İm -
diden burada yapılacak naklivat 
hususunda yeni komşuları ile bir 
mukavele akletmislerdir. Fakat 
Sudan ile İngiliz Kenyası tarafın· 
<laki bu vaziyet böyle deeildir. 
Bununla beraber İtalyan hükume· 
ti Habeşistan dahilindeki yolları 
Gandelaya ve İngiliz - Mısır hu· 
duduna doğru inkişafını temin 
için tedbirler düşünmii,tür. 

Dün pazar olması dolavısile şeh- Bi.r def a,gerek benzin gerekse 
rimizde bu mır::sele etrafında res _ petrol fiyatları beklenilen fiyata 
nıi hiçbir tahkikat vapılmamıstır. İnmcıni§tir. 
Esasen dün de yazdığım>?. gibi l· Bt?nzin ııatrcıJarı kı.:mpanyala · 
talyan vapurunu batıran İspanyol rın yüksek fiyatla aldıkları ben -
bandıralı "Magallancs .. vapuruna zini ucuza satmaktan ise bekleme· 
mahlccme kararile hadz. konmuı. l!i tercih etmektedirler. Esasen be· 
geminin şimdilik s"ferinc devam l~diyede benzin ve petrolün top -
edemiyeceği de bi!dirilmiştir, Va- tan ve peral<ende satılması laıım· 
purun ikinci kaptanı s~,garra•nın gelen fiy ... tlan göstermemi§ oldu . 
asliye ceza mahkemesinde yapı . ğundan bu gibi uygunsuzlukla -
lan isticvabı da kafi görülmemi' rrn önüne bittabi geçilememekte -
oldu~undan, asıl kazndan mes'ul dir. 

Şehrimizde tifo salgını bütü 
dehşetile devam etmektedir. 

Tifo tehlikesine kartı, Sıhha 
Vekilinin açmış olduğu a,ı iıtas 
yanlarına devam edenlerin ade 
di bir hayli artmı, bulunmakta 
dır. tutulncak olan vapur süvarisinin Bakka!lar da bir taraftan pet· 

çanakkaleden gelmesi beklenmek rolün kilosunu, kanunu adeta duy En fazla tifo vak'a11 ka\'dedi 
tedir. Dün bir arkadaıımı::.ı:ın ba - mamı§ davranarak eski fiyat üze· len yerler yine Eminönü v; Fati 
tan vapt~r L:ızterziberman acente· rinden satmaktadırlar. kazaları olmu§tur Son üc gün za 
sinden aldığ ımalfunata göre; ka· Şehrimizde benzin ve petrol fında Maçka civuında tifo vak'a 
zazede yo?culardan 8 kiıi ayni a· satışlarında uygunsuzluklar de - larına tesadüf edilmemittir. FaJ..a 
centanın Providans vapurile Na • vam ettiği halele lzmirden alınan buna rağmen bir aydanber~ de 
poliye gönderilmie;lerdir. Bu ara· malumata göre, orada sabtlar tam vam eden salgının önü bir türlü 
da tayfadan if ad el eri alınan bir _ bir mutabakat gösterecek şekilde alınamamaktadır. 
kaç kişi de ayni vapurla memle _ sahlmaktadır. Uygunsuz muamele Bu itibarla ııhhat müdürlü~ü 
kellerine gönderilmişlerdir. Yol - ve satı~ yapan fabrika dikertörle· tarafından sıkı bir kontrol yapıl -
culardan dört ki_şi ar~ulan üze - ri de mahkemeye verilmi,Ierdir. ması lüzumlu ıörülmüt, bu hu -
rine serbest btrakılmı,tır. Bu yol· Bu vaziyet kar~ısında lzmirde ıusta tetkikat yapmak üzere bazı 
culardan biri, İngiliz romar.cıla - )>ek kısa bir ıamanda yeni kanu - sıhhat müfettiıleri tahrik edilmi,
rından Hanlin dün sabah Çanak· nun tam bir tekilde tatbik edile · tir. 
kaleden limanımıza gelen deniz - ceği muhakkak sayılmaktadır. Müf etti!ler dün pazar olmaaı
yolları idaresini nKemal vapurilc Belediye iktısat müdürü ıeh - na rağmen evvelki gün batladık -
gelmiştir. lngiliz muharririn hali rimizdeki gerek benzin gerekse lan teftişlerine devam etmisler, 
pek görülecek bir manzaıa arze - petrol salıtlarınd~ yapılmakta 0 - muhtelif yerlerdeki bostan ve hah 
diyordu. Üzerinde Çanai\.kale vi· lan u~gunsuz vazıye~in önüne geç çe gibi tifonun sirayetine amil o· 
layeti tarafından verilen haki ke· ~ek uzcre bazı tetkıkler yapma · lan yerleri birer birer gezmi,ler, 
lenden bir elbise ayni kuma~tan ga ba~lam~ttrr. . buraların vaziyetini inceden ince· 
yumuşak bir fapka. ayak:<urnda Bu letkıklerden ıonra tesbıt e· ye tetki ketmiılerdir. 
da lastik sandal bulunuyor•Ju. Ha- r11ıı111111 111 ıııı~1111ııııı111111•ııı 1ı11111ıı 11 11ıı11111•ııı•ıııuııı11ııı11111ıııııı111ıııı•"""ııııı•ıııı11111ıı•"'""ııı••""ııı111ıııııı111111ııı•11ıı1111ııh., 

yatınd?- büyük h:ıdireler .;~:irdiği ~ Bir anket açıyoruz ~ 
herhalınden bellı olan İngılız mu· § !: 
harriri hadise etrafında i?azeteci - ~ ç k 1. ı g 
lerc ~çbir ~ey söyl.~memiştir. { o çocu ~~ u memur- = 

Dıger ka1azede uç yolct,r;un da Ş 

bugü~ .. gelmesi bekle?:•eb!e~i:: ' la r a ya r d 1 m ı· çı· n 
Dıgcr taraftan S(\Vl~::d~'ıtne ~ · •'-'• -

g~re: geminin J<;ırtarıfın-'J' iji bü· ~ Diişünceleı İllİZİ yazıp bize gö11deı iniz I i 
yuk nıa~rafları ıcap etfr·:r.Pl\ te - ~ ~~--==_-=-~=--= dir. Türk gemi kurt:- rnm ~irl:cti - ~ Bu sene Büyük Millet Meclisinden çok çocuklu hakimlere 
ne henü% bn husuı;•a bir müncaat ~ yardım parMı verilmesi ve ikramiye dnğıtılması hahkrnda bir ka· 
yapılmamı,tır. ~ nun çıktı . Bu sene bu kanunun tatbikatta vereceği neticelere gÜ· 

Bir refikimiz tarafından 7;\ra - ~ re hakimler r<.ıkkında kabul edilen y~rdım uııuli.inlin iıelccek sen,. ==-=~-i 
- diğer memurlara tesmili imkanlan r\ranacaktır. Kanunun gere~ -

rın 50000 lira olduğu hakkın - ~ - tatbikatını kolaylaştırmak, gerek diğer memurlar arasındaki çok 

daki tahmin, alakadar bir zatın ~ ~=~:~-=---=_=_-bir arkadaşımıza söyledigvine gö . _g çocuklu aile babalarına en iyi yardım nasıl yapılabileceğini araı· 
tırmak için bir anket açmağa karar verdik. 

re azdır. Zaraı-m 1 mi!vondan faz a - Anketin mevzuu ~udur: 
la oldugvu tahmin edilmektedir. -~ ~ 1 - Bekar hakimler gibi bekar memurlann da evlenerek birct 
Zararın mikdarmı artıran bilhns· ~ ·1 .. k =_-=-=-== !a gemide hiııl"'rce ton bu~davın ~ aı e ocagı urmaları devletçe iltizam edilen bir prensiptir. Bu tak. 

dirr.le umumivetle memurların evlenme cağı olarak kabul edile. 
bull!nm<\sıclır. Bunhr kamilen bat~ cek yaş haddi ne olmalıdır? 

Diirı ynpılmı Kı::.ılny t(frrnim1" m<'T:t<·plilcr .• 
mıştır. =§ 2 E - Evli bir memurun hangi yaşlarında kac; çocuk yetİ§tİr· ~ 

Haber aldı~ımıza göre; lspan· ~ mesi yardıma ihtiyaç göstermiyecek normal bir had sayılmalı ve €::: 
yol acentası da diğer taraf tan ha· ~ hangi ya~larda kaç çocuktan fazla yelİ§tirmck, hükumetçe yapıla· 
dise et:-afında bütün vapur mü - ~ Cdk yardıma esas olmak üzere, c;ok çocuklu memur sınıfına girmek ~"':
rettabatından izahat alarak bir ra ff hakkını vermelidir? 

Kızılay haftası için 
1 temmuzda ba~lıyacak olan Kr} 

zıly haftası pertembe gününe te • 
sadüf ettiğinden Kızılay Fat;h il -
çesi haftanın açılmasını 27 hazi • 
ran pazar günü kutlulamağa karar 
vermi~ ve hu miinasebetle dün sa· 
bah saat 10 da C. H. Partisi Fatih 
kamiin kurP.ğındaki kıztlay ilçe 
ınerkezinde hütiin Kızılaylıların 
İftirakile bir tören yapılmıştır. 

Hükumet, Parti, Kızılay ve sa· 
ir hayır kurumları erkanı ve gü -
ıide bir halk k"lnbahğmın önün · 
de törene Bav B<> hanın idaresin -
deki itfaiye bandosunun çaldığı 
İstiklA! marşile ba~lanmış ve mar· 

şı C. H. P. Fatih kamün ba,kanı por hazırlamaktadır. ) 3 - Hiik\1metce çok çocuklu memurlara yapılacak yardım için ===~-~-::: · 

ve Kızılay Fatih ilçesinden Rüş _ Bu raporun bir sureti acenta ~ en makul sekil nedir? ve hakimler hakkında dü~ünülen tedbirler· 
tü Dikti!rkün söylevi takip etmiş- merkezine bir sureti konsoloslu _ ~ den hilşka daha ne gibi yardım tetlbirleri hatıra gelebilir? Bu yar· 
tir. gva gönde,..ilecek bir sureti de mah ~= dımı en geni~ mikyasb yapabilmek için ne gibi hususi varid!'lt _:; 

"k' k kavnakları bulunabilir? 

Bundan sonra 

1 1 

me tepli yav kemeyeBiabryazVo8ludnaalcatkötırr. ~-~-~--=-=-=-- ;.====----~-=~-~=:.: ru Kızılaya bağlılıklarını anlat _ ---- ---- - Ankete iştirak etmek için mutlaka memur olmak şart değildiı 
mı§lar \'e tanınmış Kızılaycılar . Herhangi bir yurddaş bu husustaki fikrini bir mektubla bize bildi· 
dan Kenan Akterin söylevi ve onu il'ebilir. Yalnız mektub gönderenlerin memur olup olmadıklarını 
müteakip çalınan Cümhuriyet mar Matbuat umum müdürü Bay § yahuri bekar vı-va evli bulunup bulunmadıklarını tasrih etmeleri 
şile törene son verilmiştir. Vedat Tör cJ.iin şehrimize gelır.i~. ~ l!ızımdır. Cevabların kfığıdm yalnız bir tarafına ve okunaklı şe _ğ 

Kızılay Fatih ilçesi her sene ol· akşam yine Ankaraya dönmüş - ~ kilde yazılması ''e Ynzı Müdürliiğü adresine gönderilmesi ri~ 
d tu"r. : edilir. \ uğu gibi bu sene de 3 temmuz -
cumartesi günii ilçe merkıezi önün ___ ....._...__. _ __,..;.... ________ j (Hükumetin çok çocuklu hakimler için düıündiiğü yardıı:ı [ 
d 5 h k d k yın A.tatürke candan hag~lılı;;.ını ~--- kşekill~krli ilehbtk1k~·adrdıkmtkyapabilmek için miiracaat edil"!n varid?.ı ~ 

en saat 1 .. tc are ,..t e ece o -, go""•terecek ve A b"d b' l"' - ayna arı n ın a ·i anunun metni 27 haziran tarihli ve 6986 ! 
lan büyiik bir alayla Ti".ksim Cüm· ı "' n ı eye ır çe enk fi numaralı sayımızdadır. ~ 
huriyet meydanına giderek Kızıla- koyacaktır. ... ~ 
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ismet in önü 
(Ü!tyanı 1 inci sayı( ada) 

görüşmede Hariciye vekil vekili
miz B. Numan Menemencioğlu da 
bulunmu§tur. 

Dün perapalastan Floryaya ha
reketinden evvel kendisile görü -
§en muharririmize Kont de Mar -
tel demistir ki: 

"Surfye ile Türkiye arasında 
hiçbir mesele kalmamı§, Hatayın 
istiklali etrafındaki müzakereler 
tam bir anlatma ile bitmiftir: Bu 
itibarla ortada imzalanacak hiçbir 
ve:;ika yoktur. Baıvekil General is
met İnönü ile konuşmam, tama -
mile tahsi olacaktır. Umumi su -
rette Fransa - Türkiye ve Su -
riye münasebetleri etrafında fi -
kir müdavelesinde bulunacağız.,, 

Fransız sefiri B. Ponsot da mu
harririmize ıunları söylemiştir: 

"Fransa ile Türkiye arasında 
hiç bir mesele olmadığını biliyor -
sunuz. Bugünkü vaziyetten işte, 
sizin gibi ben de pek memnunum. 
Şahsi görüşmelerin neticeleri da
ima iyi olmuştur. Bugün yapıla -
cak görüşmenin de hayırlı netice· 
ler vereceği tabiidir.,, 

SURiYE BAŞVEKiLi 
Sehrimizde bulur.an Suriye baş 

vekili B. Cemil Mürdüm, dünkü 
mülakatta bulunmamıştır. . 

Suriye başvekili, sabahleyın 
Perapalas otelinde Irak başkon -
solosu B. Kamil Geyl~ni tarafı_n -
dan hususi surette zıyaret edıl -
miştir. 

Suriye başvekili, öğle yeme -
ğini Perapalasta yemiştir. 

lstanbulda bulunan sabık Su .. 
riye reisirümhuru ~· Mahmut . ve 
Cabiri ailesinden hır zat, Surıye 
başvekilinin misafiri bulunuyor -
du. 

Suriye Ba!vekili B. Cemil Mür
düm ve Fransanın Suriye fevka -
iade lc:omiseri Kont de Martel bu
gün T oros Ekspresi le Suriyeye gi
deceklerdir. 
HARiCiYE VEKALETi SiY ASl 
MÜST.EŞARININ BEY ANA Ti 
İstanbul 27 (A.A.) - Ana -

dolu ajansı~ın bir m~harriri, bu.: 
gün Floryada Başvekıl ismet l?o
nü tarafından Fransanın Surıye 
fevkalade komiseri Kont de Mar
tel' e verilen yemekten sonra, ha· 
riciye vekaleti veki~i B. Numan 
Menemencioğlunu zıyaret ederek, 
gerek Suriye Baıvekilinin, gerek 
Fransanın Suriye fe~kalad; ~o -
miserinin dündenberı şehrımızde 

birlere hududlara girerler. V ~. t: -
zndların öksesine tutulanlar bır!bır· 
lerile dövüşür ve istismarcı daımu 
muvaffak olur. Yüz milyo~larta 
insanlık kolonilerde bu yuzden 
yüz binlerce askerle iş göri.il?üğünü 
hic hayret etmeden seyredenz. 

· ihdas edilmiş tezadlar yüzünden 
biribirini kıran insanların daimn 
Şarkta bir müstevliye hizme.~ e:~i~-
1erini anlamakta artık muşkulat 
yoktur. 

Şark milletleri arasında, hiç ol
mazsa ön Asya milletleri arasında 
Biiyük Harb ~onrasındanberi gitgi
de inkişaf eden bir zihniyet, tezad· 
}arı silmekte ve şarklıları müşterek 
misyona davet etmektedir. 

Hayatı müsbet zaviyeden ve is
tiklal köşesinden seyredebilenler, te· 
zadın korkunç tarihini daima hatır
lamaktadır. 

Tezadın büyük Asya medeniye
tini nasıl mahvettiğini, medeniyet 
yollarının nasıl bir mezbaha haline 
girdiğini ve en nihayet müstevlile· 
rin buralarda neler yaptığını bilmi
yen ön Asyalı kalmamıştır. 

lı'; "' "' 

lraıı - Irak anlaşmasını ben bu 
nöktadan, bir ruh kalkınmasının 
mcsud eserlerinden biri sayıyorum. 

Hayatına ve mukadderatına ken
disinin sahih olduğunu idrak eden 
camiaların yapacakları şüphesiz ki 
bundan başka birşey olamazdı. 

Irklar ve mezhebler üstünde in
sanlık, ve refaha crişm.ek istiyen 
kütlelerin mukadderatı vardır. Bu 
mukadderat bugün idare kuvvetini 
hu1ya1r maceralardan, ve efsaneler· 
den almıyor. 

Anla§malarm ınesud psikolojisi 
bence bu nokta'dadır, 

Almanya ile ticaret 
anlaşması 

Heye/imiz bugün 
heıeket ediyor 

NeŞet ömer 
diyor ki: 

(Üstyanı 1 incitfe) 
lağımlardan bostanlara giden değil, 
belki her gün hepimizin iyi memba 

Almanya ile aramızda mevcut suyu diye içmekte olduğumuz su • 
ticari münasebetlerimizin artırıl - 1ardır. İstanbul sokaklarını gezer· 
ması için yeni bir ticaret anlatma- ken etraf ta göze çarpan insan pis· 
sı yapılacağını yazmıştık. likleri hatta sokak kö~elerindeki 

Almanlarla yapıJacak yeni ti - idrarl~r tifo için bir kaynak olabilir. 
caret anla,maaı müzakerelerinde Zira tifo mikrobu hasta adamın 
bulunacak olan heyetimiz azası ik- mevaddı gaitasında bulunduğu gibi 
tısat vekaleti müsteıarı Faik Kurt idrar yolu ile dahi dışarıya çıkar; 
oğlu Türkofis baıkanına Zihni, iç sonra toz ve toprakla havadan e~
ticaret umurn müdürü Muhtar, rafa dağılır. Rüzgarla, yahud ~i
Türkofisten Faiz, Maliye vekile - nekler vasıtasile yiyecekler üzerıne 
tinden nakit itleri müdürü Halit konar. Bu yiyeceklerle insanlara ge
Nazmiı Merkez Bankasından Ca- çer. Bir sucu, yahud manav hasta 
birden mürekkeptir ve Berlin bü - olur taharetlenir, parmaklarında 
yük elçimizin başkanlığı altında mik;op kalır, müşterisine ve~~iği 
bulunmaktadır. Dün yeni Türk - hir bardak su ile, yahud çeşnısıne 
Alman ticaret anlaşmasının bizim bakmak için uzattığı bir meyve i!e 
tarafımızdan teklif edilecek esas- hastalığın mikrobunu da nakletmış 
Jarı hazırlanm;atır. l 

-r o ur.,, 
Almanay ile olan ticaretimiz e- Fikrimizce doktorun bu sözleri 

sasen her bakımdan inki,af et - büyük bir dikkat ve alaka ile üze
mekte olduğundan yeni yapılacak rinde duracak ehemmiyettedir. Zi
anlaı ma bu iki memleket arasın - ra fstanbul için hakiki bir tehlike 
da tam bir ahenk temin edecek • halini almış olan tifoya karşı tatbi1c 
tir. Bu mülahazaya binaen Berlin- edilen mücadelenin kifayetsizliğini 
de yapılacak anlasmanın müzake- açıkca gösterdiği gibi hastalığın sira
relerine iktısadi ~ahafilde büyük yet şekilleri hakkında mevcud \lmu
bir ehemmiyet verilmektedir. mi kanaatleri de kökünden sarsmak-

Son zamanlarda iki memleket tadır. iki gün evvel KURUN, 
arasında ı'ktısadı" sahada husule 1 d b' · · ld v 

- muharrir erin en ınnın a ıgı 
gelen bazı zorluklar bu anlaşma malumata istinad ederek - lstan-
ile tamamen halledilmiş buluna - bulda günde beş yüzden fazla tifo 
caktır. vakası bulunduğunu yazmıştı. Is. 

Almanya ile ticaret müzakere- tanbul sıhhat direktörlüğünden ge
lerini yapacak olan heyetimize len bir tebliğle bu rakam tekzim edil
şehrimizde bulunan Berlin büyük di ve tifo vakalarınm günde ondan 
elçimiz 8. Hamdi başkanlık ede - fazla olmadığını bildirdi. Bununla 
cektir. Heyetimiz bugün Berline beraber fikirler ~nüz aydmlanmış 
hareket edecektir. değildir. Biz buna karşı her gün 
yaptıkları temaslar hakkındaki tifo vakalarının mahallerile beraber 
malumatını rica etmiştir. neşredilmesini istedik. Bu isteğimiz 

Hariciye Vekaleti vekili, şu be- süklıtla karşılandı. Öyle görüyoruz 
yana.tta bulunmuştur: ki bu yoldaki süklıt devam edecek-

"Suriye Ba§vekili ile ve onu tir. Biz bu tarzı hareketi doğru bul
takiben lstanbula gelen Fransanın muyoruz ve mutlaka tifo vakaları 
Suriye ali komiseriyle şalisan te - hakkında efkanumumiyenin aydm
maslarda bulunduğum gibi Bat - latılmasında ısrar ediyoruz. 
vekilimin nezdinde cereyan eden ihtimal ki lstanbul sıhhat direk
görüfmelere de İ§tİrak ettim. Bu törliiğü hastalara aid kan tahlillerin
temasların münasebatımız için iyi den her gün mi.ishet zuhur' eden ti· 
neticeler vereceğinden ümitvar fo vakalarının on adedini geçmedi
bulunuyorum. Görüşmelerimizin ğini ileriye siirecektir. Fakat hasta.
esasını, tahmin edeceğiniz veçhi - lığın vahametini takdir etmek için 
)e, Hatay hakkındaki kararların rakamları sadece kan tahlillerinden 
tatbikatı ve ayni zamanda, Tür - alınan müsbet rakamlara hasretmek 
kiye - Suriye münasebatı teşkil doğru olmasa gerektir. Zira birçok 
etmiştir. hastalar vardır ki hunların kanlan 

"Türkiye ve Fransanın Hatay alınmaz. Hattn birçok hastalardan 
mukarreratını tam bir fikir muta • sıhhat teskilatlarmın ve kan tahlil 
bakatı dahilinde teşrikimesai e • laboratu;arlarmm haberleri olmaz. 
derek samimiyetle tatbik etmeğe Tifoya kar~ı tatbik edilen mücade
karar vcrmi1 olduklarını bu mü - le usulüne gelince, herşeyden evvel 
lakatlarımız bize bir kere daha mütehassıs doktorlardan mürekkeb bir 
göıtermiftir. Hatay'ın müstakbel ilim heyeti teşkil olunmalıdır. Şeh. 
rejimi üzerinde Cemiyeti Akvam rin bugiinkii umumi ahval ve şerai
medisinde ittihaz edilmif olan tine göre alınacak tedbirleri esaslı 
mukarreratın ruh ve metinlerine bir programa bağlamalıdır; tifo mii. 
hiçbir veçlıile halel iraa edilmek • cadde teşkilatını bu heyetin kontro
sizin tatbik mevkiine konulacağı- lii altına vermelidir. Bir de lstan
".' bilsassa tebarüz et~irme~ iste - bulda tifo hastalığı yeni değildir. 
rını. Bu huıuıta, kararların ılk tat· Ötr'l-::nbP-ri beldi halde bulunmak
bikatına nezaret edecek olım ~r~n ta idi . Fakat şimdiye kadar bugün. 
sa ile aramızda en küçük bir ıhtı - kü gibi şiddetli bir snlnın derecesini 
lal mÜ§ahecle edilmemistir. bulmamıstır. Acaba :ehir icerisin-

"lşte memleketimiz el karıumu- de bu h.{,talığın iııti!':a.,,rını kdlayla~· 
miyesini yakından alakt?dar eden tırnn yeni bazı amill~r mi peyda ol
bu milli davamız lı,..hkında size muştur? Bu amiller ne olabilir ve 
tatmin edici bir inti!Ja. belediye işlerile bir nlakası var mı- 1 

"Suri~e i~e mün~sebeti~iz~e dı~? Diişiinülec-~: . r.:ılaşılacak, has- · 
komşu mılletın refahıle, tam ıstık· talığa karşı alınacak mücadele terli
lale kavu!masiyle yakından alaka- batının muvaffak olabilmesi ıçın 
dar olduğumuzu bilirsiniz. Bizim hallolunacak b:r mesele de budur. 
Suriyeye karıı hislerimiz anca~ 
samimi bir dostluğun ve büviik hır L d •• • d 
sempatinin ifadesidir diyebili~im. on ra u·zerın e 

Mu-ssoliniye- atfedilen bir 
makalede deniyor ki: 

"/span..ııada zafer ltal-
lJOlJa ait o~":cak_,, . 

Bir ltalyan yük gemısı ·torpıllendı .. 
R 27 (AA ) - Popolo etmekte oldukları lspanyol snl.1ılı 

d 'l l?r;ıda, k ve. ~1ussoliniye at- rnıntnkalarını da kontrol etmek ıs· 
ta ıa a çı an ı" d' l A )' kt · ııı• 

fedilen bir makalede ezcümle şöyle temckte ır er. . ~e !yat no aı J 

d ·1 k d" . zarından bu hızı alakadar etmez: 
enı me te ır. )' l b"l' · · · t d·- · ·z bır .. Berlin ile Romanın karakol sis. a nız ı ınme~ını ıs e ıg~mı 

· d h b milerini çekmek nokta vardır kı o da şudur. 
~emın e~ ar d'~e ri makul karar • Almanya ile ltalya lspanyol so• 

ususun ahvek~k~ b7 · d vawıı ha~- larında kendi menfaatlerini himaye 
dan sonra a ı ı ır ıca J :r :r • • • b' d h d k• 
l d it l Alman filolarının etmek ışını ızzat cru te e ece a ı. a yan ve I d' 
İspanya sahillerini abloka etmelerin- er ır. • r• 
d b h d ·1· k' bu yalandır Ca- Bu alakasızlık son 48 saat za en a se ı ıyor ı · f L d p · B r ...-e 
dip' e 1 5 ,000 ltalyan askeri çıkarıl· ında on ra, a~ıs, er ~n laıt 
d v 50 000 lt lyanın lspanvaya Roma arasında vukua gelmı§ o . 
rgı ve , a J • • dd'd d' 1 'k l bır k ·· C' 't Vecchia'da mutea ı ıp omatı temaa ann 

gehç~de du'zlde~;. h ıkvkı and-a Amerika neticesi addedilmektedir. Mamafih 
ta sı e ı ıgı a ı 1 ... h' hf il Al 'le ;; b d ·1 h b rler de ya- sa a ıyettar ma e er manya ı 
led aın an verı en a e ltalyanm Fransız ve lngiliz planını 
an ~~··h . k l · d ıı1öyle di- kayıd ve şartsız olarak tasvib etme· 1 

u arrır ma a esın e !i ]erini ve Roma ile Berlinin ahval ,•e 
yor: h k t 

"Baskların son mukavemetleri de vukuata mutabık bir hattı are e 
takib eylemelerini hiç de ihtimal dıı· kırıldığı zaman F ranko biitün kuv· 

vetlerini merkez cephesine sevkede· hilinde görmemektedir.,, 
d 1 f Paris, 27 (A.A.) - Petit Parİ· bilecek ve bu saye e sürat e .. 1uza -

fer olacaktır.,, sien gazetesi yazıyor: 
Gazete, lngiliz Ba~vekilinin yan· Akdenizdeki Alman deniz kuV· 

lış haberler neşreden gazeteleri ka- vetlerinin azaltılması, lngilterenin 
patmak zamanının gelip gelmediği. Rerlinde yapmış olduğu kati teşeb-
ni Avam kamarasından sorduğunu büslerin neticesi ve Almanyanın pek 
hatırlatarak, antifaşist alemin, J 936 ileri gitmiş olduğunu Ve kuvvet teC• 
t~mmuzundanberi Moskovamn em. rübesine kalkışmanın kendisi için 
rile hareket eden hakiki mücrimler pek fena olacağını anlamış bulun• 
çetesinden başka hiç bir şeyi temsil duğunun bir ifadesi addolunmakta· 
etmediğini bildirmektedir. dır. Çünki.i B. Eden, B. von Rib· 

Gazete buhranın ancak Franko- bentrop'a bu bahta söz söylerket1 
nun zaferile halledileceğini bildiri - kati ve sarih bir lisan kullanmıştıl· 
yor ve ilave ediyor: Ancak Leipzig hadisesinin açmıı .?,

1
• 

"iki medeniyet tipini ve dünya- duğu buhran henüz kapanmış degı: 
nın iki zihniyetini karşı karşıya kcı- dir. Almanya ile talyanın hakik1 

yan bu mücadelede faşist ltalya bi- maksad ve niyetlerini anlamak içiıt 
taraf kalmamıştır. Zafer ona aid salıya kadar beklemek zarureti vat• 
olacaktır . ., dır. 

BlR 1T AL YAN GEMiSi 
TORP1LLEND1 

Alicante, 27 (A .A.) - Hüviyeti 
meçhul bir denizaltı dün sabah Ali
cantenin 28 mil şimali şarkisinde Ca
bo Palos ismindeki İsapnyol yük ge. 
misini torpillemiştir. Cabo Palos Va. 
lcnsiya ahalisine erzak götilrnıek üze. 
re Alicanteden hareket etmiştir. Ge. 
minin mürettbatmdan dört kişi boğu. 
larak ölmüş, 44 kişi de balıkçı gemi
leri tarafından kurtarılarak Alicantc· 
ye götürülmüştür. 

ASiLERE YENİ SEVK1Y AT 
Cebclüttarık, 27 (A. A.) - Eduar. 

do Balo ismindeki asi topçckeri son 
günler zarfında Lejyoner ve gönüllü 
olmak üzere Algesiras'a on binden 
fazla Faslı nakletmiştir. 

Bu kıt'alar gemiden çıkar çıkmaz 
trenle Malaga ve Kadikse sevkedilmiş
lerdir. 

RUSYA YA TA YY ARECIUK 
öCRENMECE GiDENLER 
Atina, 27 (Hususi) - Dün Pi

re limanından Ispanya hükumetçi · 
lerine mcnsub 125 genç geçmiş ve 
Rnsyaya gitmişlerdir. Bu gençler 
Rusyada tayyarecilik öğrenip mem
leketlerine döneceklerdir. 

KONTROL MESELESi 
VE1TALYA 

Malum olduğu veçhile ademinıi.i· 
dahale tali komitesi, salı günü bır 
celse aktedecektir. 

Dr. Aras'ın 
Bağdat ziyareti 
Neşrolunan resmi 

tebliğin metni 
Jlağılat 27 (A.ı\.) - Anadol~ 

ajan~ının hu.rnsi muhabiri hil(liriyor· 
IJarİl'İ\'e Vekili Dr. Rüstü .Ara!•Jl 

Hıığıhulr. zi) areli ınünaı;cb~tile nt"~~~ 
dilen 'e diln hir lıula~a.;ı \'erilen ıe 
li~in metni aynen aşa~ıdadır: 

Tiirkİ\ e cumhuriyetinin ıııuJlte" 
rt>ın 11:1ril'İ\'e Vekili ekselans JJr· 
,\ra 'e hcr~hcrlerinıJeki muhtert~ 
lıe) etin llasdadı zivaretleri Irakta )J~ 

.. k 1 . . • 1 k ı ıd' • )il >ır mcmnunı)el e ·arşı anfll 'tJf'• 
Y c ılcı-iıı lıir lıii nii tc_ir yapırıı~ 

1
, 

Üı; ~iiıı ıJc, nııı eclcıı zi) aret ınüd~ 
tinde ıııii~ııriinil~) lı 5;1. :Majeste t 
lııızrcl leri tarafıııdaıı kaimi hu} ~d 

. .. , .. k ı · 1~ ~e' ı 11111~ 'ı• rı·ı~u 'uzera e e ans , .. ~ '•rt 
llikıııı•t :liileyıııan 'C Hariı·i)C ,e~rt' 
ekscliırı,, Esı:>t> ·id N'ad Elilsil ile ıı1 ii el 
:ıdtlit ıııiiliikatta hıılnnrntı~hır. G•'~ 
aıniıııi lıir nılınn ilıate etmi~ oldıl ıı 

hu ıııiilükatlarda tarafc)n Tiirkİ)e ;,
hak anısında kendilerine ait rrıii ~' 
Echetlcrin derin 'c piiriissüz bir ~JI 
halc' ctle ı·<'rr, an etti..,;;ini H~ hu ,·~ ... i 

• cJ'.ı:IP' gittik-;c inki~af a doğru ilerle •r f 
Bu hakikati yirmi senedenberı ta.· 
nıdığım ve yüksek meziyetleri~i 
bildi~im eski arkadaşım Cemıl 
Merdam Beye, olduğu gibi anlat
tım ve Basvekilim de sözlerimi te-

Roma, 27 (A.A.) - Havas a· 
jansının muhabiri bildiriyor: İtal
yan gazeteleri, lspanyol sahillerinin 
kontrolii hususunun İngiliz ve Fran 
sız donanmasına tevdi edilmesini 
teklif eden plan hakkında biraz la

( i'511arnf ı 1 iw·iclcı _ kayd bulunm'aktadır. · 
yaresinin uçuşu da, bunlardan bi- Corricra Della Serra gaz~t:::i di-

hir ıl.ılıa hiirnwkle hiiyiik hir meJ~~ 
ni)cl tlupıııış lardır. Tarafeyn kr•'ıl 
lıcrhirisi için a)nı derecede gayr. ~r." 
ullı 'e rcfalır ııınıınıi \f' im fı~i#. 

yit buyurdular. . 
Suriye millet ve hükUınetınden 

de Türkiyeye karşı en derin bir 
muhabbet hissi hakim obulundu -
ğunu Suriye Başvekili bize if~de 
etti. Her iki tarafta mevcut. hıs -
lere ve arzulara göre Türk.ıye -
Suriye münasebatının . atisini iyi 
görmr.mek için bir sebep mevcut 
değildir. 

"Suriye Başvekilinin memleke
tine bizim bu samimi dostluk duy 
1rularımrzı götürüp hildireceğin • 
den §Üphe etmiyorum.,, 

ri zannedilmiştir. Fakat, düşman yor ki : 
tayyaresi ikinci gece şehrin Üs - "Fransa il~ İngiltere şimdiye ka-
tünde çok aşağılara kadar inerek dar İtalya ile Almanyanın kontrol 
projektörle fotoğraf almıştır. Bu,-------------
askeri nöbetçilerin nazarı dikka -
tini celbetmiş, nöbetçilerin ihbarı 
üzerine tahkikat yapılmıştır. 

Tahkikat neticesinde anlaşıl -
mıştır ki, düşman tayyaresinin uç
tuğu geceler, hiçbir İngiliz tayya
re karargahından böyle bir tayya 
re havalandırılmamıştır. Bunun ü
zerine askeri makamlar telata düş 
müılerdir. Düşman tayyaresinin 
askeri bir tayyare olup Manş de
ni.,;~ = - :.:•~ ··~nından geldiği tes -

bit edilmiıtir. 
Bu hadise üzerine evvelk: gün 

Avam Kamarasında hararetli mü
zakereler olmuştur. Hükumet, der 
hal hazırlayıp Kamaraya verdiği 
bir kanun layihaH .ile, İngiltere 
toprakları üzerinde gece saat on
dan sonra tayyare uçuflarının ya
sak edilmesini istemiştir. Yalnız 
harbiye nezaretinin hususi müsa -
ad~ini alan tayyareler uçabile -
ceklerdir. 

İHilırlaf cııııc\ itilııırilc Cemiyeti c'' 
'anı ıoaha"uııl ı her iki taraflı ıı1t' ,/ 
'r il:in eılijıııi~ olan heynelıııilr:I >'' 
alılıiitlni dairt~sinıle mütekahıl fa 
lıi i tı>:n iirıiin irtik:ı"r \e Jııı6"1 rr 
kendi koııı-ı;ulan olan kardeı; ıııitJtıt',ı• 
ıııiiıı:ı-ı•lıatınıla ılaimi lıir ruhu , •t" 
lıadenctin h ükiiıııran olup C'' e1~ıt'1ııt 
eli aralarında miitckahil ) ar ~itt 
inkişafı lıu~u-unı1aki sirasetl~Jıı• 
tarııaınile hirhirine mutabık ol 1, pıı 

. l . na kanaat etnıi..Jer ,.e unıumıye ,.eırr• 
ıııiilakatlıırm ınii takheltle eeı_ne11riıt

1 

dalın fazla inki~af ı-c1c<'rk nı-t~"e 
01

J!' 
ılcn hiiyiik bir ıneuınuniyet lı1!5e 
lcrcJir. 
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Dünkü Miİli Küme maçlarında 

Fenerbahçe Galatasarayı 2 ye 
karşı 1 le yendi 

Güneş - Beşiktaş takımları 1-1 
berabere ka ldı lar 

Diiııkii milli küme maçları <lolayrl hilmilı;İ. Fakal tetlrici bir ı;uretle ınu-ı 
sile Şeref stadının önü hir ma1ı er ha- kamecti azalan hıı hattan kurtulan 
line gelmiı;ti. Diirt gişe mütemadiyen Fener muhaciınltıri kolaylıkla Gcıla-
çalışıyor. Halk Şeref stadının dar ka- tn aray kal" ine inehiliyorlar. ı 

kıık ~ol tchlikc,i hcrtaraf oluyor. j 
Bir eri halinde hirhirinj takip 

eden Fener lıüruııılarıııı lar;;ılaınak· 
ta Galutasnray ıııtiılaf an--ı çok ıııii~kü
lat çekiyor. pılarmdan hin rnü§kiiliitla içeri gire- 30 uncu flakikarlan itibaren Fener 

biliyordu. halıçcnin nıalısu hir Jıakimiyeti na-
Şeref tarlmda maçtan bir saat e,-_ zarı <likkati celhc<liyor. Ye 31 inci 

\'Cl trihiin Ye duhuliye kısmı tama- daldk:ıda Fener1ifer 'lk ı:;ol f ır,.atmı 
men dolmuş .. Kızgın hir güne~ !'aha· kaçırıyorlar . 

yı cayır cayır yakıyor. Hemen lıemen Orlıanm Ekrcmi atlattıktan sonra 
seyjrı~lf'rin Jıcpsi 1ıu kızgnı güneşten ortaladığı lopa A,·ni çıkı~ yapıyor fa
kaçahilnıek i!;in ellerindeki gazeteler- kat knçınyor. Tiyazi ayağına gclcri 
den h:ı)arma miitearldit şekilde. kii- im fırsatı hoş kale} e atamıyor .. 
Jfılılar yapıııı§lar .. Tahii hu siperin flc · Oyun gittikr.e heyecanlı hir ff'kil 
faydn.;ı pek ciizi.. ) or. Bu sıralarda Galatasaraym iist 

11k maçı Frıırrlıahçe ilt~ Galatnı:n- ii te çıkardı~ı lıir iki Jıiicuın Frıırr 
ra_! takımarı yapacakar .. Hu rski iki nıiidafaıısını hir hayli şa~ırtıyor. 
rakihin hugiinkii karşın maH mulınk- Jln tehlikeyi atlatan Fencrlil!'rİ yi-
knk ki çok heyecanlı olacak.. ne G:ılatarasay kalesi önünde giiriiyo· 

Saat 14,55 de evYela Gnlataı:araylr ruz. 
lar kıı:ıı hir fnsılndnn sonra ela Frncr ,13 üııcii ıl:ıkikada Niyazi hiize.l hir 
hJıçeJiler ırnbnya çıktılar. fm:at yakalıyor. rakat hozuk hir 'U• 

Ioçı 1 tnıılm1sponlan ·uri Rornt Ml§İO topu d(irt ınetrcılcn <lı~arı atı 
idare ediyor. Kı a hir cremonidcn yor. 
sonra takmılnrı ı:u ~ckilde yeraldılar: Bir dakika nnra Ec;arlm yarattı~ı 

Fencrhalıçc: lliisamettin • Yaşar. hir gol tı>Jiie ini de A\'lli hertaraf 
[,<'bip· Rc§ad, 'A·(tan, Fil.-rct - Naci. eıliyor. 
l\'frazi. Ali Uızn. B,ç,,r], Orhan.. Ü:ııiistc yapılan hu hirkaç Fener 

Gnlnta~aray: Aı•rıi - llr.~acl, Uit/i - lıiicunıu f;alutasarav kal('~İne çok 
Elm·m. lliisn.virı. Suari - f\1,.crl,.t. E~- tehlikeli flakikalar )·a~arttı . 
t•al,·. alim. lfo~im, Hiiforıcl. l\Iiitekahil lıir Galata;araY hiicu-

0) una Galaıa"araylılar lıaşlaclı 'c mumla ıla Eş, akın ~iitii ·llii:-aının 
nkmlım ofsrnılla clurılu. Miitekahil elinde kalı) or 'c hiraz !onra ilk clcv
hir lıi.icuıııunda cin :top _,\\inin elinde rebıı ~urcıle 0-0 lıi1iyor. 
kalılı. lkiıwi ele, rPyc Fennhaf'lıeliler 

o, unun ilk dakikaları ilk on hcş ha)ııılılar. Dalın. ilk rlakikal;rda iti
cl:ıkikn ı miilckahiJ l1irkaç hüruma haren nçıklur va ıta ile Galata,.:mw 
in}ı:,.ar ecliyor ve hu müddet zarfm<la kale İııP. İnnw~c ha,layıın c;arı - kn:. 
lıer iki tnl~nn dalın fazla ]ıirihirini ele- mızı lılr Sa) ı çıknrııııık aznıilc oymı-
niyor. vorlar .. 

Y :>,.lnız Galata aravlılarm iistii ... ıc • )iilıayet 9 uııı·u ılak'ikada J'l'ıu'lr 
yaptıkları lıir iki fa' ~ti o\·nnn "f'rt hir Jelıinı' 'cril<'ıı hir rı·za , nru~n Gala· 
ccrcyaıın. iiriikli) """k gihi.. la~arııv kııJ, .. ,j (iııiinclı• lıir ıd;likc ılo-

Ü) uıı ilerlı•ı)ikı;e siiralli hir ~ekil ~urıı\'llr. Hu ı;ıraıla ıopn ) akal:ıyan 
nl11 or. Fı•nerlilcr ılalın fazln ı;:ığılan E~nıl ) rrılPn pi/ise hir ~iill<' FPıH'ı
i,liyorlar .. Tiıı ıralal'<ln Nacinin )an· halıc.;eniıı hiriıwi goli::.fi npıyor. 
ılnn !;;Ckti~i hir iki ~iit nctircsiz kalı- Ru ~oldı•n "Onra ovun. daha lıızlı 
yor.. hir ~ekil alılı. 12 İnl'İ ılakikaıla ~olılan 

Buna nıuknhil Galatacaravlılıır ıla u:r.nnnıı hir fı'ı·ner lıiir.ııımınıla E ... ~.
clcrin paslarla Bült>ntli çalı::tmrnrlar.

1 
ılın cıkı hir iitli kale ılı~ınıl:ı olan 

GaJatn arar Jlllla\ iıı Jınttı ilk rlnkikn- Jh ııinin elinden ka\"JYOI' fakat Liitfi
larcln Fener mulıaciınlerini kar~ılaya· ııirı ;;.•rindı• hir kafaı:llP 'hu ıııulıak-

Galatasara · • Frrıcrbalu;c ma {'ln<1a 'A nıinirı lıir lmrtarı.,.ı 

nu sıralarda Ha:.iınin çıknrdı~ı hir 
Galatasaray hiicunıu Fenerhalıçe ka
lesinde üstüste iki miihim teh 1 ike ':ı
ruttı. Fakat Hfüaıııın yerinde ınii;la
haleı;i arı - kırmızılılara gol fır~atı 
Ycrmc!d i. 

26 rncı ılakiknıla: Ortadan a~a 
uıanan hir Fenerhahçc hiicunıla da 
Nnciııin sıkı bir ~iitü kalenin ı:,cıl kii" 
fe--ini @ıyırarak muta gidiyor. 

Galaıasaray hikum hattmılıı "iivle 
lıir tlc~işiklik var Riilen<l ~ağiçe: İ~~
\'ak r.oliçc. Jla~iın ~olaçığa alınmı~. 

Şimdi Gafuta~ara' lılar d:ı hariz hir 
cani ılık p;Uriiliiyor. nir lıcrahcrlik ~a· 
yısı çıkarahilmck için hiitüıı cııcrjilc· 
rile çalışı) orlar. Top lın clakikal.~nla 
daha fnıla Fen<'r yarı ırnlı:ı~mda oy
nanıyor. 

Hu .. ıralanJa lıir iki Fcm hiicuınu 
da ı;iiniin m hozuk oyuncusu .ı\li Rr 
zanın aynğmıla iiniip kalı) or. 

:n iiııdi dakiknıla Hüleıu1in c•ok 
sıkı hir şiitii kale ılireğini yalaya;ak 
ft\' U la gİıl i )'l)r. 

-10 ıncı ıhıkika: Ani hir Fener hii"' 
cımıuııda E)o.aılm derin hir pa--mı Or
han ıınıt çi:r.~ic:i yakınında yakalaya
rak necnrlı atlatıyor. Ve topu kale 
iiııiine ~cıircrek ·enlcn hir nıru~la 
Fenerhalıçcniıı ikinci goliinii yaınyor 

Giirws - B<',il.-ta~ marırıtla ... .. ... ). 

.:a. İb~alıim • Melih, Salahaddi11. u,r 
silı, ıY<'cdct. Rebii. 

j lk dakikalardan itiharcn Giine:.li
ler kı~a 'e ıııunıazanı pa larla Hcşik
laş kalt·~ini earmağa 1la~1adılar. Di>r
ıliincii dakika ·c«clctin nkı lıir <:İİlİİ 
kale din•ğini playarak a' uta ı;itıi. 

°'iyalı - Jıeyazlıların nıütekahil lıir 
jki akını çok ~iizel anla~:nı Giiııcş 
nıiidafaa ında ke~iltli. 

12 inci dakikada: Güneşin ~oldan 
ortaya 111anan hir hikunıunda lop 
Hasilıte l8 ılışınclan homlıa r;ilıi hir 
şiit Melımet Aliyi kmuldatınadan Be· 
şilta~ ağlarına takılıyor. 

1 lk clt>neııin hundan sonraki kı;;-

Rufranm alarıı 

uyl!!ını yapı ·or. İki dakika Eonra dev 
re l 1 hitirnr. 

İkinci devrede oyun matevazin hir 
cereyan takip etmekle beraber b u 
clenede iyıh - beyazlıların daha 
caıılı göriiyoruz. 

Giineıliler ınuntazaoı 'e kombine 
hir O) un çıkarıyorlar. Fakat on eekiz 
i~ine kadar ~ctir<lilleri lopu daima 
faJ.•olu \e\'a haYaclan şiltlerle dı:arı 
atıyorJıır. İkinci devrede bu ~ekilde 
miitekahil akınlarla denm edi,·or. 
Fakat iki tarafın tla yaptığı hiitiin 
gayretler neticeyi dejfütinniyor Ye 
maç ]-] beraherlikJe hitİ)'or. 

ınıntla Giineşliler O) una hakim ol- Büyük reklama ne hacet 1 

ınakla hcrahcr miiesl'ir değiller. On bir kutu 
"f'k iz pa~ içinde ellerine geı;en bir iki 

fır alı S:ılillıadtlin ve :Necdet fal olu F A z ı L 
~ ütlf'rlf' knçmlılar. 

Oyunun im -:nrelle hirinri dC\ re-

nin onuna yaklaşıyor. Çil ilacı 
43 iincü t!akika ani Lir Il~ikta:. Seni çok güzellC§tİrir. 

lıiirıııııunda Hakkının derin hir ra~ı- imal yeri: Edime kimyager 
ııı yakaln)ıııı Ruhan i)ııiindeki nıiifln- fazıl sosyal laboratuvarı. 
fii nılntnruk kalt>ye yakla~ıyor ,eyer ---------------• 
fleıı lıir §iİtle R('ş ikta~m hcrnherlik 

f;alatnc:arnylıl;ır lıc çok giizrl golr ~~~~~~~~~0~~~~,-~~~~V~-e~k~-~~.-C~-t-I~~~~~~~ 
itinız cıliyorlar. Fakat hakem knrarı- c:ı. 

~<:t';ı~;;'.~~·.'0r1111 
ortaya ~cııııc:-iııi işn- Hava Yolları Devlet işletme 

Şiııııli sarı - liici\'Crlliler p;alihi eti J•daresı·nden 
ıı;arant i Pi nı i~ htı lunuyorlar. Oyunun 
hitmr.;;İıH' lıir ılakika Yar .. Soldan or
taya g<'ı.;<'n hir Gal:ıla<ıaray lıiif'nıının
ıla Hiilt-ıııl topu nıkalıyor '<' rn iizf'
rincll'n ıkı lıir §İitle Ga1nta;;;araya ı~ok 
giizcl hir 1;111 kaznnclırı ·or 'e hir da
kika c:onrn ıla ıı·:ıı; ~-1 FPncrhalıçenin 
gnlihiyetile hitti. 

Feıwrhalıçr, akımı iı_:in ıliiıı ~iizel 
hir O) un !;ıkanh ılenehilir. Başla 
Esacl 'e Orhan olmak Hzere lıiitiin 
takmı nım affnk olclu. Yalr{11. ,\li Hr 
7.3 ı.:ok lıoznktu. 

t.alat:ı arnylrlar ıla 
ınak la lıerah"r fu:ım 1 i 

f cnn 0Y11anıa
hir a~ahin·tle 

oyııntı srl"t hiı· rcrl'yana C\ keıtilC'r. 

~:ırı - kırmızılılarm en 7.ayıf nol
la~ı ııınm in hattı itli. 

1kinci maç Giim·~ - Re~ikta:: lakını
larmı karşıl a~tırıyorılıı. 

Birim·i maı;ı miiıeakip l.:ı--a hir fa· 
Fıladan oıtra t :ıkıııılar ~alıaya ~ıktı
Jnr. Bıı ııınçı Said Salahaclclin iılare 
divor. 

Bt-şikıa .Jıl ıır: N"azmu \'f! Şi;li tnkı
rıııntlan ~ul<luru aralarına alarak i>iiy 
le hir kad ro ile O) ııuyorlar. 

M<'lımr•t Ali - Fand,·. Em·r.r" Fuat, 
Suld11r. Fry:i - H§r<'/, Şeref. Na:ım, 
1/nkkr, Rıclnm. 

Giinc~lilrr de bu miilıim maçlar 
için Ha ilıi Pnri len gctİr<'rrk lıürııın 
lıaılnnnı takviye ctıni~ln: 

Cilıad - Farul>, Rqad - /smnil, Rr-

Devlet Hava yolları için Eskişehir Tayyarecilik mektebinde tahsil ettirile• 
cck pilot yetiştirilmek iizere üç t:ence ihtiyacımız vardır. A§ağıdaki tartları 
haiz olanların 15-7-1937 akşamına kadar evrakı müsbitelcrile birlıktc Nafia 
V ckaletinc müracaatları. 

A. - Lise mezunu olmak. 
B. - 30 yaşrm geçmemiş bulunmak. 

C. - Sıhhatlarmın havacılığa müsait olduğu Eıkiıchlr hava aıhh!ye heye
tinin raporiyle sabit olmak. 

D. - Devlet memuru olmak için ica e:ien evsafa malik olmak. 
Yukarıdaki evsafı haiz olanlara Es ki§chir mektebinde okudukları zaman 

kendilerine ayda ( 50) lira Ücret verilecektir. ( 1726) ( 3662) 

Kapalı zarfla e lislltme llAnı 
• 

istatistik genel direktörlüğü eksiltme 

ve ihale komisyonundan: 

1. - Kapalı zarfla eksiltmeye çıkarılan İ§ tahminen 65 - 72 fonna genel 
nlifus sayımı neticelerini gösteren ı O cilt kitaptır. Beherinden 2 §er bin a:iet bas
tırılacaktır. 

2. - Tahmin oluna .. bedel 16 sahifelik b"her forması için 35 lira üzerin • 
den 2520 liradır; Muvakkat teminat olarak 18-9 liralık banka mektubu veya tah· 
vil verilecektir. 

3. - Eksiltme 193;" ı;eneai temmuzunun 2. inci cuma günü uat 14,30 da 
genel direktörlük binasında kurulacak olan komisyonda açılacaktır. 

4. - % 7,5 muvakkat teminat vesi kaaile teklif mektuplan eksiltme açılma· 
dan bir saat evvel komisyon reisliğine ve rilmesi lazımdır. Bu baptaki prtname 
komisyon katipliğinden istenebilir. Nüm une dairede görülebilir. (1472) (3237) 

CT7 

Sünnilik ve Şiilik çarpışmalarını bütün kanlı M h · K ı , 
safhalarile anlatacak olan geiıi tefrikamız: ez ep avga arı 
Büyük katiller, bir mağarada kaybolan son imam, öldürülen 300 ceset nasıl 
asıldı? Saray ve saltanat entrikalarile Anadolu isyanlarının hakiki sebepleri ... 
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Yüksek öğretmen okulu satınalma 
komisyonu başkanlığın dan: 

Yiyeceğin cinsi Mikdan Mecmuu ilk teminatı Eksiltme aıünU 
ve saat ve ıekli 

L. K. L. IC 
34 lCalem yaş 19370 Kilo 1157 65 86 82 8-7-37 perıembe 

sebze 266600 Adet 806 00 60 45 saat 14 de açık 
5600 Demet 56 00 4 20 eksiltme ile. 

--
2019 65 151 47 

Yilksek öğrefıı:)en okulunun mayıs 938 nihayetine kadar ihtiyacı olan yaı 
sebzenin mikdarlan §artnamesine göre yukarıda gösterilmi_ştir. 

Bu yiyeceğin ne suretle eksiltmeye konulduğu ve eksiltmenin hangi gün 
ve saatte yapılacağı ve buna ait ilk teminat mikdarı da gösterilmiıtir. 

Eksiltme İstanbulda eski düyunu Umumiye binası için'de yüksek mektep • 
ler muhasipliği binasında toplanan satın alma komisyonunda yau:lacaktır. Eksilt
meye gireceklerin 937 yıl ıTicaret odasın dan ve Vekaletten hareket edenlerin 
Noterlikten alacakları vesikalan ibraz et melcri mecburidir. İsteklilerin belli gün 
ve saatten bir saat evvel teminatlarını yüksek mektepler muhasipliği veznesine ya
tırmaları ve şartnameyi görmek üzere B eyazıtta Universite arkasındaki yüksek 
öğretmen Okulu Direktörlüğüne başvur malan ilan olunur. (3589) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
idaremiz teşkilS.tında çalıştınlmak üzere aşağıdaki şartlar dahilinde iki 

msmzet memur alınacaktır. 
1 - Yaşı 35 den aşağı otmak. 

2 - Askerlik vazifesini yapmış olmak: vazife görmeğe mani hastalıfı ve 
euihalleri olmamak. 

3 - Alınacak iki memurdan biri mUhendis mektebinden veya üniversite fen 

fakültesinden veya bu mekteplerin muadili olup idarece kabul edilecek ecnebi 
mekteplerinden mezun bulunacaktır. Diğeri de Ziraat mektebi Alisinden veya ida-

rece kabul edilecek muadil bir ecnebi Ziraat mektebinden ne§'et etmi§ olacaktır. 
Bunlann her ikisi de kendi meslekleri dahilinde iyi teknik malQmata sahip olacak· 

lar ve mükemmel tlirkçe ve bilhassa türkçe kitabete vukuftan maada franıızca 
ve ingilizce veya fransızca ve almanca lisanlarına layıkile vakıf bulunacaklar • 
dır. 

4 - Bu iki memurun aylık ücretleri 100 liradan aşağı olmryacaktır. 

5 - Namzetler tafsiUitr aşağıda yazılı imtihanları geçireceklerdir. 

A - Namzetler kendi mesleklerile alaka:dar olarak idarece tayin edilecek 

ikişer teknik mevzudan birini seçerek bunun hakkında türkçe bir mütalaaname 
yazacaklardır. "Müddet iki saat., 

B - Kendilerine verilecek fransızca teknik bir makaleyi yarım sahifeye srğ· 
dzrmak suretile fransızca ve türkçe olarak telhis edeceklerdir. ''Müddet iki sa 
at.,. 

C - Almanca ve ingilizce. birer makaleyi ayni veçhile hülasa edeceklerdir. 
"Müddet iki saat" 

D - Mühendis namzet verilecek bir rasyonel mihanik meselesini hallede • 
cek. Ziraatçı namzet ise idare laboratuarnılda bir dozaj yapacaktır. 

6 - imtihan 6 temmuz 937 salı günü saat sekiz buçukta umum müdilrlük 
merkezinde yapılacaktır. 

7 - Taliplerin bu tarihten evvel evrakı müsbitelerile ve bir dilekçe ile biı 
likte memurin §Ubesine müracaat etmeleri lazımdır. (3686) 

. Devlet' Demıryolları ve Limanları işltttme 
.. . Umum idaresi ilanları 

. ' ' '.• . . . 

Muhammen bedeli 20000 lira olan bir adet dar ve muhammen bedeli 
(165000) lira olan iki adet normal hat kar kürer makinesi 26 - 8 - 1937 per
şembe günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın 
alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin dar hat için 1500 ve normal hat için ide (9500) 
liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-
5-1936 gün ve 3297 numaralı nüshasında intişar etmi§ olan talimatname daire
sinde alınmış vesika ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kaldar komisyon reisliğine 

ite satın alınacaktır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpaşada 

tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. (3629) 

Muhammen bedeli 1351 lira olan 7 30 kilo 95 ve 120 m/m2 lik bakır çıplak 
kablo tel ile 200 metre 95 ve 120 m/ m2 tik bakır izole kablo tel 15. 7. 37 per· 
şembe günü saat 10 da Haydarpaşada gar binası dahilindeki komisyon tarafın
dan açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenleri 101 lira 33 kuruşluk muvakkat teminat ve kanu
nun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kaıdar komisyona müraca
atları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondanparaSiz olarak dağıtılmaktadır. (3715) 

Muhammen bedeli 14920 lira olan elektrik kaynak telleri ile muhammen be
deli 13550 lira olan oksijen kaynağı için tel ve çubuklar 6. 8. 1937 cuma günü 
saat 15,30 da ayrı ayrı kapalı zarf usulü ite Ankara idare binasında satın alına
caktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin elektrik kaynak telleri için 1119 lira ve oksijen 
kaynak telleri için de 1016, 25 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği 
vesikaları, resmi gazetenin 7-5--1936 gün ve 3297 No. lu nüshasında intişar 
etmiş olan talimatname dairesinde ahnm ış vesika ve tekliflerini ayni gün saat 
14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Haydarpa1ada 
Tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. (3535) 

Jandorma Genel Komutanlığı Ankara 
Satınalma Komisyonundan: 

1. - Bir tanesine yedi yüz elli kuruş fiyat tahmin edilen (1500) çelik saç
tan mamul tulga 15--7-1937 perşembe günü saat onda kapalı zarf eksiltme • 
satın alınacaktır. 

2. - Buna ait şartname parasız olarak komisyondan alınabilir. Ve komis -
yonda ve İstanbul Demirkaprlda Jandarma yoklama kurulundaki örneği görülebi
lir. 

3. - Eksiltmesine girmek isteyenlerin şartnamede yazılı vesika ve (843) li
ra °(7 5) kuruşluk ilk teminat makbuz veya banka mektuplarını muhtevi teklif 
mektuplarını belli gün saat dokuza kadarkomisyona vermiş olmaları. (3710) 
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