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Yeni kıymet sonra tesblt edılecek :·-'=~, .:~ :~ 
Hüktlnıetin is/ediği Geniş Salalıiyel /{anununu t;~ ~ ~ -< 

senato da kabul etti 

Fransa lngiltere ve Amerika ile · J. 
Dün yapılan manevralarda ahı tatbikatı 

olan para anlaşmasından 
ayrılacak mı? 

• Chl\utempı 

~ . ~fi" ' 
'tris. 30 'tHususi) -~:vA -

kilin mali vaziyeti düzeltmek için 
istediği geniş salahiyete dair ob.n 
kanun layihası dün mecliste ka -
bul edildikten sonra bugün sena -

Zirai 
kredilerin 
hususiyeti 

tonun vereceği rey merakla bek -
leniyordu. 

Bugünkü senato toplantısında 
maliye nazırı B. Bonnet, nutkun -
da, hükfunetin alacağı tedbirin 
yirmi senedenberi ittihazına lü -
zum görülmü, olan bütün tedbir
lerden daha ağır olduğunu ve va
ziyetin ancak memleket çalıştığı 
ve masrafın da elzem hususlara 
hasredilmesi lüzumu teslim edil • 
diği takdirde düzelebileceğini 
söylemit ve dün hazinede yalnız 
20 milyon kalmış olduğunu hatır· 
latmıttır. 

(Sonu: Sa. 6 Sü. 1) 

lslanbul boı sasında 
Frank üzerinden dUn hiç 
muame~e yapılmadı 

4ranısız hükfunetinin parlamcn· 
toda mali meselenin müzakeresi 
müddetince !pekülasyona mani ol 
mak için Paris borsasını kapata -
rak ecnebi döviz tediyatını tatil 
etmiş olmasının bütün dünya bor
salarında olduğu gibi İstanbul bor 
sasmda da heyecanlı akisleri ol -
muştur. 

Bu cümleden olarak alman ma
lumata göre; Londra Nt!v York, 
borsalarında Fransız frangı üze -
rine tek bir muamele olmamış, 
fazla olarak yeni bir iş'ar yapılın· 
caya kadar Londra bankerleri ko· 
mitesi Fransız frangı üzerinden 
yapılan bütün muameleleri tatil 

Topçu atış talimleri 
1 atbikat dün üç saat sürdü 

-~:r .. 
. j ._ '• -'~ 

ld 
;' 

,Pün yapılan manevralardan diğer bir görünüı 

l\laltepc Topçu Alış mektehin~e 
nün atı~ tatbikatı ) apılnıı~lır. Tathi
kut on<la başlamı~, ü~ <iiaat sürerek 
on \.içte hitnıi~Lİr. 

Torı;n müfettiş mnumi~i Tlimgene 
ral Halil Kemal Koçer ile mektep ta
lim lıevcıi atış talimlerini takip et· 
nıi~lerılir. Atı~ r~nasmıla topçu ~e<lik
li cı'ba~ okulnnclan hu sene mezun o
lan erler de hulunınu~lardır. 

Japonlar bir 
Sovyet ganbo
tunu batırdı! 

Tokfo, 30 - (A.A.) - Havas 
ajansı muhabirinden: 

Japon kıtaatı, Amur nehri üze
rindeki Sennuf a adasının cenu • 
bunda bir Sovyet ganbotunu ba • 
hnnıtlardır. 

Bir iki güne 

kadar: 
3 Temmuz 

Bu defn tnthik ıııc' kfü1e ~İren Zi
raat Hankası knnııııuıınn kalıul ellı~i 
yenilikler~fcn hi~i zirai. kr~<li!~riıı 
te\'ziine nıt lııı•ııı>ı) et lnılır. ) en ı ka
nun kabul eılilınezden C\ el elinıi<' 
ziraat cdilchilir nrazi-i olan herke.: 

h razi)· İ kar:,ılık ~i).:tcrmck :;ureti-
n a ı· l b"J' ı· F le hankatlan krrl ı a a ı ın ı. a-

etmeğe karar vermiştir. D • 
Birçok ecnebi mahafilinden ef 51 m sergeı ... ' 

delerile neler 
konuştum? 

Cumartesi günü yeni tefrikalarımızın 
birincisini vermeğe başlıyoruz: 

k t Z . . t Bankft"Illırı c"a-en ~enrı:ı-a _,u aa . • ) 1 ye i mnlıdut olclu •u ıı;ın m ~~.11 nr-
1. . 1 k I rcdidcn sadece ışını b 0

-

ıce ı o ara ... ~ . ·c 1 ı .1 k z kiın eler ı tı al e <'· ecre ll en pe a l 
.:ı } •1. 1 l , 3rıhrııa mu ıtpc oe ll l\Ort ıı. ı . . ~ 

l k .. "'k 'ft ·ıPr j,tıfade•:ı de o o an Uf'U çı çı 

ni~hcttf' az olm orcln. . • k 

dün şehrimiz nukut borsasına ge
len telgraflarda Fransız frangı ü
zerine hep ayni şekle yakın karar
lar ittihaz edildiği bildirilmekte • 
dir. 

Şehrimiz nııkut borsasında da 
dün ayni şekilde Fransız frangı 
üzerine h:çbir muamele olmamıt -
tır. 'I Z't':ll · ır 

Ualhuki 'eni kanun 1 c 'j ,· 
<linin tc,zii ııır ·rlr~inr ı1e1J11I'.( 31~ '~.0 ·" PC\r1~ horsa :u F-.çılmcaya kadar 

k 1 . ,,rılmı ... ıır: d h' b' l l bur a 11r <'ı1a ... J1 j ... ıikıııAn('~ 'ı~• US a 1
C ır r.ıra:"l"c e Y"PI maması 

..., ~· karnrlaştırrlrt'1t.Şhr. 
( c. "'o " Sii . "' ( ,'W-mu: Sa. 6 .ç:;;, 1) .innu: ,., · " - --- - ---.....;;._,__ ______ _ 

-KOnlrof siyaseti iflas 
etmek üzere mi? 

Porf ekiz de kontrolu bıraktı 
Jtalya ve Alrnanyt1 Jogillz • Fransız planını 

kabul etmek İçin Franko hllkt\metlni 
onların da tanımasını şart koşuyor 

Londra, 30 <Hu~ltai) _ Ad~mi fra~sı~ filosu el~ ge?eral Franko· 
müdahale komıtesınin dünkü top- ya t~bı olan sahılle!ı kontrol ede-

1 t nda Lord Plvrn0 th · • cektır. Kont Grandı ve Von Rib -an ısı · u vazı 
yetin hulasasıı;ı Yaptıktan sonra bentrop bu projeyi mensup olduk· 
Fransa ve lnrııltere tarafın el ls- (arı hükumetlere tebliğ edecek -
panya sula~ının Fransı?; ve i:gi - \erini bildirmekle beraber bu tarz
liz gemilerı ta[a~~dan. müşterek dakİ kontrolün bitaraflık esasına 
surette kontr0

1
.; 1

t m~s~ hakkında uhalif olacagım i!eriye st.irmüş • 
ki proievi teb 1f~I e mVı~tır. Umumi 

111

1 
rd'ır Dilhas a Yon Ribber.trop: 

t T ı osu al . c 
surette ngı. ıı: l' d l ancıa hü· (Sonu: Sa. 6 Sü. 1) 
~iimetimn ışga ın e 0 an •ahilleri, · j 

dersimdeasırlarca 
süren kan dava
ları • Reisler ara
sı ndu işlenm~ş ci
nayetler· Serger
deler nasal yaşar
lar nasıl severler'? 

Şark vllAyetlerlne gazete
miz namma giden 

arkadafımız 

iNi D'Vaı~n AD=ıı met 
BUtUn bun1arla beraber 

Ders m'tn IÇ!füzUnll 
anlatacak 

Taksi ücretleri 
ucuzluyor 

Antıe yirmi kuruş 
olacak, 150 metıede 
iki kuı uş yazacak 

(Yazıa& .6. mcı sayı/ada) 

Mezhep Kavgaları 
Yazan: 

Tarih tefrıkaların
daki emsalsiz 

ııyakat:ile büt:ün 
yazılarını herkese 

sevdiren 

ZIYA 
ŞAKiR 

Asırlarca kanlı vakalara sebeb olan 
Siinnilik ve Şiilik mücadelesinin 
nasıl başlayıp nasıl devam ettiğini 
bu yazıda bütün açıklık ve en gizli 

taraflarile okuyacaksınız. 

5 Temmuz 
Pazaı lesi günü de agdut Dillingeıin hayatı 

Ya ölü Ya diri 
Gangster Vebasının Amerikan ~abıtaeının /atf.11 

dosyalarından ahnmıt maceraları 

l 



Şark viltigetlerimizden mektuplar: 
1 

Köylü niçin saf 
gözükür? 

Yorgunluktan trende uyuyakalan 
bir köylünün hikayesi 

Ankara istasyonunda on beş da. 
kika kalabildikten sonra Adana 
trenine binmiştim. Yolda tanıştığım 
bir tüccarla konuşmamız köy ve 
köylülere intikal etti. Daima temas· 
ta bulunduğu köylüleri pek yakın -
dan tanımış olması lazım gelen tüc 
car, fikirlerini çok katiyetle söy • 
lüyor ve diyordu ki: 

- Köylü saf görünür, fakat şu
na inanın ki o sizden kurnazdır . 
menfaatini o kadar etraflı hesab e
der ki, saf ve aldanır görünerek ne· 
ticede kendisi karlı çıkar .. 

Tüccar, işin yalnız kar tarafını 
tetkik etmiş olduğundan köylüniin 
ahlak ve içtimai taraflarını hiç bil
miyor. Birçok sua1ler sordum; 
fikri yok: 

- Biz, dedi, onlarla malların: 
satın almak ve, onlara mal vermek
le rabıtahyız. Münasebetlerimiz bun 
dan öteye geçmez. 

Tüccar arkadaşa ne cevab ver · 
dim ve artık bu bahis hakkında ne 
birşey sordum. Yalnız kısaca şöyle 
cevab vermek istedim : 

- Arkadaş.. Sen köyliinün yal
nız kurnaz olduğunu, saf tarafının 
riya olduğunu görüyorsun ve yahud 
böyle sanıyorsun. Bunun sebebi o· 
nu istismar edemediğindendir. Yok· 
sa sen onun içini anlasan daha iyi 
anla tasaksrn ... 

Böyle söylemenin hiç bir fayda 
vermiyeceğini bildiğim için söyle • 
medim. Tüccar vatandaş münev • 
verdi. Bana belki de: 

- Edebiyat yapıyorsun ... 
Diyecekti. 
Fakat ben. köylünün an-

lak ananesine hadiselerle inantnı
şrmdır. Köy hududlan içinde kız • 
gm güneşin altında yiyeceği gıda ile 
kavrularak calışan yurddaş tüccarla 
mücadele edemiyor. Eğer edebilse 
idi muhakkak aldatmak için değil, 
aldanmamak için mücadele edecek
ti. 

Trenimiz Adana yolunda ike•ı 
köylü ahlakmm ne derece yüksek ve 
tapınılacak şey olduğunu bir tesa -
düf bana bir daha gösterdi. Ve bu
mda da iki tip, tüccar ve köylü 
karşı karşıya geldiler. 

Ackmn istasyonunu hayli geç -
mistik. Kompartımanın önünde üs
tiı başı yırtık, terli sacları yüzüne 
dokülmüş, genç bir köylü gördüm. 
Telaşlı telaşlı: 

- Memur nerede .. Memur ne· 
rede? .. 

Diye soruyordu. 
- Ne oldu? Niçin memuru a-

rıyorsun?. 

Dedim. 
- Para vereceğim. 
Çok güç konuşuyordu. Yüzünün 

cizgilerinden derin bir ıztırabı oldu
ğu anlaşılıyordu. 

- Ne parası? 
- Ben Açkirin köyünde inecek-

tim. Trende uyumuşum. Biletimi 
oraya kadar almıştım. Şimdi istas· 
yonu geçtim. Fazla parayı verece
ğim. 

Biraz sonra memur geldi. Açkı· 
rının Kozcular köyünden Hüseyin 
memura derdini anlattı ve nüfus 
tezkeresinin arasında sakladığı bir 
tek lirasını çıkarıp verdi : 

- Ne kadar alacaksınız? 
- Bir lira .. 
- Niçin?. 
- Çünkü cezasını da verecek • 

sin. Fazla gittiğin yol bileti 52 ku
ruşluktur. Halbuki sen bilet alma· 
dan binmişsin. 

- Ama ben uyuya kalmışım .. 
- Bana ne, uyumasaydın .. Kim 

dedi uyu diye. 
- Dişim ağrıyordu .. 
Bu esnada Hüseyini uyukudan • 

uyan~ğı . vaki~. ~ören birkaç kişi 1 
gelmışlerdı. Guluyorlardı. Hüse . ı 

halde sinirlenmişti. Bir lirayı alan 
memur uzaklaştığı vakit, köylerden 
öte beri alıp satan bu seyyar tüccar· 
lar gülüyorlardı. içlerinden biri: 

- Aptal, dedi. Ne diye para ve
riyorsun) Kendi zorunla gelmed;n 
ki.. Uyumuşsun. 

Hüseyin cevab vermiyordu. 0-
bürü devam etti: 

- Para kazanacağım diye bit· 
tin, cebindeki parayı da verdin .. 
Sizin gibilere böyle lazım .. 

Hüseyin kızmıştı: 
- Sizde vıcdan yok mu? Derli. 

,,. * ,,. 
Hiiseyini bir tarafa çekip konuş

tum. Derdini şöyle anlattı: 
- Biz karı kocayız. Başka kim 

semiz yok. Arazimiz çok az. On
ları karım yapıyor. Ben beş saat 
uzakta ekinde çalışıyordum. Tarla
da sıcak çoktu; dişim ağrıdı, day~
namadım. Eve dönüyordum. Tren· 
de uyuya kalmısım. Uyandığım 
vakit Açkırmı çok geçtiğimi gör • 
düm. Başka param da yok. Şimdi 
Bozan tide trenden indikten sonra bu 
sıcakta beş saat yol yürüyüp ev~ 
döneceğim. 

- Dişin gene ağrıyor mu?. 
- Çok bayım. Durduğu yok ki .. 
Seyyar tüccarların oturdukları 

yerin önünden geçiyordum. Hala 
Hüseyinin uykudan uyanı§ını, şa • 
şalayışmı anlatarak gülüşüyorlar: 

-Aptal!... 
Diye söyleı;iyorlardr .. 

Niyazi Ahmet 

Zirai kredilerin 
hususiyeti 

Bundan oııra Ziraat Bankaları \ ' 3• 

ı;ıta!'ıiie kö) lülere 'e çiftçilere tevzi e· 
dilecek kredinin hedefi miinlıasıraıı 
İııtilı!'ıal olacaktır. Bir çiftçi tarafın· 
dan gö terilıııi§ olsa hile teıninatnı 
kıymet 'e chcmınİ) eti ne kadar hii
) iik uhır,n oJ,un, i. tenilen kredinin 
i tilısnl mak :ulile nrf edilcccğinc ka
naat lıasıl olııımlıkı:a banka nazarmda 
bu teminat krediye e as te,kil edemi-• :> 

) eı·ektir. ikinci miilıim nokta, kredi-
lerin teniinclc kendi i çoluk ÇQCU· 

ğu ile birlikte çalı>an 'e aile efradı 
ile ha arılalıilccek ı•eni~l ik.te i,,titı ... al 

ı. n • 

yapan çiftçilere kredi hakımmdan 
rfü·lınıı Yerilrniq olma ı<lır. Bankanın 
hütiin kredi ka.rnakları birinci dere
cede kiidik çiftçiler denilen hu sınıf 
ziraat crhahınm ihtiyaçlarına talı j,, 

olunacaktır. Ancak bunların ihtiyaç· 
ları tamaınile tatmin edildikten "ıın
ra fazla kalacak olan kredi ileılir ki, 
j.,çi kııllanııı:ık ·uretile aile ziraati lın· ı 

ıluılıı haricinde ;;eni§ ınik) a,ta ziraat 
yapanların ihti) açları clikkate alına
caktır. 

lmacak teminatın rnalıiyetine ~e
lince, hu cihetten <le çiftçiler leh inf" 
yeni imkanlar nri lıniştir: Teminat 
olarak ınfüe,el ... il 'kefolet. kredi kf'o
peratifleri ortaklarının kefalet?cri 
kahnl eclilcrc~i gibi hazan tiitiin ızihi 
j .. tih alimlen onra tasarnıfu kola ' 
olmı an malı ullcr clr. teminat o1ahi
Jccektir. 

Ziraat lınsarlı hir iş olmak hasehi
le hün) e bakımından en mnka"enıet· 
]j olan küçük çiftçilerdir. Ayni za· 
marula lıimn' eye muhtaç olan da hu 
kısıııulır. llfü iik çiftçiler daha kolay 
ar ... ılııhilir. Bununla lu~rahcr onlar 

" .. 
GününAB,i.sleri 

Altın içinde banyo ( 
yapan adam 1 J 
Geçen asrın sonunda yaşamı1 

\Villiam Vhitney (Vilyam Huaytni) 
isminde Amerikalı bir milyoner e • 
vinde bir honyo dairesi yaptırmak 
stemis, fakat bir milyonere yakışır 
§ek ilde olmasını düşünm iiş: 

Salonu çiniden banyoyu, mus
lukları altından yaptırmış. Bu suret· 
le, milyoner bugünkü para ile altı 
yüz bin liraya çıkan bu banyo salo
nunda, adeta altınlar içinde yüzer gi
bi, banyo yapmış .. . 

Fransız kadınlarına 
pasaport veriliyor 
F ransada evli kadın kocasının v<ı· 

siliği altındadır. Kendine aid olan bir 
-şeyi kocasının müsaadesini almadan 
satamaz; bankaya kendi namı. 
na para yatıramaz; bir yabancı mem 
lekete giderken kendisi pasaport çı
karamaz vs. vs. 

Rüşüd yaşından sonra bütün hür 
riyetini elde eden bir genç kızın, ev
lendikten sonra bütün haklarını kay· 
betmesi ve kocasının vasiliği altına 
girmesi garib olduğu kadar, Fransa· 
nın hürriyetçi kanunlarile telifi ka
bil değildir. 

Geçenlerde ''L'fntransigeant,, ga
zetesi, bir makale serisi neşrederek, 
bu haksızlığı şiddetle tenkid etmişti. 

Şimdi ayni gazete, neşriyatının 
faydalı bir neticesi olarak, F ransada 
kadınlara kendi başına pasaport çı
kartma hakkı verileceğini yazıyor. 

Dahiliye Nazırının yeni bir karar 
rı olan hu te§ebbüs şüphesiz ki F ran 
sız kadınının hürriyeti için atılmış 
büyük adımlardan biri olacaktır. 

YUz torunlu ihtiyar 
nta da blnCyormu,ı 
Arjantinde ••yüz torunlu bir ih

tiyar., m öldüğü haber verilmişti. 
1 23 yaşında olarak ölen Zeofilo 

Videla ismindeki bu adamın, haki
katen, çocuktan torunları, torunları· 
nın çocukları ve onların da çocukla· 
rı vardır: Yani, torununun torunu
nu görmüştür. Bunların sayısı yüzii 
bulmaktadır. 

Amerikan gazeteleri bu asırlık 
ihtiyarın resmini basıyorlar. 123 ya· 
şmdaki ihtiyar son senelerde yalnız 
şarapla ve ezilmiş gıda ile yaşıyor· 
muş. 

ParJs cadde:erl 
otomobil almıyor 

Pariste, caddeleri otomobillerin 
doldurduğundan, gelip geçişi müş
külleştirdiğin'den şikayet ediyorla,·. 
Gösterilen rakamlara göre, 1914 se· 
nesinde Pariste 260.000 ki.isiir oto· 
mobil vardı, bugün 339.000 e yakın 
otomobil vardır. 1928 senesinde ise, 
bugünkünü geçmiş, 426.000 e çık· 
mıştır. 

Parisin geniş caddeleri hakikaten 
azdır. Bu yüz binlerce otomobilin 
caddeleri ancak iki veya üç koldan 
gitmesine müsaade ediyor. Halbuki 
Amerikadaki büyük şehirlerde oto· 
mobiller beş, altı koldan işler. 

Gene Amerikada, otomobillerin 
biribiri arkasında caddelerde sürü 
teşkil etmemesi için, saatte 30 veya 
40 kilometreden aşağı gitmesi ya • 
saktır. Çabuk gitmeli ki caddede 
birikme olmasın. Halbuki Pariste, 
kazaların önünü almak için, kafi 
mikdarda geniş olmıyan bazı cadde· 
lerde otomobillerin saatte 4 kilomet. 
reden fazla gitmesi yasak edilmiş· 
tir. 

Günlerin peşinden: 

Minare ve kılıf 
Geçenlerde bir güneş tutulması hadisesini mahallinde tetk:k 

icin Portekizde şarabı ile meşhur Porto limanına giden bir Fransız 
;stronomu buradan birçok yerli eşya satın alarak memleketine 

dönerken Fransa gümrüğünde haylı sıkıntılı bir macera geçinni~

tir. · Zira memurlar: l 

- Eşya arasında•gümrüğe deklare edecek birşey var mı?,, 
Dedikleri vakit, rindmeşrep olan hu adam: 
- Hayır, bütün bunlar benim yıldızlan tetkik etmek için 

kullandığım alat ve edevattan ibarettir.,. 
Demisti. Halbuki memurlar şüphe üzerine sandıklardan biri· 

ni açınca içinde Porto şarabı ile dolu şişeler bulmuşlardı. Bunun 
iizcrine memurlar izahat almağa lüzum görmüşler: 

- Ne dersiniz, hunlarda mı yıldızları tetkik için kullanılacak 
§eyler!,. 

Diye sormuşlar. Meğer rindmeşrep müneccim ayni zamanda 
hoşsohbet ve hazırcevap imiş. Bu ?Suale kar§ı derhal §U cevabı 

vermiş: 

- Evet, bu şişelerdeki şeyler de yıldızları çift görmek içiu 
kullanılır!,, 

RADEK 
Mareşal Tuhaçevshiyl 

tehdit etmiş! 

Radek 

S-;,vyetler Birliğindeki T roçkiciler 
davasında küreğe mahkum olan ga .. 
zeteci Kari Radek.in serbest bırakıl· 
mış olduğuna dair bir haber veril • 
mişti. Ayni habere göre, Radek 
son defa idam edilen Mareşal T uha· 
çevskiyi ele vermiş olması onun 
kurtulmasına sebeh olmuştur. 

Fransız gazetelerine Rigadan 
bildirildiğine göre Kari Radek, hapis 
hanede iken, T uhaçevskiye kendisi .. 
ni kurtarmak için haber göndermi§ 
ve kurtarmadığı takdirde aleyhind~ 
bulunacağını, kendisini ele verece
ğini söylemiştir. Fakat Mareşal, 
mevkiine ve Voroşilofun itimadım: 
kazanmış olmasına güvenerek, bu 
talebi reddetmiştir. Bunun üzerine, 
Radek, Mareşal aleyhinde vesika 
vermiş ve Stalinin emri ile, hapisha
neden çıkarılmıştır. 

Ve bu sözleri gümrük memurlarını haylı güldürmüştür. Bunun 
üzerine memurlar aralarında müşaverede bulunmuşlar, Fransız 
mi.ineccımının gümrük usullerine muhalif harekette bulunmakla 
beraber yalan söylememiş olduğuna karar vermişlerdir! 

Kadın lar iç in 

Minareyi çalmak kolaydır, fakat zor olan şey ona kılıf hazıı· 
lamaktır. Fransız müneccimi yalan söylemiş, fakat yalanı mey· 
dana çıkınca onu tevil etmek çaresini bulabilmiştir. Daha doğrusu 
bu tevili hoş gören gümrük memurlanna tesadüf ettiği için kurtu· 
labilmiştir. 

ıla Ziraat Bankası lıaricindeki kredi 
miieu:c,elcrinden de Yardım hulabi
Jirler. l ·te hu mülahazava },inaen ye-, 
ni Ziraat Banka ı Kanunu h imaye 
nokta!'ıınd:ın daha ziyade kiiçük çift· 

Hasan Kumçayı 

çi lcri dü~iinrııii§. kre<li tevzii lıubu
sunda hu sınıf çiftçilere daha ziyade 
kola\·lık imkanları araını~tır. 

Unutmamak l azımdır ki Cunıhttri
) et Halk Parti inin programıJH1a da 

Siyah maroken manto. Emprim.c 
entari üstüne giyilir. Manto üzen· 
ne gümüşi kürk alınır. Şapka hasır 
ve ipek müslindendir. 

küçiik çiftçi smıf ı zirai ha) atta ee 
sn tutulınuıı:tur. Yeni kanunun kil• 
çiik çiftçilere istinat ettirilmeJ ile 
Pnrti programının icapları da yerine 
getirilmi tir. , 

Anrak kanıınuıı j,.,tjJı,Jaf <'ttİ~İ malC 
salla~ tahakkuk ettirehilınek için 7.'t• 

ruri ~]arak hanka memurlarının lıir 
takdir salalıi' etini lıaiz o1ııınlnrı liı· 
znn gelir. Zira çiftçinin i tcd ' ~i krc· 
ıli)'i i,tilı :ıl nıak adına arfcclip ctnıi· 
) e<·eğini tetkik ederek olan odur. 13u 
noktadan yeni kanun ile lesi cdilrn 
usullerin hakkı ile tathikı ııalahh·,.tli 
hanka memurlarının maksada ,;öre 
'azifelerini iyi yapmnlnrma ha~lr ol
ması da tabiidir. 

yin bir defa başını çevirip baktı J 
Sonra gözlerini önüne i2di. Fena 1ı...:;:=;.z:::.=ı=-..;.;;..,;ı:.......J"l!!!!!911e!l-=----..ı 
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Tifo nasıl bir hastalıktır? 

Tifodan korunmak için. 
ahnacak tedbirler 

nelerdir? 
Son günlerde çoğalmakta oldu 

ğu görülen tifo vakalarının halk 
üzerinde korkunç bir tesir uyan 
dırdığı ve her kesi de korkak bir 
hale soktuğu görülmektedir. El 
birliği ile fenni tedbirlere ehem 
miyet verildik~en sonra artada 
şaşıracak, paniğe meydan vere 
cek bir şey yoktur. Bu hastalık 
belki henüz ke§f edilmediği za 
manlarda korkunç olabilirdi. Bu 
gün aşı ve icap eden fenni tedbir 
ler ile tehliked~n uzaklaşmıştır. 
lcab eden fenni tedbirler 
almd·ktan ve e~TYa da· ehem • 
miyet verdikten sonra sal~ının 
önü çok kolay alınabilir. Elverir 
ki herkes ehemıniyetli işleri gözö- · 
nünde bulundursun. Böyle salgın 
ların önüne geçmek için sükunet 
ve itidal ile hareket etm~k, tifo 
dan korunma tedbirlerini bilmek 
icap eder. 

TiFO: (Ebert) tarafınd~n kes 
fc:dilcn bir basilin yaptığı bulatıc; 
hır ha.stalıktır. Ba, ağnlı ve hüm 
m::ılı bır hastalık olduğuna göre •· 
raz itibarile huna benziyen bazı 
hastalrklarda olabilir. Anemenezi 
itibarile layiki vechile tetkik edile 
miyen bir hasta üzerinde bazı haı 
talıklara henzedilebilir. Bunlar 
dan ayırt edebilmek için bir kaç 
gün beklemek ve tetkik etmek la 
zımdır. Bir doktora tetkik ettirme 
den hasta ailelerinin (benim has 
tam tifodur) diye hastalığı kendi 
kendilerine benimsemeleri ve hiç 
yoktan etrafı paniğe vermeleri 
şüphesiz ki doğru olanıaz Hastayı 
tetkik eden doktorun kararını bek 
lemeli, icap edeni yapmalıdır. 
Doktor fenni tetkikatını bitirme 
cJen kati kararını veremez. Etra 
fındakiler acele ve telaş gösterir 
lene doktor da müşkülata maru1 
kalır. Her ,eyden evvel doktorun 
kaı_:ı, büyük abdest, idrar muayene 
ler1 ve huna benzer işlerini bitirin 
ceye kadar beklemelidir. Ancak 
bu tetkikler neticesine göre verile 
cek kar.a~ ve ltonulacak teıhis doğ 
ru olabılır. Aksi dütünceler daima 
sakattır. Sllğlam zam.anlarda te· 
laş ve heye<:an dolayısile görülen 

·her vaka tifo gibi telakki edilehi 
lir. Fakat doğru değildir. Tifo sal 
ğınlarında tesadüf ,..di1ecek şüphe 
Ji hastalıklar karşısında vaka tifo 
çıkmasa dahi yanın~ gi~ip çıkanla 
rın icap eden tedbırlerı almaları 
ve heman a~ılanmaları çok uygun 
olur. Bununla !aleının ~enişteme 
mesine ya.:rdım edilir. Hükumetin 
saghk teskilatı ne kadar iyi ve usu 
lü dairesinde tedbirler alırsa alsın 
salğrmn önüne P.eçmek için halkın 
da müteyakkız davranması hu sa~
lık formalitesine yardım·etrnesi ge 
rekli bir i!tir. Maattee~süf son sal 
ğımn ilk srünlerinde Mılamnak ifi 
lakavdi ile karsılanmışhr. Eğer 
her fert bu tedbirleri almakta Jle 
cikmese idi saJr;ın bu kadar ilerle 
~is nlamezdı. F. kat İ! buraya dö 
küldükten sonra aşıdan ko .. kanlar 
ve aşıya ehemmiyet vermiyenlerin 
bugün birbirlerini kırarcasına a!ı 
müe~seselerine koştukları memnu 
niyetle görülmektedir. Son günler 
de sarf edilen mesai ve rnücadele 
nin yakın zamanda bu yanJ7ını sön 
dür .. ceiji kuvvetle ümit edilebilir. 

Asılanmaktan korkanlara cesa 
ret ~ermek, böylece salğmın önü 
ne geçmek icin en kuvvetli müca 
dele vasıtası olan u·dan bl'.hset 
mek ı•v.eun gÖrülmij>tilr. 

TlFO ASlSl NEDİR VE NE 
YE YARAR? 

Tifo a,ıs': Bak•eriyolojikman 55 
d~~·e:;cde öldiiriilmüş tifo basilleri 
nin usulü ~airesinde elde edilen 
bir mahlu);;dür. 'Bu sureti .. hazırla 
nan l\!'Hlardan ilk defa olarak cilt 
ali.J"';\ yr'"lm santimetre olarak zer 
kedilir. Bir hafta sonra b1r ve bun 
dan bir hafta sonra da bir buçuk 

santimetre zerkedilir. Üç hafta 
sonra tamamlanmış olur. Tifo atı 
sının keşfindenberi ordular bozan 
ve yuvalar yıkan tifo salğım beli 
yesi ortadan kalkmıttır. 

A91lanmak isteyenlerin bir çok 
ları kendi isteklerine uygun yer 
den atılanmalarını isterler. Bu 
doğru değildir. 

Aşılayanlarm sözlerine değer 
vermeli, yapılacak yerler hakkın 
da itiraz etmemelidir. Fennin ten 
sip ettiği en uyğun nahiye meme 
ile köprücük kemiğinin orta kumı 
olup birinci şırınga soldan ve ikin 
ci şırınga da sagdan yapılmalıdır. 
Yalnız kadınların kollarına yapıla 
bilir. Eğer &§I vakit ve zamanında 
yapılmış olursa (8) ay kadar mua 
fiyet temin edilebilir. Bu kisbi mu 
afiyettir. Bir de tifo geçirmiş olan 
ların muafiyeti vardır. . 

Bir defa tifoya tutulanlar hır da 
ha tutulmazlar. Fakat istisnai va 
kaları unutnıamah, ihtiyatı elden 
bırakmamalıdır. 

A§ıyı cilt tarikile yaptırmaktan 
korkanların ağız tarikile alma_ları 
da olabilir. Bunun için uzun böyl.u 
tetkikat yapılmı~, müelliflerin bır 
kısmı uygun bulmu,, cilt tarikil~ 
yapılanlara muadil olduğunu iddı 
a etmi~ler bir kısmı da uygun bul 
mamışlar.' Tam muafiyet temin e 
demiyecegini iddia etmiflerdir.Bu 
müelliflerin iddialarını tetkik ede· 
cek değiliz. Her ne olursa olıun 
böyle salgınlarda atılanınaktan 
korkanlar ve kaçanlar için çok 
faydalı neticeler alınabilir. Onun 
için bazı müstahzarlar yapılmıt ve 
piyasaya çıkarılmıttır. (Tifobil) 
veya (tiforal) ağız tarikile alınan 
tifo aşıla!'ıdır. Bunlar bu İfi pek 
ila görebilirler. Gerek ağız ve ge 
rek cilt tarikile en kuvvetli müca· 
dele vasıtası bu tedbirlerin ihmal 
edilmemesi gereğini tekrar!arız. 
Atının aşılandıktan sonra vere· 
ceği reaksiyondan da korkanlar 
az değildir. Fakat dütündük • 
leri ~ibi korkacak hir bir şey yok· 

tur. Ekserivetle pek h., fif reak~iyon 
verir, hiçbir sey görünmez. A11 -
dan sonra birisi yerinde di~eri u
mumi olmak für.ere iki reaksiyon 
gÖrüliir. Yerindeki kızartı ve &it
ten ibarettir. Umnmi ise ha., aP.rr 
ları ve hararet yülcselme~idir. U ~ 
mumi reaksivo•\ 24 saat devam e
der. Yerinde.ki kızartT ve ,ia1ikler 
ise 1 - 2 "Ün sürer. Asıh olcfoğu 
halde tifov~ ":\k"' •:--.nmak P-ibi h.a-
7.ı i!tisnai h::ıı.ller ele S!Örülebihr · 
Bövle vak'~larcb haıııtahk cok ha· 
fif ~eçer, ha~tah~ı"" kalJ> üzeri~ • 
deki t~siratı hafif ahvali umurnı -
yeJİ di.\zgün oh•r. Velh~ .. ·1 hu~a 
o kad:ı" sıkıntı r 0 k:r" ... ÖH;m nıs 
beti çok urlır. Bu gibi vak'olara 
hilha~sa ı::a,at11 zamanlnınd._ ~e • 

d ··f d'l b'l" • t ha"""'hR;ın sa n e ı e ı ı r, t!l I! · · 

bövlcr.e uıh olanlarda belli be • 
lir~iz h:ılfif ~ecme~i "'"tnın kıyıne
tine delil t .... k~1 rdPbilir. 

KURUN Dok"oru 
(Devamı yarınki _sayıda) 

Yolcu salonu fcln yapı~an 
son toplan ı 

..ı ı ·· '(ln Yolcu salonu etraf ıD<•a < uıı 0 

olarak liman miidiirlii~iinrle hir to~~ 
1 1. h ledİYf' rcısı antı vapılmıı=. 'a ı , .e t' . 
Muhici rlin Üst!inıla~m fozla nıe~~ulı· 
Yeti oMu~u C'ihetlr. namnıa iınar ı~lt-· 
ı·i n .. , .... z· a lıazır huhınmu~tur. 

ıtH uru l) · • 
1 

~ .. 
ı ·· arf' mu-) olrtı salonunun ıer tı<: 11 • 

ı .. 1 . f 1 fp•lilen nokt:u ı ıır <'11 tnra mı an t'l'n 
nııznrlnr te~hit cılil111i~. hir rapor ha-
l İnıle lınzırfan1111~tır. 

( .... \ k r"rlo ... nmrük İn· .uma ıı:ıımı ı n a " ~ ':" . 
hisarlar , et Cılr.tinde hu ı~ ıçın ,·anıla-
rak toplaıitıda hazır huhmmnk ii-r~r<> 
diin ı:;iinırük ha~miicliirii Mw:tafa Nu
ri \e eiiınriik n111lınr117.n hrı.::1...,ii<liirii 

· · ı ,. n ·· Tin nn \nknr 'n ~it· ll' ('rt ı-. )wı:un 

liman ınilcliirü Haufi .Man) as lıar ~k~t 
edecektir. 

Çanakkale kazası 
etrafında 

Kılavuz kaptan 
neler diyor? 

Denizyolları 
Vapuı culuk Şirketine 

olan 3 üncü tak.,it boı -
cunu henüz vermedi 

E,,ki ,·apurculuk şirketinin <le' let 
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Tifo 
Bu~ün Sıhhiye 

Ve!< ilinin 
Tiirk kaı-a sularında Yukua gclt'ıı 

büyük rleniz kazubJ etrdf mda yaptl· 
makta olan talı\.~kata devamolııııın: k
tadır. Enelki ~iin Çanak.kaleden ~t'
len ve hpanyol vapuru kılanızlu~u
nu yapan Hasan kaJllan, kaza etrafın
da hazırlamış oldu~u raporunu liman 
reisli~ine 'ermi .. tir. Bu raporda Ha-

deni~yollanna ~eçmesi emımııda • t• d b• 
iki idare ara~rnda bir mukavele yapıl· rı yas e 1 n e 1 r 
mış, ~irkctten <lenizyollarına ıı;eı;erf'k t ı t 
bütün merakilıin iiç tal,.:>itte iidenmc· o p an 1 var 
si kararla~tırılını~tı. Bu taksit lerden S1lıhat Vekaleti Hıfaıs$ıha Umum 

" .. 
san kaptan, İı-ıparıvol ~emişi kaptanı-
nın hiç c;;uçı.1 olına lı~mı. bilakis İtal
yan lıamlıralı Kapo ~ Pino ,·apuru· 
nun ihmal ·;e dikkatsizli~i k.azaiım 
zulıumna sehehiyet vcrJi~ini söyle -
mekteılir. Batan vapur kaptanının 
raporu lmgiinlerde lim;m reisJi~ine 
verilecektir. 

birinri , ·e ikinci~i ,·erilrni~, 300 lıin l\füılürü Bay Asun dün ~abahki treu· 
kiisn r lira tutan iiçüncü taksit lu~niiz le .Ankararlan şehrimize gelmiştir. 
verilmemi~tir. Son taksit olarak alı- Ba,· A8ım saat on binle Sıhhat l\fü 
nac:-!: 300 hin lira 70" hi~se<lar dra- diirliiğ 'ine gelmiş, Sıhhat )lüdürii B. 
smd:ı takı;im ohmacakttr. Ali Rıza ile görüşmüştür. Bu sah'llı 

Mul ın ele mucibince 1 tcınmvza Sıhhat Müdiirlüğünde Sıhhat Vekili 
kadar son taksit n'rilmediği takdirde Bay Refik Saydamın riyasetinde b:r 
:rno hin liranın yüzde sekiz faizle ö- toplantı yapılarak İstanhulun tifo 
clenıne~i icap t'lmektedir. Ru~ine meself'si görü~ülecektir. Bu toplan
kaılar bu paranın ,·erilmemiş olması trda yeni kararlar alınacaktır. 
tcdiyatm ikinci ~ekil üzerinden ·yapı- DÜn tifoya yakalananlar dört ki~i 
laca~ı kanaatini ver!'T'~ktedir. olarak tesbit edilmittir. Diğer taraftan ö~rencliğimizc !!ı;re: 

hatan rnpur Lai<tcrbirnıan acentesi 
miimesl'lili M. Laster, Türk Gemi kur 
tamıa şirketi ile yaplı~ı temasta 'a
punm ne kadar masrafa ihıivaç olılu
gunu ıe ne kadar zamanrla kurtarıl • 
mak imkfını bulunduğunu sormu~ -
tur. 

Temmuz 15 te npurruluk şirketi Tesis e<lilen a~r h,tasyonlarmda 
tasfiye heveti, lıevcti uınumiyeye va· diin sabalıtan ak2ama kadar yüzlerce 
ziyeti izah etmek üzere da' et etmiş· limse aşılanmıştır. Buralara teha • 
tir. cüm çoktur. Müracaat edf'nlere nu • 

Denizyollarr idaresi ~ayet o güne mara ,·erilmekte. bu Buretle çagmla • 
ka<lar borcunu verirse derhal hisse· rak aşılanmaktadırlar. 
darlara dağrtılacaktır. Dün belediye içilecek rnlar hak • 

Tiirk Gemi Kurtarma ~irketi keşif 
yapılmadan tam bir rakam söylenile· 
miyeeeğinj, f nkat a~ağı yukarı 50 hin 
liradan aşağın ı:cminin kurtarılma -
sına imkan olmadı~mı hildirmi~tir. 

Sırt hamalhjtı Ağustosla kında yeni hir karar daha nrmiştir. 
kalkıyor Buna ıı;öre fı~ılnrJa içilecek @u nali

li ' 'e Batılması yaı;aktır. Bu ya~ak hü· 

Il.atan vapur acf'ntesi dlin vazive -
ti derhal merkezine telı?nfla bildir • 
miş. hu hususta direktif istemi~tir. 

Bugün deniz 

Sırt hamallığının kaldırılman et· tün şubelere hildirilmi~tir. Buna ri· 
raf mda belediyece yapılan inceleme ayet etrniyenler §iddetl~ cezalandın -
sona ermiştir. On heş temmuza doğ- Jacaktır. 1 
ru belediye taraf mdan bu lımmsta --------------
,·erilen karar itan edilecek, ağustos Konsoloslar arasında 
ba~mcla tatbikata geçilecektir. 

Romanya konsolosu Greszu teşrini 

bayran1ı 
Belediye sırtta yük ta~mmasmı sanide tekaüt olacaktır. İngiliz haf• 

şehrin her taraf rnda ayni zamanda ya- konsolosu da yakında yeni nzifesine 
sak edecektir. gid<'cektir. 

Bugün, Tiirk sularında yabancı 
devlet ~emilerinin Türk ha) rağmı 
taşmuya mecbur, tutuldukları mesut 
bir gündür. Bu münasebetle bütün 
denizciler hayra~ııı ~erefi ile mütma · 
sip hiiyük merasim yapacaklardır. 

Odun ihtikarı So\}'et konsolosluihı da İzmir kon· 
solosu taraf mdao \·ek alet en idare e. 

ne halde? diJiyordu. Sovyet konsolosu da yakın
da ıı;elecektir. 

Merasime. hiitUn deniz müessese· 
leri memuhu temiz, reı;mi elbiseleri· 
le iştirak edeceklerdir. Bundan baş
ka bütün deniz müı-sse~e 'e merakihi 
elektrikli ampullerle donatılacaktır. 

Mera ime saat 11 de Tak""\ın abi
desine konulacak hir çdenk ile bajla 
nacak, hu esnada bUtün ~~miler Jii
düklerini ralacaklımlır. 

Orman kanununun tatbik edilmesi 
üzerine bu ıı:cne ormanlardan odun 
keı:ıihniyeceği söylenerek odun ve kö
mUr firatlarmda ihtikara ısapılmıştı. 

Belediye iktı8at müdiirliiğii tara· 
f mdan ba~lanın lf'tkikat heniiz biti
rilmcmi~tir. Beleclfre Ziraat Vekil· 
Jetiyle nmhah,.re etti~i ıı;ihi civar ht>· 
ledi\·elerle de ı.=öriişmü~tiir. 

Bu sene odun ve kömiiriin civar 
yerlerde hol olduğu, yakında t~tanbu· 
la f'C\'kiyata b:ış1anara~ı hil<lirilıni~

tir. 
Ten~s - rupları ge11yor 

Taksim ·ahicJeşinde dP.niz tira.-et 
ınckle]ıinden hir ~en<: nutuk söYlive· 
cek, ~ece de den iz ticaret 111 iidiirü 
Ferit Necdet raılyocla hayrminn lıü-
vüklü;";ünü anlatan bir konferan" .., <'· \~u:""tostaki fc'stival e:-nas•ııtla rn-
~eccktir. pılacak tenis ma~ları için Rouldnya 

Merasime gec<' fle dernm c>dilerek ve Yu~oslavyadan teniı-çiler çagml
Akav ' 'e Şirketi Hnyriyc tarafmdım nu~tır. 
Bo~azir.;ine hirer "apıır talırik t>ılile· Her iki yer<Jcn de iki~er kadın \E' 

rek halkın ela ha' r:1ma i-:tiraki temin lıirf'r f'rkekten mürekkep tt>nİ~ grup-
olunac:ıı hr. !arı g<'lece1tlİr. Bunlar oralarda şanı-

r .... ,,,,,..9m1Fal tlcarel piyonluk kazanımı: sporrularılı·· 

o a ·ı kongresi Belçf k: 1 muharrir ,er 1 e 
B<·). c lıııi!el tkaret odasınm ılııktı· ziyafet varildi 

zunm kongre::-i h3 ziranm 28 inci ~ü- Selıriınize mi-.afir olarak p;elmiş 
ııii finrlinde toplanım~tı r. Bu konıtre- hııl.ıınan Beh:ikalı muharrir. Henri 
(le ınnlıtclif mem lekct lere mensup Liheı t ve refika~r, dün sahalı ~elıriıni· 
bin ııhı viiz ka<la <lcle~e hazır bnhm· :ı:in ~ayanı dikkat mahal1erini gezmiş
muştur. Bu nracla AHupa nıemlekct· }erdir. 
leri;ıe mensup ılele~elerden haşka A- Miinevver mifıafirlere, ()~lr \'akli 
llı{'rl.kaılan. ı\, ustralvatlan. Kana.la- ''t h l B K t tımhul stan u a~ 1 urumu,, o 

ılan. Çinci en . .1 aporıyadan. \ r jantin- kliihünde hir zivaf et vermiştir. 
den. Cenubi Afrika Hirli~inc!cn de de· Ziyafette tanı~ımış Türk muharrir· 
le~e 'ardır. !erinden birçok kimseler buhınına§• 
ŞUkrU Kaya şeref:no tur. 

ziyafet Sarıyer MuhasabeclaJ 
Cmnarlesi ırUnü Mosko\'a l'leyaha- E 

,., Sarıyer mulıa.-ebecisi Ray •minin 
tine <'ıkacak olan Dalıilj) e Vekili H · 

· ı'st1·ra ettı·;;ı·nı' )·R"-tnıştık. '\~erı"ne helP· 
Parti Genel Sf'krc'eri B. Şiikrii Kıı.· .. -

ılive merkez Yaridat ~uht>~İ memurla-
\'a o:erefine bu~ii·ı t -.tnnlnı l Bn~ın 1\. u· · .ı ·ı . . 
· · "" 1 ·1 rınılan Har ~aıni tayin e•ıı ını~tır. 
nmm tarafmdan Pcrapalaı.la lİr cig e TUrkkU$Unı:la ikinci hlr 
zivafl'li ,·erilerektir. 

· oenizyolları MUdUrU mode!c'llk şubesi açıldı 
A lmcnyaya gidiyor t~tanhul Tiirkku~u modelcilik ,u-

D . .mizvolları tarafından ıımıarl<t· hrhİ tarafımlan Galata~aray li~eşi ı-:ı· 
nan ,.e111 ileri 1 , azi;:c ı ini tPtkik etmek lon larında talebeye 'eril ınekte olan 
iizcr; clmiz,·olları nıii<liirii Sadetti· ınodclcilik dersl,.rine tle\'am edilmek· 
nin ,\lıııanyava p;itm<".•İ tak:trriir <>t- · le beraber muhtPlif ,·il.h'etlerden ır;ön 
mi~tir. ılerilen , ·e ilk ö~retmf'n @ekreteı )eri 

Sadettin. harPketindeo en-el tkti- ile liğretmealer için <le t~tanhul ı;anat 
sat V f'kili C:eHil Rıwarılaıı hn".ı ılinık· nıektehin<le tefrik edilen <ler~ \'e tat
t :r alnra~r rilıetlf' İktiı-at \ 'ddliuin hikat atelyesinde bir temımmlan iti
na~dat ı;eyalıatindcn d;junıesini bek- haren bir ay de\ aın etmek üzere bir 
}emektedir. kurs açtlmı§tır. 

Arjantin konso1oım da en·e)ki giin 
Vali ve Be!ediye Reisini ziyaret edf"· 
rek Riyo dö Janeyronun güzel hir 
alhümünü hediye etmi'$tir. 

İstanbul asliye altıncı hukuk mahke 
mesindcn: 

Hürmüz tarafından Tokatta peraken 
de mıhalleai Barutçu oğullarından Et 
hem oğlu kocası Maruf aleyhin/de açılan 
boşanma davasının icra kılınan tabkika 
tında: müddeialeyhin ikametghmın meç· 
huliyetine binaen davetiyenin on beş 
gün müddetle ilanen tebliğine ve tahki 
katrn 21.9.937 sah günü aaat on be~e ta· 
Jikinc karar verilmit ve davetiyenin bir 
nushasr da mahkeme divanhanesine asıl 
mış olmakla mezkur gün ve saatte ta 
tanbul asliye altıncı hukuk mahkemesin 
de hazır bulunulmasr akıi takdirde gıya· 
hında tahkikat ve muhakemeye devam 
olunacağı ilan olunur. 

(V. No. 22437) 

İstanbul asliye altıncı hukuk mahke 

sinden: 
Ziya tarafından Eyüp çırçır tep:!sin 

de 7 numarada iken halen ikametgahı 
belli olmıyan Fahriye aleyhine açılar. 

boşanma davasının icra kılınmakta o 
lan tahkikatında: müdeialcyhin ikamet 
gahırun meçhuliyetine binaen ilanen ya 
pd2n tebligat ü:rerine mahkemeye gel· 
memit olmakla hakkında gıyap kararı 
ittiliaz olunarak tahkikatın 17-7-937 
cumartesi günü saat 10 a talikina karar 
verilmiş ve gıyap kararının bir sureti de 
mahkeme divanhanesine asılmıı oldu 
gundan on gün zarfında itiraz edere~ 
yevmi muallakta mahkemeye gelmedı 
ği takdirde gıyabında y,apılmıı ve ya~ı 
lacak muamelelerin muteber tutulacagı 
ilin olunur. (V. P. 1498) 

!LAN 

İstanbul beşinci icra memurluğundan 
Mahcuz olup paraya çevrilmes;ne ka 

rar verilen bir kıt'a eseks markalı taksi 
otomobil; 217 /937 tarihine müsadif cu 
ma günü ıaat on dörtten on altıya kadar 
ilk açık arttırma ile Teşvikiye camisinin 
taksi mahallinde &atılacağından talip o 
)anların mahallinde hazır bulunacak olan 
memuruna müracaatları ilan olunur. 

22435 
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SON HABERLER 
Kontrol siyaseti iflas 

etmek üzere mi? 
Türk ve lran 

Hariciye vekilleri 
söylenen sam·mi 

arasında 
nutuklar 

Tahran, 30 (Hususi) - Türkiye Ha
riciye Vekili Dr. Tevfik R·:.iştü Aras şe
refine verilen ziyafette İran Hariciye 
Nazırı B. Samiy, söylediği nutukta bil
hassa şöyle demiştir: 

Ziyaretiniz, fevkalade mühim bir ha
disedir. Bu ziyaret, iki memleket aras.ın
da mevcud olan ve sahası her gün biraz 
daha genişlemekten hali kalmıyan sa
mimi ve itimada müstenid mesai birliği· 
nin bir delilidir. Bu ziyaret, kardeş olan 
milletlerimizin aralarında mevcud olan 
dostluğu kuvvetlendirmeği ne derecede 
arzu etmekte olduklanru gösterir. Niha
yet bu ziyaret, bu Öostluğun tarsinine 
memleketlerimizin ne derece ehemmiyet 
atfetmekte olduklarının bir delilidir. 

yekdiğerine çözülmek bilmez kardeşlik 
rabıtaları ile bağlı olan iki namidar dev
let reisinin basiretkarane düşüncelerinin 
semeresi olarak Türkiye ile İran ara
sında teessüs etmiş olan dostane anlaş
madır. 

Bundan başka İran ile Türkiye arasında 
gitgide sıkılaşmakta olan işbirliği, Ya- rir. 
kın Şarkta sulhun esaslı bir amilidfr ve Bu İ§birliğinin daha mes'ud netice
hatta barışın tecetzi kabul etmez oldu- lcr vereceğinden ve iki memleketin ken· 
ğu prensibi hesaba katılacak olursa bu dilerini alakadar eden bütün mesele
teşriki mesai, cihan sulhunun da ehem- terde dostane münasebetlerine hakim olan 
miycti hiç de az olmıyan amillerinden bi- uzlaşma ve mütekabil anlayış fikrinden 
ridir. Bu teşriki mesai bize bundan böy· mülhem olmalarına medar olacağından 
le daimi surette temas halinde bulun- asla şüphe etmemekteyim. 

İki memleket arasında her gün da
ha ziyade sıkılaşmakta olduğu müşahe· 
de edilen teşriki mesai, yalnız bu iki 
memleketin kendilerini yekdiğerine bağ 
lıyan samimi dostluğun takviyeıine at
fetmekte otdukları ehemmiyetin bir nişa
nesi olmakla kalmaz, belki ayni zaman
da komşulan ile olan dostluklarının kıs
kançcasına göz önünde bulundurmakla 
beraber yakın Şarkta sulhu tanin etmek 
ve bu suretle umumi sulhu ıiyanet eyle· 
mek hususunda kat'i azimlerini göste· 

mak, sık sık biribirimizi görmek, bu su- TORKlYE VE INGILIZ ELÇiLIK-
retle daima ve dostane münasebetleri· LERININ ZlYAFETLERl 
mizin esasını teşkil etmiş buluııan ve 
daima da öyle kalacak olan samimi ve 
mütekabil anlayış hissini arttırmak fır
satını bah~edecektir. 

HAR1CtYE VEKiLiMiZiN SÖZLERi 

Hariciye Vekilimiz .doktor Rüştü 
Aras da mukabil olarak söylediği nutuk 
ta ezcümle demiştir ki: 

1 
Türkiye ile İran arasındaki dostane 'ı 

mUnasebctlerin en iyi ifadesi, phsan 

Tahran, 30 (A.A.) - Türkiye büyük 
elçiliği, dün Türk heyeti ~erefine bir 
öğle yemeği ve ıonra bir suvare vermiş
tir. Nazırların ekserisi, birçok mebuslar 
ve kordiplomatik bu suvarode hazır bu
lunmuşlar.dır. 

Bu akşam Büyük Britanya elçiliği, 

Dr. R•:.iştU Aras şerefine bir akşam ye
meği verecektir. 

Fransız maliyesinde 
(Üsttarafı l iucidc) 

Nazır, hazinenin Fransa ban -
kasından avans istemeye mecbur 
olacağını ve Frangın kıymetini 
muhafaza im~anı olmadığını bil· 
dirmiıtir. 

B. Bonnet, hükumetin müraca· 
at ettiği istisnai usulü müdafaa e· 
derek demittir ki: 

Londra, 30 ( A.A.) - Vaşing
tondaki Fransız büyük elçişinin 
Fransanın, İngiliz -Amerikan -
Fransız para anlasmasmdan çe -
kileceğinin Amerika hükumetine 
bildirmek ic:.i:. talimat aldığı teyit 
edilmektedir. 

lstanbul boısasında 
Vaziyeti düzeltmek liır.ımdır, (Ü.~ttarn/ı l incitle) 

zira fena bir mali vaziyet demok· Bu vaziyet kar,ııında ellerinde 
ratik hürriyetlerin muhala~aıile te Fransız frangı bulunan bir kmm 
lif edilcme:r.. Böyle bir vaziyet ba· borsacılar telaşa düşmüsler ve dün 
rııı tehlikeye koyabilir. nukut borsası miidürlüğünde ka -

Bakan, iıter -istemez otarıiyeı }abalık bir J~"t!e halinde toplana -
müncer olan tazyikin aleyhinde rar yabancı piyasalardan gelecek 
olduğunu ıöylcmif ve maliyeyi müı haberleri beklemitlerdir. 
dalaa ederken, ayni zamanda ba· 
rıfı ve hürriyeti ele müdafaa edi • Paris horsRsının kapatılması. 

diğer esham üzerine hiçbir tesir 
yoruz.,, ·· h 

Nihayet senato, projeyi 82 reye yapmadığı halde Uni Türki is -
sediJir derecede sarsmıııtır. Bir karşı 167 reyle kabul etmistir. 

FR KIYMETi E( tŞ gün evvel l 8.1 O dan muamele ~ö-
ANGIN D ~ • ren Üni Tu'"rk tahvilleri dün bir • 

TİRİLIYOR 
Paris, 30 (A.A.) _ Bu akşam· _d_e_n_b_ir_e_1_7_. ı_o_a_d_ü_s_m_ii_~t_ü_r. __ _ 

ki nazırlar konseyi Frangın altın 
kıymetini tesbit eden timdiki ka· 
nunu hükumetin iptali hakkında 
bir kararname kabul etmiştir. Ko
nseyi frangın yeni kıymetini sonrC". 
dan tesbit edecektir. 

Kıymetler bor:: :ı yarı: ~d~r:ır 
açılacaktır. 

Paris, 30 (A.A.) - Bu ak!am 
saat 19 da B. Lebnınun başkanlı
ğında toplanan r.az-rlnr J:oneeyi 
tarafından kabul edilen karnrna -
me hükümlerine göre, frangın ye· 
ni altın kıymetini teshil eden ka· 
rarnamenin intitarına kadar, 
frankla yabancı dövizler 11ra -
sındaki para temevvüç.leri bir ta • 
kas sermayesile tevzin edilecek -
tir. 

FRANSA ÜCLER ANLAS· 
MASINDAN AYRILACAK MI? 

Vaşington, 30 (A.A.) - Nev -
york Times gazetesine göre Fran· 
ıa ıef arethanesi ticaret ataıesi, 
Fra,sadaki mali buhran dolayı -
ıile Fransanın üç taraflı itilaftan 
çekilmeğe mecbur kalabileceğini 
Amerika hazinesine bildirmiıtir. 

Kral Boıi.~ 
Bulgar tayyareclllk 

,eli oldu 
Sofya, 30 (Hususi muhabirimiz· 

den) - Bulgar kralı Boris, Bulgar 
tnyyareciliği şefliğini kabul etmiştir. 

Kral Boris Razgraddaki on doku· 
zuncu alay kumandanlığı ile birine: 
topçu ve üçüncü süvari alayı ku
mandanlıklarına tayin olunmuştur. 

Tayyare satın alınması için bü
tiin Bulgaristanda iane cemine de
vam edilmektedir. Bütün mesleki 
teşekküller birer, ikişer tayyare al
mağa karar vermi~lerdir. Bulgaı 
zabitleri aralarında topladıkları pa-
ralarla yeni doğan veliaht Simeon 
namına orduya büyük bir bombar
dıman tayyaresi hediye etmişlerdir. 

lT ALYA KRALININ KIZI 
SOFYADA 

İtalya Kralı \'ittore Emanuele'in 
büyük kızı Yolanda Sofyaya gelip 
gitmiştir. 

Iktısat Vekilimiz 
Ankaraya dönUyor 

Ankara, 30 (Telefonla) - Buraya 
gelen malumata göre Bağdattan dönen 
lktısad Vekilimiz B. Cetaı Bayar ve be
raberindeki zevat bugün Nusaybinden 
hududumuza dahil olmuşlardır. 

İktrsad Vekilimiz ve arkadaşları ya
rın sabah (bu sabah) 6.50 de Toros 
ekspresile Ankaraya gelmiş bulunacak
lardır. 

İktısad Vekilimiz Ankara.dan bir iki 
g:.in kaldıktan ıonra İstanbula gidecek· 
tir. 

Bugün An~arada 

Tilrk ku.şu tezahüratı 
var 

(lİstyauı birincide) ) tevdi edilmesine dair olan Fran; 
"Eğer İtalya ile Almanya, fs _ sız - İngiliz talebine karşı B. Von 

panya sahillerini münhasıran kon· Ribbentrop'un ileri sürmÜ§, oldu
trollerine alacaklarım söylemiı ol· ğu başlıca itiraz bu hükumetlerin 
saydılar buna Fransa ve İngiltere yalnız Valencia'da mümessilleri 
ne derdi?,, diye bağırmıJhr bulunmakta olması keyfiyetine is-

GÖ.NÜLLÜLER MESELESi tinat etmektedir. 
lçtıma ruznamesinde İspanya· Siyasi müş~hitlert ltalya ile Al-

ya bulunan ecnebi gönüllülerin· manyanın Parıs ve Londranın Bur 
geri alınması meselesi de d h~ gos hükfönetini tanımaları takdi -
b~lunuyordu. Lord Plymouth İn 1_ • rinde Fransız - İngiliz planını 
gıltere hükfunetinin bu meseley" kabul etmeleri muhtemel olduğu 
ıon dr.recede mühim tc,~U:i etti~ mütaleasmda bulunmaktadırlar. 
ğini ve herhalde haliedilmesi la _ Bu müşahitler, hu kabil bir tanı .. 
zımgeldiğini söylemistir. Fransız mamn kabul edilemiyeceğini ilave 
delegesi Corbin İngiliz delegesi _ etmektedir. 
nin bu fikrine iştirak etmiştir. tik Bu şerait dahilinde Fransız -
adım olarak ispanyada bulunan İngiliz planı akamete mahkum o"' 
harp esirlerinin memleketlerine Jacaktır. Binnetice tali komitenin 

Ankara, 30 (Telefonla) - Yarın sa- gönderilme~i sure.tile işe ba§lan _ 2. temmuz içtimaınd~ "~o!1trol~n 
bah (bu sabah) saat 8 de Türkkuıu ta- masını telclıf etmıştir. Nihayet bu nıhayet bulmuş oldugu,, ılan edı .. 
rafından Ankara tayyare alanında bü- meselenin müzakeresi 2 temmuz lecek ve İtalyan ve Alman mu .. 
yük tezahürat yapılacaktır. Tezahürata içtimaına tehir olunmuıtur. rahhaılarından mukabil teklifler • 
Türkkuşu tayyare ve planörleri iştirak ROMADA NE DÜŞÜNÜLÜYOR? de bulunmaları talep olunacaktır. 
edecek, Türkku§u üyeleri gösteriler ya- İtalya ile Almanya Leipzig ha· İtalyan ve Alman murahhe.sla'" 
pacaklardır. disesi neticesinde lngilterenin rının mukabil tekliflerde bulun '" 

Yeni umuıni müştere~ ~üm~yİf teklifini kabul ~aAktan i_mtina etmeleri ~~k~irinde 
etmemesı uzerıne kendi arzuları talı komıte, lspanyadakı ikı tarafı 

müfettişlikler iJe İspanya sularının kontrolünden "muharip,, telakki etmek ve ~iğer 
Ankara, 30 (Telefonla) _ Verilen çekildikten sonr.a 'rransa ile lngil- devletlerden bir bitaraflık beyan· 

malumata göre merkezi Adana ve İz- terenin kendi yerlerini İfgal etme· namesi neşretmelerini istemek mec 
mirde olmak ilzere iki umumi müfettiş- lerini ho§gÖrmemeleri biraz garip buriyetinde kalacaktır. 

görünür. Bununla beraber haki - B. Eden ile B. Chamberlain dün lik daha teşkil edilecektir. Bu husustaki 
kanuni muamelelerin hazırlıklarına baş- kattir. Nitekim Romadan Fransız ak~am Jspanva meselesini tetkik 

gazetelerine de §U mal\ımat veril· etmislerdir. Ög""renildiğine göre iki 
lamlmıştır. • 

mektedir: lngiliz nazırı, ademimüdahale sis-
Kaymakamlar arasında ltalya ile Almanyanın İspanya teminin suva düşmesi takdirinde 

Ankara, 30 (Telefonla) - Dahiliye sularını kontrolden çekilmesi üze· yegane ~ümkün hal suretinin 
Vekaleti kaymakam, mektupçu ve idare rine onların terkettikleri mevkile - "muharip,, statüsünün tanınması 
meclisi azaları arasında yeniden deği- ri İngiltere ile Fransanın İ§gal et- olacağına hükmetmişlerdir. 
şiklik yapan bir kararname projeıi hazır me~i korkusu hakikat olmak üze • Siyasi müşahitler, böyle bir ta· 
lamaktadır. redır. Bu hususta İtalyan gazete • nımanın bizzarure Frankist hül:fı-
NUfus mUdUrlUklerlnde le~i şid~etli neşri!ata ~aşl~mıştır. metinin diplomasi bakım!ndan ... ~a: 

yeni tayinler Boyle hır hareketın asla dogru ola- nınmasını istilzam etmıyecegını 
mıyacağı, çünkü İspanya işlerine söylemektedir. 

Ankara, 30 (Telefonla) - İzmir nü
fus müdürlüğüne Tokat nüfus müdü
rü Abdülhalim; Tokat n.Jfus müdürlil-

müdahale teşkil edeceği ileri sü - ALMAN HAR1C1YE NAZIRI 
rülüyor. Berlinde olduğu gibi Ro- LONDRA y A GiDECEK 
mada dahi bugünkü vaziyetin her- S f 30 (H .. h t..."ri .. v·· t . ..f ".t·· •• M t f M h . b' hl"k 1· d k o ya, uauaı mu al,)). gune ı;mır nu us muuuru us a a; a- ~ngı ır te 1 e t~v ıt e ece ma· mizoen) _ Radio ajansının teb .. 

latyaya Siirtten Cevdet; Siirde Kır_şe- hıyette bulunmadıgr, bundan te - . .... • ... .. L d gl.Cle .. 
birden Halid; Kırşehire Çankmdan Şa- vellüt edebilecek hadiselerin mes· lıg .... ~ttıgıne gor? .on h8'!d-sesinin 
hab; Çankırıya Malatyadan Basri, Sam- uliyeti İngiltere ile F ransaya ait cegı sırada, Leıpzıg a 1 

• h'. 
.... f . k üzerine bu seyahatı te ır suna Gülmarmara nahiyesi müdürü Ha- olacagı hatırlatılıyor. talya ıle Al- çı ması • , • 

ı b de Alman barıcıye nazırı seya lid; Denizliye Denizli nı:ifus başkatibi manyanın spanya sularında ı - e .n • .... . • •. . 
Durmuş tayin ve nakil olunmuşlar<lır. raktıkları gemilerinin vazifesi ne hatınden vazgeçmedıgını ıoylemı~ 

Vilayet bUtçelerJ olacağı tasrih edilmiyor. Bu men· tir. Seyahatin gününü Alman ha .. 
fi tarzı hareket gerek İtalyanla • riciye nazırı bizzat tayin edecek -

Ankara, 30 (Telefonla) - Dahiliye rın, gerek Almanların izzeti nefis· tir. Almanya ile fngiltere arasında 
Vekaletinde müteşekkil hususi bir ko- lerini okıavacak bir şeydir. Fakat bir anlaşma yapılıp yapılamıya .. 
misyon tarafından tetkik edilerek tas- A vnıpa sulhuna kat'iyyen faydası ' cağı, Eden ile Von Neurath'ın aö• 
dik edilmek üzere Başvekalete verilen yoktur. rüşmelerinden sonra anlaşılacak .. 
56 vilayetin 1937 mali yılı hususi idare Bundan başka resmi mahafil in· tır. 

bütçeleri yüksek tasdika iktiran etmiş- giltere ile Fransanın İtalya ile Al· Londra, 30 (A.A.) - Londra 
tir. B:itçeler peyderpey vilayetlere gön- manya tarafından terkedilmiş o • mathuatı kabinenin dün akşam 
derilmektedir. lan kontrol mevkiini işgal etmeğe toplanarak ademimüdahale ko • 
Belediyeler ımar heyeti hakları olmadığı, böyle bir karar mitesi celsesinin neticelerini tet -

vermek ancak Londradaki ademi· kik eyledig~ ini yazmakta ve ademi Ankara, 30 (Telefonla) - Belediye· 
,..,üdnha.le komitesinin salahiyeti müdahale i inin yakın atisini ol -ler imar heyeti bugün (dün) toplanarak 
dahilinde bulunduğ11 bildiri iyor. dukça kara11lık görmektedir. 

muhtelif belediyelerin imar ve su plan- Halbuki bu komite içerisinde ha· YAPILACAK ÜÇ ŞEY 
lan üzerinde meşgul olmu~tur. 1 İ 1 ·ı Al d l 

Türk Tar:h Kurumu a . tay~ ı e' ma~yanın .. e "~e - Daily Telegraph gazetesi Al • 
lerı. d~hıl hu u~dug~na ~cıor: boy · manya ile ltalyanın İngiliz -

kongresi le ır ka_rar v~~ılm~s~ne ~mkan Y?k Fransız planını hiçbir bitaraflıJC 
Ankara, 30 (Telefonla) - Vekalet- tur. Garıp degıl mıchr ~ı l~a!ya ıle ~arantisini tazammun etmediğini 

ter ve müesseseler Türk tarihi tetkik Almanya Londra komıtesının ka - ileri sürerek reddeceklerini tah .. 
kurumunun yakında toplanacak konfe- ra~l.ar~ a~cak i~tifak ile ~ri1cbi~e • min ederek diyor ki: 
tansı m:inasebetile açılacak büyük ser
gi iç"n hazırlıklarda bulunmaktadır. 

Bugün (dün) Dahiliye Vekaletinde 
siyasi müsteşar B. Abdülmuttalib'in baş 
kanlığmda vekalet erkanı toplanarak 
sergiye iştirak sureti etrafında görüş

meler.de bulunmuşlardır. ... 

Taks] ücretleri 
ucuzluyor 

Benzin fiyatlarının inmesi üzerine 
taksi otomobillerinin antre ücretleri ile 
kilometre başına yazılan para üzerinde 
de tenzilat yapılması icabediyordu. 

cegı fıkrmdedır. Halbukı kend1le- "B" 1 h 1 ak ·· 
ri komitede kalmakla beraber Is - k l ınaAenda e>: !ac!pıhacl .uç şe~ 

. 1 "f a ıyor: emımu a a e sıyase 
panva ıularmdakı kontro vazı e • · d k l d h 
· d k"I" k b"" l b" k tın en vazgeçme , ~panya a a .. 

sın en çe ı ır en oy e ır arar r h b. t ld v t .. 
almağa lüzum görmemitlerdir. ı kar ın mchvtcul"f do ulgutlnu b~tnı 

ma ve mu e 1 ev e ere ı a .. 
"Giornale cl'İtalia" eazetesinin raflıklarını ilan ettirmektir.,, 

ha!}m~har~iri Gayda !~yle y~zı ~ PORTEKİZ DE KONTROLÜ 
yor: Emın olunuz, eger yemde BIRAKTI 
t hrikat yapılmazsa Akdenizde 
hiçbir dr":rt"'t"'< hadise vukubul -
mayacaktır. İtalyan ve Alman Re· 
m ''eri C'rada <1adece kendi menfa· 
ntlcrini himave için duruvor.,, 

Bu devletlerin himaye eclccek -
leri menfaatler o kada• çoğalmış -
hr ki yalnız AJmanyanın şimdi 
Portekizin cenubunda virmi yedi 

• Times gazetesi diyor ki: 
"Portel<iz hükumeti de lapan • 

ya ile olan hududunun kontrolün· 
den vazgeçmekte ve ltalya ile Al· 
manya kontrolden cekilelidenberi 

Belediye iktısad müdürlüğü tarafın- harp gemisi toplanır.ıştır. 

muvazenenin bozulduğunu ileri 
siirmektedir. İspanya - Porte • 
kiz hududunda bulunan İngiliz 
müşahitleri yerlerinde duruyor .. 
lar~a ela vazifelerini artık yapını· 
yorlar. 

dan hazırlanan rapor dün daimi encü
·nene verilmi;tir. Enc<:imen kararını IJU

gün verecektir. 

Halen 26 kuruş olari antre ücreti 
20 kurup indirilmektedir. Bundan ba~
ka taksiler her yüz elli metrede iki ku
ruı, yani kilometrede on Ü~ kuruş ya• 
zacaktır. 

IKt TARAF DA MUHARtP 
TANINACAK MI? 

Lodra, 30 (A.A.} - Havas 
ajar.sı muhabirinden: 

Ademimüdahale tali komitesi 
toplantısının sonunda salahiyettar 
bir zatın söylediğine göre, lspan -
yol sahillerinin kontrolü hususu -
nun İngiliz ve Fransız gemilerine 

NASYONALiSTLER BiR ŞEHiR 
DAHA ALDILAR 

Sal amanca, 30 (A.A.) F ran -
kist kıtaat, dün saat 12,30 da Bil
baonun cenubu garbisine 20 kilo· 
metre mesafedeki Valmastıtla ıeh 
rini ifgal etmitlerdir. 



lstanbul 
Tramvay 

Şirketi 
(21 kanunusani 1911 tarlhli mukavelenin 

14 üncü maddesine giJı e) 
Aşağıdakı tarifeler 1 Temmuz 1937 den itibaren tekmil hatlara tatbik cdi • 

lecektir. 

Subay 
Subay (karne) 
Asker malulleri 
Asker (karne) 
PASOLU: -

İlk, Orta ve Lise 
mektepleri talebe. 
lcri 

PASOLU: -

Yüksek mektep ve 
Üniversite talebe
leri 

1-2 kıt'8' 
3-7 il 

1-7 ,, 
1.7 ,, 
1-7 .. 
1-7 .. 

) Aynı arabada 
) evden mekte
) be ve mektep
) ten eve katlar 

) Aynı arabada. 
> yapılan tek. 
) rnH seyaha~ 
) ler için 

1 inci Mevki 2 inci Mevlü 

(Nakliye vergisi ve köprüler 
resmi dahil) 

5,50 kuru§ 
7,50 it 

5,50 " 
4,25 
4,25 

4,25 

4,25 

it 

" 

" 

" 

3,25 kuruş 

5,50 " 
3,25 it 

2,- ,, 
1,50 it 

2,- " 

2,- .. 

ltcreti 1 temmuzdan itibaren 3,25 kuruşa ındirilecek olan 1 ve 2 kıt'ala · 

ra ait 2 nci mevki biletler için şimdiki 3,50 kuruşluk biletlerin verileceği ve 

1 İnci mevkide ücreti 7 ,50 kuruşa in dirilecek olan 2 kıt'adan Cazla biletler 
çin de 7,75 kuruşluk biletlerin ke iteceği sayın halka ilan olunur. 

1 S temmuz 193 7 den itibaren hakiki tarife . ücretleri damgalı biletler üzerin· 
de yazılı bulunacaktır. · 

htanbul, 29 Haziran 1937 
DtREKTöRLUK: 

Kadıköy Sular idaresinden: 
Sayın Abonelerlmlze· 

r ' •. Suların tevzii suretine dair nizamname, bir binadan başka binaya su verilme 
sını v.e mukavelesinde sarahat olmayan abonelerin ıu satmalarını menetmiştir 

N ızamnameye ve imza etmiş oldukfan mukavelenameye ay km olarak paralı, 
par~sız baş~asma sıı verenlerden, su satanlar hakkında hiç bir mazeret kabul 
ctrnıyerek nızamnamenin 30 uncu maddesi hükm:inün tatbik edileceği ilan olu 
nur. (3762) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Pivang.osu 

3.üncü keşide 111 emmuz 937 dedir. 
Büyük ikramiye: 45.000 Liradır. 
Bundan başka: 15.COO, 
ikramiyelerle ( 20.000 

12.000, 10.000, liralık 

iki adet 
DiKKAT: 

ve 
mükafat 

10 COO) liralık 

vardır. 

Bilet alan herkes 7 Temmuz 1937 ·· ·· k k d bil 1· • de .... l" • b l l dır gunu a şamına a ar e ını . 
gı§ ım11ş u unma ı . 

Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı kıt ı sa o ur ... 

Beyoğlu sulh üçüncü hukuk hakimli
ğinden: 

Belediye vergileri Valuf icareıi, 20 ıe 
nelik evkaf taviz bedeli ve delliliye 
mti~teriye aittir. 

3 -Arttırm:'lya girmek İo;tiyenler mu 
hamen bedelin yüzde yedi buçuğu nis 
betinde teminat akçe;;i veya ulusal bir 
bankanın teminat mektubunu getirme 
leri ~arttır. 

4 - Arttırma bedeli ihaleden itiba 
ren 7 gün içerisinde mahl<emc kasasına 
yatırılacaktır. Aksi takdirde ihale bozu 
lacak farkıfiyrıt, zarar ve ziyan faiz bila 
hükum kend:sinuen al nacaktır. 

5 - 2004 numaralı icra ve if1'1s ka· 
nununun 126ıncı maddesine tevfikan 
gayrimenkul üzerindeki ipotek sahibi 
alacaklarla diğer alkadarlar gayri 

-

BORSA 
30 • !5. ~37 

lllulan.ııda 71.ld.aı lpreW ola.a.lar, Dııe 
ctlıde aıuarnek ıorenJerdlı. Kokemlaı 
... , u de kap&nlf ... • ... ll,y1ı Uımı 111'. 

PARALAR 
• HterllD 
•Dolar 

626 - Pezeta 
127, - • Mark 

• li'r&D.lr - 'ZJoU 
• Liret ll:'> - • Pengo 25 -
• Belçika Fı S4- •Ley 14-
• Orahm.I 23 - • Dinar j!l -
• lsvtçre ~i~.- Yeo -• Le•• 2J - • Kron ineç 82 -
• Fiortn 
•Kron Çek. 
'ŞUl.o AVU• 

GS. - • Altta l0i7 -
13-l _ • Banknot 2:>6 _ 

23-

ÇEKLER 
• LAJD4111 62;> • Viyana • 2000 

li. -
ı ~tGSO 

• 1680 

• NeYyon O, iSi25 • lııladrtd 
• Par\t 
• lıUIA.Dcı 

-. 
iri -

• Brtıkael i.68i:> • Budapeet.e ·i, -
• AUııa :ı7 4-l • Bllluet 101 513 
• Ceııe"" S 4lJ:JO • Uel1:nM1 34 iı6 
• Boty• -04 - • Tokonıun1t 2 748:> 
• Amsterdam 1 487::? • Moskmre 24 Oi 
• Praf 22.65 • Stok.bolm S 1032 

ESHAM 

iş BankRSJ 9 SO 
• Aıl&do1u 24 • 
~jt . -
~r. Ran1y -

t.ltrkn ~ımk 7 -
U. 81~rıa -

Somonu 9.-

ıatlkrazlar 

l'r'1Dft) -

• Çimento 13,2:> 
Oııyon Del -

e"'J( 0e1. -
Balya -
Şark aı ecl'.I -

reıetl'llt -

Tahvlller 
• ıeu T.Htw. ı 17 ıo ıı:ıektr1lıı 

• • • D 17 .. O rra.m9a) -
• • .. .. m t6 ~ ttıbtnn -

ı.tlk.01'!1111 9:; - Anadolu J ro2:> 
• Ergeni lauk 9:> - Alladoıu O 4.0,C>:> 
192ıl A M 00 ''"'•lolıı DJ • 
S. l!:mınuu 07 - • &fUml"ssil A 48 90 

T k • Perıembc CUMA 
8 V m 1 Temmu ~ Temmu• 

==-=======~22 R. Ahır ı 3 R. Ahrr 
Ollo dotutu 
GllD betJp 
Sabab namuı 
O&le namazı 
C'lc1ndi na.ıııuı 
AJqıun aamuı 

tatm a.amuı 
lmaU 

Y tim ~eçeD CUııler1 
Yılm kalaıı ırtınıen 

43~ 439 
19,45 1945 
3.00 3,00 

1218 1218 
16,18 16.18 
!9,45 19.45 
21 48 2!.48 

2 ı~ ~.lJ 
182 183 
18 ~ 182 

ZAYİ 

İstanbul gilmrüğünün 44347 numara 
ve 2014/37 tarihli beyannamesine ait 
481515 numaralı 956,39 lıralık makbuzu 
zayi edilmiıtir. Yenisini alacağımızran 

eıkiıinin hükm:l olmadrğıru ilan ederiz. 

Nesim Mirrahi ve Benardette 
(V. No. 22425) 

Zat mührümü kaybettim işbu mühürle 
kimseye borç ve senedim yoktur yenisi 
ni temin etim. 

Beıiktaf Türkali mahallesi Ihlamur 
dere caddesi 100 numarada Selime 

(V. No. 22424) 

rt-ıroatJN J TEMMUZ 1937 .. 

lstanbul Belediyesi ilanları . .. 

Otobtls sahiplerine 
Otobüs talimatnamesi mucibince camların dağılma% cinsten olmau prttrr, 

Memlekette bu cins cam tedariki imkan dahiline girmiı olduğundan bilQmum 
otobüslerin birincite§rin 1937 tarihine ka.dar camlarını dağılmaz; tekline ıokma 
lan lbımgeleceği ehemmiyetle iISn olunur. .(3836) 

Senelik muhammen 
Ki rast 

llk teminatı 

Yeni halde ardiycsiz 1 numaralı yazıhanene 360 
.. .. 2 ,, 420 
,, 

" ,, .. 
,. .. 
,, 

" 
" .. 
" " 
" .. .. " ,, 

" 

5 
11 
14 
16 
17 
19 

20 
21 
22 

" ., ... 
" 
" 
" 
" 
" .. 
" 

420 
420 
360 
360 
360 
360 
420 
420 
360 

Lir;ı 

" ,, 

,, 
" 
" ,, 

81 Lira 
94,50 
94.50 
9450 
81 
81 
81 
81 
94,SO 
94,50 
81 

Yukarıda semti. senelik muhammen kiralan yazılı Yeni Hal.deki ardiyeıiz 

yazıhaneler ayrı ayrı kiraya verilmek üzere açık artırmaya konulmu~lardrr. 
Şartnameleri Levazım ve Hal müc?ı:ir!üklerinde ıörülebilir. İıtekliler hizala 

rında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 12 - 7 -1937 pa 
zartesi günü saat 14 te Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (3722) 

lstanbul Defterdar .. hğından: 
Cinı ve mevkii 

Kadıköyünde Osmanağa mahalleıinin eıki Söfütlil çeş~e yeni r-
Çilek ve Dut sokaklarının birleıtiği kö§ede altında bir dükkanı 
bulunan iki katta be~ oda ve sair müıtemilitı ter~OI ve elektrik 
tesisatını havi 23, 27 No. lı evin tamamı. 
Kocamustafa paşa mahallesinin Kocamuıtaf a pap caddesinde yarım 
kargir iki katta beş oda ve sair müıtemilatı havi cıki 495 yeni 445 
No. it eski askerlik şube binasının tamamı: 
Yemişte Çelebi oflu A 'aeddin mahallesinin Balıkpaıarı cadd~ıinde 
üıı.tünde bir odası bulunan ::Agir beş odalı mağaıanm 57600 bitse.de 
12240 hissesi: 
Süleymaniyede Dökmeciler caddesinde Medrese altındı bili hava 

Lin . 

3000 

950 

1500 

31, 33 No.Ju ki.gir dükkanın tamamı: 350 
Beyazıtta Çarşı;-ıkebir civarında Çuhacı hanının alt katında birinci 
adada eski ve yeni 5 No. lı kagir odanın tamamı: ..- 230 
Aksarayda eski Katibkasım yeni Yahmahallesinin eski Yalt bos ' 
tanı yeni Kumsal sokağında uki 140 142, 144 yeni 173 No. lu 
arsanın tamamı: (Beher metre murabb2ı) 2 

Yukarıda cins ve mevkileri yaıılı emllk hizalarındatd muhammen bedclier 
Uzeriooen açık arttırma usulile satılacaktır. İsteklilerin ve tediye §Craitini öğ 
renmek istiyenlerin 12 - 7 - 1937 pazarteıi günü ıaat on dörtte yüzde 7,6 

rey akçelerile Milli Emlak Müdürlüğünde toplanan komisyona gelmeleri. 
M. (3705) 

M. M. Vekaletinden: 
1485 sayılı kanuna göre aavaı aakatlırile §ehit öklUzJerine verilecek ikramiye 

lerin tevziine başlamak üezre havaleleri Ziraat Bankasınca ikramiye tevzi ko
misyonları emrine gönderilmek üzeredir. Toplanan paraya göre 191 sayılı 
tefsir kararına nazaran harb malulü 2591 sayılı kanuna nazaran da harb ma 
lülU hükmünde askeri malul olanların derecelerine ve bir ıehidin ökır'.izlerine dUıen 
hisseler aşağıda gösterilmiştir. (93) (3831) 

Derece 

1 
2 

3 
4 
s 
6 

Subay 
L. K. 

206 50 
185 85 
144 55 
123 90 
103 25 

82 60 

Erat " 
ı 

L. K. 
103 25 
82 60 
61 95 
'41 30 
20 65 
20 65 
19 3 7 Bir ıchidin oks.üı:Jerinı 

Cun lıuriyet Merkez Bankası ~ Türkiye 
261611937 vaziyeti 

AKTiF ·--L-lr,,..a-~ P A 5 t F 

ı 
Lll"a 

&aaaı 

Altm ..n ldıasram 2L OU 21:? İ:.29.600.409.98 
Bukııot. • • • • 15.745.211. 
Ufaklık. • • • ,. .956.936.2.i 46.302.557.23 

OahUdekl MIJUMrlew ı 

rurk lirMJ: • • rL. 1.821.673.71 ı 8ı1.&1a.11 

Bartçtekl moıaaWrlerı 

A.ltm aft ldlC>iı&t 11.0M.·O-I 1 7.109.521.60 
A.llm• tab"rill kabll eerhNt 
d6Yizter. 45. 530. l 7 
Dtttr döTWer Yt tıorçlu 

kllrtnı: baldyılırt • • • • 40.952.332.07 48. 107.383.84 
OarJJJe taJayWerf ı 

Oenıbt• edJleıı eYr&lu ııekUye ı 
1t&rtııı11- L ı 38. 7 48.56.3 
Kanunun & H 8 lııd mad. 
delerin• tnnkan Harln• tar ... 
tmdan nkJ tedtyat. ., 13.496.827- 145.251.736-

tlerma,. , , , 
llıtlyat akçeel: 

Adi ve tevkallde. • 
llusuaı . 

• • • 
• • • 

• • 

ftdavWdekl B&nluıoUar: 
Dvuht• edllea ınaJu nalııtı)'9 
Kanunun & Ye 8 l.oct ınadd• 
lerlne teY!lkao butne t.ara.tm. 
dan nkJ teci,.at. 

Deruhte ec!lleJI ıYT&kı ııaktl19' 

2.105. 172.40 
4.516.007. 7(ı 

L. 13.496.827-

bnldyHI. L 145.251.736-
K&l'fllıfl tamamen altırı ole.ralı 

tedaTill• llheten nsedtltn L. 19.000.000-

1 s.000.000-

a.621.ıso.ıo 

Ree.tkoııt muk&blU ua.,..tea t.s,,. Q.000.000- 173.~ 1.738. -
ya.zed. 

13.294.019.41 

Rab'a vekili avukat Muammer Salih 
tarafuv:lan açılan izalei şuyu davası ne 
ticesindc: Fatma, Müncvver,Muhiddin 
Necati, Müşerrefin müştereken mutasar. 
rif oldukları Cihangir Kazancı başı nıa
hallesi sağır oğlu sokakında eski 8 rnü 
kerre yeni 12, 12-1 kapı numaralı b<>d. 
rum dükkanı müştemil ve 27 50 lira 
muhammen kiymetli kargir hane ile Ga 

!atada Arapcami mahallesinde kalafat 
yeri caddesinde eski ve yeni 59 numara 
lı ve 100 lira muhammen kiymetli .uc:a 
nm tamamlarmın şuyuunun izale~i için 
ayrı ayrı açık arttırmaya konulduğun 
dan 5-8-93 7 perşembe günü saat 1 5 
den 16 ya kadar Beyoğlu sulh mahke 
mesi başkatipliğince müzayede ile satı 
lacaktır. 

~nePt cftlduU 
menkulun üzerindeki haklarım husuıile L 4 fOO 000 Razlıı• bonoları, • • • ~ • • • • 
faiz ve masarife dair olan iddialarını I'!car1 ııenetl•r • • , • • « ,. 3ı.870.650.01 35.870.650.C 1 

nn LlraM Metct .. 11 

Dlna Taalllltıdab: 
Altma tahvlll kabll dövizltr 
Dlğtr dlMzler Ye &lacaltb 

Arttırma bedeli muhammen bedelin 

yüzde yetmiş beşini bulursa o giın ihale 
edilecektir. Bulma.dığı taktirde 1 Sinci 
güne gelen 20-8-937 cuma günü sa 
at l 5den 16ya kadar icra olunacak ve 

en çok artbrana ihale edilecektir 
1 - Hane ve arsanın evsafı mahke 

me başkatibi nezdindeki 937-22 nu· 
marah dosyada yazılı olduğundan anla 
nıak istlyenlcr ora.da okuyabil!rlcr. 

2 - İhaleye kadar birikmiş maliye, 

ispat için ilan gÜr.•:.inrlen itibaren 20 r.bam ._ Taln111t rftıutıuıı: 

memuruna müracaat etmelidir. Aksi A p:tyenlıı k&r;:ılıfı ubam •t L.37.416.479.98 
g· n i inde evrakı müsbitelerile satış \~nıbte edilen nrakı na~ 1 

k ft&bYillt 1Ub&ı1 rıuymeue ta ır e hakları tapu kütüğü ile sa~it ı 

1 . e Serbeıt esham Ye t&hYillt L. 3. 761.517 .4 41.177 .997 .47 
o mıyanlar s tış parasının paylaşmasın 

dan l.arıç kalırlar. 

6 - Sartname mahkeme divanhane 
sinde herkcs·;ı görebileceği yere asıl· 

mıştır. Fazla malumat almak iatiyen 
terin 937-22 sayısı ile başk~tibliğe mü 

racaatları ilan olunur. (1499 v. P.) 

An.nslar: 
A.ltm n dt.tı O:urlıl• 

Tahvfllt O:zcrlıı• 

llJeKdarlaı 

MlllııWll 

iL 66.626.45 
fL. 7.868.513.06 7.935.139.5' 

4.500.000-
12. 9'2f\.837 .8 R 

343.893.97:1.63 

kllı1n~ baklyelut , • • , • 

lılüWU 1 1 1 1 1 

tekoato Aa1Sdl 1(1.s. a u - At• t..l'tM 

L. 1.533.33 

L.28.893.966.86 28.895.500. 19 
106.831.539.91 



ı - KURUN 1 TEMMUZ 1937 

Şark al H la as 
işteha ve kuvvet için en 

birinci ilaçtır 
Çocuk farın dişi erinin kolayca ~ıkması
na, kemiklerinin kuvvetlenmesine, ço

cuk emziren annelerin sUdtlntln 
çoğalmasına yardım eder. 

Bilumum eczanelerde bulunur. 

HER FIATDA..-HARfKULADE' 
ÇOCUK VE ERKEK KUNDURALARf 

AMERiKAN PAiARf, Gafata Karak6Y°} 
AMiRALi, Beyoaıu lstıklAI Caddesi 367 

1 BAK ER G. ve A. BAKER LiMiTED, 
STllBUl'da Beyoftlu lstlkl~I Caddesi! 30 

LASTiK ŞiRKETi, lstanbuf _ _ _ 
Yeni ~ostahane ka~şısında 30/32 

IZMIR'dıı HASAN FEH 111, 
~ta Başı 297 /305 

EDREMIJ'te SADIK AKIN 
Yddınm Caddesi No. 51 

ANTALYA;da llURAT BINBIR. 
HükQmet Clddllsl 

EREG ti- AKSARA Y'andi 
YAKUP BA'CAK 

Sayın yolculamnızm nazan dikkatlerine: 

• • 
• l D • • 

Kabataş, Beşiktaş, Ortaköy, Kuruçeşme, Arnavutköy ve 
Bebek iskeleleriyle köprü arasında muteber olmak üzere mez· 
kur iskelelerin bugünkü bilet fiyatlarına nazaran % 15 tenzi· 
latlr aylık abonman kartı ihdas edilmiştir. 

Kartlar 1 temmuz 937 tarihinden itibaren mer'i olacaktır. 
Bu kartları hamil olanlar umumi hatlarda olduğu gibi işbu is
kelelere ayni günde mükerrer gidip gelme hakkını haizdir. 

İşbu kartlar pazar günleri mmtaka ve kısım farkı aranıl
maksızın şirketin bütün iskeleleri arasında muteber olacak
~· 2~ h~ziran 93 ~ tarihinden itibaren Köprüde Enspektör
luk daıresıyle ldareı Merkeziye Kontrol Müdiriyetinde aatışa 
başlanmıştır. 

• e 
ikinci mevki 255 kuruştur . 
Birinci mevk i 382i kuruştur. 

Köprü ve nakliye resimleri olan 65 er kurut yukarıda yazılı 
ve 2 inci mevki bilet bedellerine dahildir. 

andarma Genel KonutanhğıAankara 

1 - ~d~~~:~!~:ine ~u~~~~:~e~i~?b~~~I değer ve.1 
rilen 322,000 metre çamaşırlık bez 9/7/'J37 cuma günü saat onda kapalı zarf 
cksiltmesile satın alınacaktı::-. 

bilir. 
2 - Buna ait şartname 425 kuruş karşılığında komisyondan alma. 
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~8 Gün zarfında yaşlı kadınları 
daha genç gösterir 

Cildinizin genç, terU taze ve pembe kalması için onu 
besleylnlz. Arhk buru,ul-'h,k•;ıtr kalm~::u<•. 

25 yaıınızdan sonra; 
cildiniz, kıymetli Bio
celini kaybetmeğe hat
lar. Eğer hemen bes· 
lcnip ihya cıdilmez:ae 

buruıup ıolar ve ih· 
ti yarlar. 

Biocel, bu yeni cild 
unsurµnda cildinizin · 
kinin aynidir. Adeta 
beşerenin lazımı gay· 
ri müfarikidir. Cildini· 

50 yaılannda. mil· zi açlıktan öldürme • 

BlO CEL 
tesir ini gösterdi 

TeçrUbe edeblllrlz · 
yonlarca kadrnlann yiniz. Onu Bioccl ile Biocel'i zengin bir cilde 
karakterleri genç ola- besleyiniz ve y3şlan • malik olan 50 yaşlarında 
bilir. Fakat, ihtiyar- dığınız zamanlarda bir kadın 30 ve 30 yaşla-
lamıı gibi göründük- bile cildinizin rfaima rmda bir kadın 24 yaıında 
leri cihetle erkeklerin taze ve cazip gönrUn- görünebilir. Genç kızlar da 
yüzünde hiçbir itibar- mesini temin ediniz. hiçbir vakit göremiyecek· 
lan yoktur. Son za· teri şayani hayret bir tene 
manlarda bUyük bir malik olurlar. 1 
atim, Viyana Xıp Fakültesinin profesö- r -
rü tarafından ke1fedilen bu yeni cild rengindeki (yağsız) Tokalon kre. 
unsurunda kemali itina ile intihap mini sabahlan kullanınız. Terki • 
cdilmi§ cenç hayvanlarda gizlenmi} binde "Beyaz Oksijen.. bulundu • 
cild hUceyratI merkezinden istihsal ğundan birkaç gün zarfında birbi· 
edilmiı aaf Biocel vardır· Bu cev- rinıden daha beyaz ilç levin Uzere 
ber; pembe rengindeki Tokalon cildinizi şayanı hayret bir ıurette 

kreminde cildinizi beslemek ve beyazlatır. Siz de hemen bu 
gençle§tirmek için matlub nisbet iki kremi kullanmağa baılayınız. 
dairesinde mevcuddur. Geceleri Memnuniyetbah§ neti~sinden son 
yatmazdan evvel kullanınız. Beyaz derece memnun kalacaksınız. 

BIOCEL'li TO ALON kremini 
kullanınız ve her sabah daha 

GENÇ görününüz. 

,~-----------------------------, Binlerce T okalon mütteriainden müessesemize mektup yazanla-
rm müphedeleri kenc:liliğinden gelen en kıymetli delillerdir. 

(Tokalon kreminizden bihakkın istifade ettiın. Yüzümdeki çirkin 
kabarcıklar zail oldu .. ·· l · 

Z. 8. H. O. Fatsa 

Tokalon kreminin benim cildimin nescine çok uygun geldiğini 
itiraf etmeyi bir vazife bilirim. Cildim esmer olduğu halde T okalon 
sürdükten sonra beyazlanmakta ve ufak kabarcıklar tamamile za!! 
olm:ıktadır.). 

8. Şehir t. B. M. [ıi .. Tü. Konya 

Mektuplarm uıllan doayalanmızda sakhdır. 
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KURU 
, .ABONE T ARiF ESi 

--.'Devletdemiryol1arı ve limanları işletme 
umum müdü'rlüğünden: 

Memleket 
lçlnde 

95 
HO 
4'71S 
900 

Memleket 
dJtmda 

155 Kl'f. 
05 Kl'f. 
sıo Krı. 

1600 Krf. 

Görülen rağbet üzerine Halkımızın Adapazar ve Sapancada daha fazla lCa • 
la bilmelerini temin için Pazar gilnleri iş !emekte olan tcnezz\ih trenlerimizi Ada • 

pazar ve Sapancadan avdetteki kalkış saatlerinin aıağıdaki şekilde değiştirilmit 

olduğunu sayın halka bildiririz. 

Tarl.teslnden Balkan btrlltt fçtn ayda otuz 
kurul dUtUlUr. Poata blrllttne girmfyen 

yerlere ayda yetmtı be§er klll'Uf 
zammedilir. 

Adapazardan kalkış saat 1 

Sapancadan ,, ,. 

1. nci tren 
17,00 
17,45 

İzmit gezinti treni 
18,47 
19,30 

2. nci tren 
17,50 
18,34 

Adre.s detllUrme ücreti 25 kunııtur. 

fzmitten kalkı§ saat 
Sapancadan ,, ,, 

DiKKAT: 
3 - Eksiltmesine girmek istiyenlerin 5275 liralık teminat mek • ._ ____________ __. 

Saat 1 7 ,00 de kalkan tren yalnız 1. nci 2. nci mevki arabalarla, saat D,'50 
de kalkan tren 3. ncü mevki arabalarla, saat 18,47 de kalkan ıren d~ 1J nc12 tup veya makbuzunu muhtevi teklif mektuplarını eksiltme vaktinden eıı u bit 

uat evvel komisyona vermiı olmalan (1663) (3509) 3 ncü mevki arabalarla teJkil edilecektir, ,(37911 -


