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l'diicad 1 e enin merkezi 
11 ...... • .,ın •=r•retlna 

manı olmak için 

Tifo 
hastahane~ 
leri açmalı 
liülc lıılı:._ finıet tif ~dele· ~ oya karıı alınan 
~ •tıne icap ed h S::.ı- !eriyor. 1 en e emmi
~'llC?ü Sök ' ıtanbul vali vekili 
~ele i i ı_nenıüer bizzat bu mü-1 
d:1-1-·· t nın batında b··-::.ı. b' 
~t ve alik . U.J ~ ır 

J'e büt . a ıle çalıııyor • bele 
: '•da~::rkten bu makaatİa m:ad 
ru~or. 1 ar yapılmaktan ıe!'i 

FaJc.t bu ·· ••fft.Jc ) ~u~dele itinde mu-
lı bir ""l~tnıak ıçın fikrimizce eau
cııt 0~ ~~rdır. Bu da elde mev
·~ ucadele kuvvet ve va
~ en Ilı dağıtmamak, tc - lu o!a-
lt;.ialı~lı hedefe çevirme~~ . 
l'i ileler • &nıillerinin en müh~ 
ll)r.;ti L.~.he~. fe>:den e'7\·~l bütiin 

ı. "'\llllal' uzenne vermektedir· ' ] ... ~ i ~ tifonun ıirayeti: : tc~.::tt 
'· ı:.ı:n atı, mühim bi. tedbir
' ela t •tllanmıt olan bir a
~. hab!lalıla tutulabil:r. Yal
ır? e ır adam hasta olsa bil. 
Y~pa~:ıfiı tcıir çok h:ıfif oJu.-, 
""-•e6?4Dıiyetsiz bir ne:.!le cibi 
leçer. Bir de un:..tul-.. .Jc 

eıı ir ~-~ ~--?;i, 

lıl.;.... ....... 
~ta ai'bi etrafına s.::Uc::- - ""'Ç· 
~ nıAri olunu. Jü••:..=.~r.-
lr içi · tifo fiipheli olmıJaca· 
~ıa bu türlü baıtalar münue· 
.. teı.~!'ı~dukları muhit için da-
8- ••ela olur. 

f~ elan 'bqb, umumiyetle ti· 
~ ~n bir hasta nekahat dev 
,~rdikten aonra da "portör" 
~ ~lık ''fuvayeai" olur. 
et.;; . aelerde mikrop dafıtmak 
--.L.~1 hastalık ıeçtikten sonra, 
"-.re& •ürer. 
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100 
PARA 

Dokuzuncu Yerli 
Mallar sergi · 

BugUn Cel~l Bagaı taıafından açıfıgor 

Sergi~i Başvekilimizin şeref· 
lendirmesi muhtemel 

Fakat Çinliler şehrin kapısını 
kapadılar, arka~an hücum ettiler 

Japonlar muhasarada! 
n 

Bir müddt>tdenberi lmmıııah bir 
çahıma ile lıazırlanmakta olan 9 uıı
cu yerli mallar sergisinin hazırlıkları 
dün akşam geç vakit bitirilmiştir. Gu 
münaıebetle diln İkti ad V ckilı C...:e· 
lil Bayar, İnlti&arlar umum miiılfüii 
Mithat sergiye gelmişler, ve son defa 
olarak yapılan hazırlıkları gözden ge• 
çirmiılerdir. 

Sergi, bugün saat 14 de İktisat Ve· 

Madrld altı saat 
topa tutuldu 

Parie 26 O·IU1U1i) - Madrit ci ·ı Jeleide yangmlar çıkmlf. 700 elen 
vannda baflayan muharebeler bütüB fazla in•n ö1!nüttür,; Kadm v~. ço -
tiddetile devam etmektedir .. Franko c~lar da dahil oldup baWe yüzler 
topçulan dün gece Madrit ıehriııi ce ın~n yaralanllllfbr. 
tam altı saat liiren gülle yağmuru al Aliler Vlacla Mayorayı da boml.r 
tına almıtlardır. Şehrin merkezine c:lıman ederek kalabenm yarmndua 
düıen top gülleleri bir çok mamure • fazlaamı yakıp yıknuttır. 
leri harap etmif, yakıp yıkmıttır· A· NETiCESi TEHLJKEU BiR VA-
tılan 600 mermiden bir çok ıDahal • ZIYET 

Madrit 26 (A. A.) - Brunete' • 
nin Nuyonali&tler tarafndan almma· 
11 hükUnıet~ için pek JDef\IDl neti 
celer tevlit ~r. Hükümetçı1er. 
Brunete'ye bet kilometre me.afede 
bulunan Vill Aneuva de la Canadaya 
doğru ricat etmektedirler. 

Halihazırda iki ordu Vill Aneuva 
de la Canaclaya iki kilometre maa -
fede çarpıtmaktadır. Şayet hükt\ -

( onu Sa. 3 ü. 1). 

Kısaca: 

8ok•ll .. r• lllllUrmek ve 
ltlldlrll•••ll ..Uk 

oW_, ~ ve ıülcüriiW 
cek ıoltalc.. 

kili Celal Bayar tarafından açılacak 
n mera imde Gümrük ve İnhiııarlar 
,·ekili Ali Rana Tarlıan, 11 haukas1 
Umum müdürü Muıun;..er Erin Sü· 
mer bank umum miidüril 'urullah 
Eıat hazır bulunacaklardır. Bundan 
haıka şehrimizdeki iktisadi 'e ticari 
birçok müe86e elerin müdürleri de 
aergiye geleceklerdir. Söylendinine 
göre ıergivi ıelırimizde bulunan Baı· l' rrli nınlltır aergi:.ini açacak 
vekilimiz İımet lnönü de tqrif ede· Oltın lkıisad Vekilimi:. H. Ccllil Bayar 
ceklerdir. bji bir hale geldiği için serginin gele· 
Aldıf;ımız malumata göre serginin ö cek seneden itibuı·eu adı değiıtirile

nümüzdeki seneler daha 'büyük bir rek !lana) ide ilerleme minasına gelen 
nrlıkla hazırlanması için ıene haım- di~er bir i im ,erame~i uygun ~rül· 
dan itibaren çaJqmağa ba)anacaktır. müştür. 1ktiaat ,ekili. sergi münBW' 

Yerli mallar imal etmekliğimiz ar betile ıehrimiade birka\: gün. claha 
tık bir yenilik olmaktan çıktığı ve ta· kalac-.aktır. 

_ ........... t\nde 
bir cinayet daha 

Külü tür Feyzi arkadaşını kasık· 
larmdan garalagarak öldürdü 

Tahtnkaledc cinayeıin vuhubultlu~u oluık. 
E.nelki ıece Tahtakalede yine Cinayet itleyen bu ıençtit. 01· 

bir cinaJet olauqtur: dürdüiü adam iıe hemıehriıi • 
S&f! ~n'boluya tibi Eflani nahi- yatında yine aandalcı Suleyman-

1ai sakialeriaclen 19 J&tmda Kü- dır. Bu da karakol binasının oıı 
ltiatür nuniyle maruf F eysi, Ye- metre ileriıinde lama il Aydınm 
mi9te aaDdalcılık yaparak ıeçin· itlettiii kahvenin üıtünde!d bir o
mektedi1'. Geceleri de Tahtakale- dada yatmaktadır. 
de etki kankol 'biuamcla yatınak

n. 5 Sü. 3). l>"" ı_ - _J! ...! ~oolı tifo l • • . JL:L _.Jera Hı/s,111,1&1ıa ın~ &oplanıı 
Dün ~ ça1cGll ,.. --

tik, lleltıtliye ......,.,.,.. aylcın ,... ıamr. 
ıne..r. eşım ı~ ef.I' 

llıfııssıhha Reisi Aıım Arar dl11oı lıl: 

'~~ukuatı skiye 
nishetle azalmaktadır,, 

'-ile,. gün adedi neşredilen 'llaka
/e,. dan başka saklanmış tifo 

vak.ası kattigen yoktur,, 
'f.Y _,, 3 üncü ıayıf amutla) 

relceı edip de caırytı ..,.pclaıalann ,.. 
yıaım biUiri)'Ol'flu. 

.. B~ bir 1cıanll '8 _,, ... lir 
kürerıkrdir ••• 

Belediyeıtin. ı«e yanı.- ,,_,,. 
ıolıaklan ıuledı...., te...uı-. ftçils-

kak kedileri niçin 
imha ediliqor? 

rinin laanl """' ~ " Br 
lediye amirlerinin, en b~ en 
kütüiüne katlar, """""""" ıenıUliii 
ile ,mı.en rne..,Z oUulclannı görüytr 
ru:.. 

Bir hafta içerisinde yirmi beş 
kuduz vakası 

Dernek ki belediye, büe: ''dilrliı
mer' Demeden önce, ınüle buloıtdınp Soo ıünlerde öldiiriilmiye bq-
da iruam tülıirnıei• 18111' edm caM. laDAD .._ keclnm, kedi aeven
bıralunayor orıaJa... 1er arumcla derin bir teeuür u-

Bu v~yeı kar§Ulllda ıo1calclan kir J&Ddnmıı, •J!'IC& bu tedbirin le
leınuje nan! Joyabilirü?. Bina inaaf l hinde ve al.,Jünde buı fikirler 

ileri aürülmüttür. 
Belediyede en •alabiyetli bir sat 

dün de hu meaele etrafmda p be
yanatta 'bulunmuttur: 

(8onM IG. 6 ai. 6) 
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Celal Nuri ileri 
Asıllarını yakından bilme
miz ıazım bazı kelimeler
deki unutkanlığımız etra-

Almanya Sovyetlere 
yaklaşmak istiyor 

fında bir fikri müdafaa 
ediyor: Fakat, evvela Fransayı onlardan ayırmak arzusunda 

Hanqa şehrine 
Niçin La conee diyoruz'? 

Çocukluğumdaı İtladi mektebine gi j Türkçe :,(iyliyenlcr 'ar. Buna rağmen 
derken, bize Bosna 'ilayelinin kaza 1 gazetelerde faraza Stara Zagf a gürü
larrnı öğretirlerdi. O İt'!İııılerin çoğu . yoruz. -;\fihıaade hu) tınmuz: Orası 
lıala, akl rmcla<lır. İsimler arap harf- bizim (Eski Zagra) ıııızılı. Birçok lıa 
lerile yazılı olduğu halde, muallim, Lıraları ilıti' a etlen Şnmnn, (Şuıııla) 
telefuzlarına da riayet ederdi. Halbu- oluror ! 
kj, o zaman, Bosna Hersek, 17 yıl Buna ıımkaLil Hu~lar 'e Bııl~ar· 
oluyor ki Avusturya i§galinde hulu- lar İl'>tanbula hala Çargraıl derler. 
nuyordu. Ondan sonra Osmanlı dev- Coğrafya isimlerinden başlıcaları-
leti mütemadiyen mülk kaybetti: Gi· nm. lıer millette, kendilerine giire lliıler"in fihrin<' uyduğıı söylenen 
riu, Garbi Tarahlus, bütün Rumeli, isimleri me,·cuddur. J\le.sela }'ransız · Blumb<'rg 

] 1 Sovyetler birlig~inin yeni Berlin bütün Arabistan elden gitti. lar Naples, Turirı, Rone. l\Iilan (er er 
l 1 k Sefiri B. Hitlere itimatnamesini tak-Mesela yakin bir zamanda Fezzan· ve bu ke imeleri talyanl'a olara ·a-

T R J k dun" ederken sefir ve Führer arasın· da l~ir mutasarrıfnnız, Yemende bir poli, orino, oma. Milano o ara as 
1 1 ff 1 L d d ı da, iyi münasebat temenni eden nu-' alimiz, Arnavutluğun payıtaht olan a te a uz etmez er. on res er er, 

1 ] J d k 1. · · b · ı tuklar söylerunişti. Tiranda bir ka}"Ilıakamınm: bulunur· as ı o an ... on on ·e ımesını ı mez· 
B. Hitlerin sözlerinden bahseden du. Şimdi Fezzan neresi, biz kim? Ye ler. Buna dair binlcrre ve binlerce 

1 F Fransızca L' lntransigeant (L' en -men, bizim için llabe§İstan kadar u· misal zikredehi iriz. Mesela • ransız-
• J J J 1 transı'ı'an) gazetesi !lU mütaleada bu zak (lıer halde ondan daha uzak) bir lar Türk isını ıas arııır a mı~ ar ve 3' 

memleket sayılır. Ora) a ne giden v,ar, hunları kendi §İvclerine göre deği~tir lunuyor: 
· ı d" Şüphesiz ki, siyasi merasimde kar oradan ne gelen var! Yirmi yaşında rnış er ır: 
(B · ) F B · J Şüphesiz ki, siyasi merasimde karşı ki çocuklarnmz hu yerleri asla bil· ayezıt 'ransızca a1ezet o u· 

mezler. Halbuki meı:;el~ babalan, de· yor, (Murad) da Amurat ~ekline gi· lıkh söylenilen sözlere fazla ehemmi 
· A } vet vermek doğru olamaz. Bununla deleri oralarda memuriyelte hulun· riyor. Hele hpanya raplarmm >Ü· 

1 kl · d"lind ı k beraber, şu inkar ~dilemez ki, Hitler muşlardır. tün a emleri fren · erın ı e >a~ a 
Fransada <la 1870 de Alsace -Lor kelimeler lıalirre gclmi~tir. Bir iki le Sovyet elçisi arasındaki sözlerde a· 

ı k . İh · R . ı (A Ielade olmayan bir kuvvet var. raine'i ka)·hetnıi~ti. Lakin Parişte misah Meşhur ıe ·un nı · üşu • 
l f tb · s ( ~ Aslında Hitler hakikaten bir Sov-Coucorde meydanındaki lıeykeli, da· Yerrohcs), diğer fi oso nı iııa .-ı.· 

) 1 B k · · · yet düşmanı mıdır? Sovyetlere kar-im a, matem alametlerile süslerler, ya cenne o uyor. una atıyen Jlıraz 
F ki lı l . ı · ı ı d ... şı tu ttug~ u hattı hareketi daima vazin i bir me~lıur zatın ifadesi mucibince etmeyiz. •ren er er c ı ı, oa ıa og-

Fransa daima Alsacc'ı düşünür, fakat rusu lıer dilden aldıkları kelimeleri yete ve vakayie uymuştur. 
· k 11 k Son senelerde fırlattığJ tehditler asJa ondan balısetmezcli . Elden giden kendi şivelerine göre u anma ta 

k 1 Fransız - Sovyet misakı üzerine ol • kıta, her \akit, kalblerde yaşıyordu. muhtardırlar. Bu aic enin rnÜ!!te nası 
k ih d 1\I 1 F b' k muştur. Komünistlik aleyhindeki sefe Fransa, elli ~.·ıl .. Alman)·anm zapdet· yo g· i ir. u ese a • ranı;ızca ır e· 

k 1 ri Parisle Moskova arasında askeri tiği hu nıcm leketlcri düşündü, dur· lime olan (Beaudıampı.) (hatta e i· 
du. menin Framrzca manası bile var: Gü- bir anlaşma yapılmasından korktu • 

Bize i liiıııke uaklc<li} orunı: Acaba zel tarla) İngilizler almışlar ve huna ğu zaman şiddetlenmiştir. 
( ) d B 1 f ·ı Bir Sovyet Alman misakı da ha -biz ka) lıPttiğimiz miilkleri hatırlıyor Biçemps emişler. u namcıa ngı 

del len mevcuttur. Hitler, bu misakı fes mryız? Bosna vilayetinin kazalarını terede asıl bir aile mevcu ur. 
hetti mi; hayır. ı>ayaC'ak Tiirkiyede kimse yoklur, sa· Hakikat bu merkezde iken lliz ve ---------------

n•:orum. Bundan heleri ' 'ar: Daha hususile ajans ye bizim gündelik mal· gahma halk dizilmiş. imparator bun-
4liine tlt·ğin milkimizde olan ve oralar buatımız öz Türkçe ismi hasları ruın· lara soruyormuş: 
<la \alinıiz, ıııutasarrıfımız, kaynuıka- raya. Bulgarca)"a \Cııaireye çe,irirse - Adın ne? 
ınıııuz bulunan yerlerin isimlerini fe- huna ne <leriz? Elbette, Bay muhar- -AJi, Veli, Hasan, Hiheyin ... 
fena halde - unuttuk. Gündelik ga· rir, o kel inıenin Tii rk~e olduğunu İmparator: 
:t.etelerimizi açımz. Yabancıdan gel· bilmediğinden höyle yapıyor. Lakin.. - Balı! Demiş. Ben buralarını 
ıniı bir telgrafı terceme ediyorlar. Cehlin ol mertehe5i şehlolma~! l\lüsHimandan başka hirınillelle ınes 
·ce!:enlercle hir gazetemizde gBrdüm: Kelimeleri unuttuğumuz gibi onla· kun bilirdim; yanılıyormuşıuıı ! 
Falan adam la Caneeden gelmiş veya rm ifade ettikleri medlül ve manayı Şu 11ikiiyeden anladığım buJur: 
oraya gilıf\i~. Ve la Cance aynen geçi- da çarçahuk unutuyoruz. Avrupa kı· Bir vcrclen Türk idareı;;i zail olunca 
yor. Orasının neresi olduğunu biliyor tası üzerinde hu kadar Türk şehri o ye~ Türkler için ka1holuyor. Az 
musunuz? A~ırlarca ulimizin hüküm mevruddu. Oraları birer Türklük mer zamanda isimleri bile unutuyor Ye şa 
ı-ürdüğii Ye düne kadar ekseriyeti kezi i<li. fese la çok milliyet per- §ırıyoruz. 
Müslüman olan Girid adasının mer· ,·er bir rumuıı yazclı~ı tarihde oku- N'etlen hiiyle olu) or? Hafızaıın:r.cla 
kezi Hanya! Vaktile (yani düne ka· dum: Mora yiJayetirnizin merkezi o- mı bir eksiklik 'ar? Biı· aralık Viya· 
dar) l>ir (Cezairi Balıri~efid) viliiye· lan Tripoliça da ahalinin hemen uınu na ~elıriniıı kar~ı:'m<la karargah kur 
ti.miı: varrlr. Bu \İlayet Anadolunun ınu Tiirk imi~. Rumlar ancak Yam$· duk. Uzun ınüduel Buda - Pe~te'ılt 
garp sahillerinden koyma adacıklardr. Iarda hazr ı;;okaklara malik imi~lcr. memurlarımız ,aJileriuıiz, kadıları· 
Dört sancaktan Ye birçok adacıklar Bizzat bahamdan duydum: A,·us· rnız ve hir!;ok ahalimiz mevemldu. 
'dan ibaretti. Ekseriyet olmamak üzere turya imparatoru Francois - Joseph Ihısyanın cenubu - garhisinde lıaHi 
ahalisi içinde de bir hayli müslüman Sultan Aziz clevrindr. htanhula ıı:el- minare , e cami harahelerine Le!"adiif 
bulunuyordu. Gelen Jıa, adislerdc. miş. O münasebetle Rnsçukdan Yar oluıllı) or. Bunları nİ!_:İn unuLU)OntZ ! 
telgraflarda, mesela Siıni aclasmdan na'ya karlar olan şimendifer giizer· f:rlal N11ri İleri 
ha1ıs olunuyor. Yarabbi! hu ne unut·------------------------- --
kanlık!. .. Simi'nin Tiirkçrsi nr: Siinı 
beki. Anadoulnun içine girmiş bir a· 
'dal'ıktrr .. Kara sularına dahildir. llu 
nun nınl!'a a<lmı alıyoruz, Tlirkçc ... i
ni unutuyomz. Gündelik hir gazetede 
'(llios) ada:,ma rastgcldinı. Efendim. 
buranın ııere~i olduğunu bilir misi· 
niz: Sakızada,;;y ! İzmirin La karşm !. 

Hem hn yazıları puntoların en bii
yüğü ile yazıyorlar. Ananelerimizi 
pe!t. çabuk unutu) oruz. 

Bizim tarihte. hu !'Ular<la pek hii· 
) iik rollrr oynadık. Gemicilerimiz, 
hususle Akdenizin her ki.;şe \'C buca
ğını bilirlerdi. Geçen mmda Yunanis· 
lana geçen adaların hile Türkçeleri 
ıncYeuttur. :Mesela Tino~ adasına cle
'f iirkçe~i Çuha adaşıdır. 
delerimiz, İstenci il derler; Çerig "in 

Biz bunları coktan unuttuk. E!'.ki ı 
tarihe gitnıeğe ;.e haret? f:;tankiiyiin 
Cos şekline yazıh~nıa itiraz eden olu· 
yor mu? 

Hakikatte, Sovyetleri F ransadan 
ayırabilirse hemen onlara yaklaşma 
ğa çalışacaktır. 

Bu suretle, Hitler erkanıharbi -
yesinin fikrine uymuş bulunuyor: 
Harp patlarsa iki hudutta da çarpış-

mak istemiyor. 
Ayni zamanda, bizi Şarkt,'3~ 

mak istiyor ve bütün siyaseti 
defe çevrilmiştir. Felsefeli h~\ 
lar yalnız o ebedi Alman bır t 
mcll~rini gizlemeğe yarayacak 

1 

G-0 N lJ N AK/J'LE f2 
Napolyonun şapkası 
Musoı:nlye verlldı 

20 subat 1814 te, Elbe adasından 
ayrılmak üzere bulunan Napolyon, 
Adanın belediye reisine, bir hatıra o
larak, eski bir şapkasını vermişti. 
Bir gün denize düşmüş ve giyilemi -
yecek bir hale gelmiş olan hu şapka 
beledıye reisinin ailesi tarafından bu 
güne kadar sakla.nmış, son günlerde 
İtalyan Senatosu azasından bir zatın 
eline geçmiştir. 

Borledi ismindeki bu Senato azası 
elindeki bu tarihi eseri Musoliniye 
vermek istemiştir. Çünkü, Senato a· 
zası Musolininin Napolyana karşı o 9 

lan sevgisini biliyor. 
Musolini bu tarihi eseri Borlatiye, 

teşekkür ederek almış, fakat kendisi 
sahip olmak istemiyerek şapkayı 1 -
talyadaki Risorgimento CRisorciınen
to - Renesans> müzesine vermiştir. 

' to Milyon llra 

Okyanuslarda kaybolan tayyareci 
Amelia Earhard'ı ve arkadaşı pilotu 

raz sonra endişeleri boş çıkar 
oldu: . 

Svyetler birliğinde yapılan b 
yetler sarayr., dünyanın en 
binasını geçememişti. 

Fakat, Sovye;:'er bu rekorıt l 
hakkak kırmayı düşünüY0~ 
Şimdi, sarayın iizerine StalinB 
yük bir heykelini dikecekler. . 
retle, "Sovyetler sarayı,, Arnerı 
ki binayı geçiyor ve rekoru kıtl 

işs"zler 

lki İngiliz alimi bin işsizle bi 
yi ölçiip biçerek, bütün şartlıı 
önünde tutup iyice kıyaslamış! 
ticede işsizliğin insanlar üze 
tnhripkar tesirleri olmadığını. ~ 
kaç scnedenberi iş görmemiş 0 

la daima çalışmış olanlar ar~ 
bedence bir fark görülmediğini 
lamışlar. 

Bunu haber veren gazete şo) 
yor: 

l\1ilyonlarca işsizi olan me111l 
ler için bu da bir tes~lli değil 
Ama ziiğürt tesellisi, ne zararı 

bulmak için Amerika hükumeti bir ------------
çok torpitoları, deniz tayyarelerini K ad ı n 1 ar i c i n 
seferber etmişti. 

Fakat maalesef zavalh kurbanlar 
bulunamadı. 

Yapılan hesaplara göre, bu araş -
tırma Amerikan hükumetine bizim 
paramızla on milyon liraya mal ol -
muştur. Fakat, Cumhurreisi Roose
velt bu paranın ehemmiyetsiz bir ye 
kun teşkil ettiğini insan hayatının da 
ha çok büyük fedakarlıklara layık 
bir şey olduğunu söylemiştir. 

Rooseveltin insaniyetciliği bunun
la bir kere daha tezahür etmiş bulu
nuyor. 

Sergiler çarpıyor 1 

Paris sergisi mayısta açıldı, teşri- 1 
nisanide kapanacak. Bu altı aylık 
müddet sergi için kafi görülmiyor. 
Fakat tertibat ona göre alınmıştır. 

Bununla beraber, teşrinisanide 
sergiyi kapayıp kış geçtikten sonra 
tekrar açmağı düşünüyorlar. 

Fakat Fransız hükumeti mütered
dit: 

Kışın sergiyi muhafaza. için boşu -
na para sarfedilecek. Esasen serginin, 
masrafını çıkarmadığından bahsolu
nuyor. Şimdiye kadarki ziyaretçi a • 
dedi on milyondur. 

Bundan başka, 1939 da Nevyork
ta da büyük bir sergi açılacak. 

O zaman üst üste gelen bu sergi· 
ler herhalde birbirinin müşterisini a
lacak. Bunun için de Amerika kor -
kuyor. 

Amerikanın rekorlarını 
Sovyetler kırıyor 1 

Fennin son terakkileri en fazla 
Amerika birleşik devletlerinde ve 
Sosyalist Sovyet Cumhuriyetleri bir
liğinde tatbik edilmektedir. Bir ta -
raftan büyük binalar yapılırken di -
ğer taraftan sanayi müesseseleri ku· 
rulmakta, bacalar yükselmekte. 

Lacivert cfcldik iic:eı i ,ı, , 
yaz l•deıı daıılclli bir r;cl~f!f uıı t 
ve yalcası bir ıırgaııdi ik: sicslcıl111 

dir. 

Geçmiş Kurunla 
• 

Uç bayram b~rden 
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i.~tanbul bir arcıda gcf <'11 ii~· 1 
mı co.~laırı bir surf!tl<' tes 'id l'ilİ· 

Sullıiin im:;m;ı miinascbetilc bı 
toplar atılrm~ limanclahi bi/w1ııı11 

f'ıin miitenuıdiy<'tı <liidiik öttiir 
surctile sullıii. li11tl11/m111~ttr. 

Caddei lwbirirı malwt dii/,·M 
nndalıi camcldinfarcla Mw.ıa/<1 K .. , 
t'l' / .~mel a~nlann ç<•l<'nldf'rfr ~11• 
biiyiik lat'ada r<'.~imlcri m;ı/mı~ b 
nuyord u. 

Kedi ' meselesı 

Bugüne kadar Amerikanın elinde 
tuttuğu rekorlar arasında en yüksek 
bina,, rekoru da vardı: Emprime Sta 
te Buillting { empayr stet bildinğ • 
İmparatorluk devlet binası,, adını Mehmet Selimin, bu husustald' 
taşıyan bu bina dünyanın en yüksek ziyetin esasına ve tatbikatına ait.f. 
yapısıdır. telif noktalardan tetkik ve tabii i 

Bulgaristaııda hu kadar Türkçe i
hiın var ve Bulgaristanda, ~u kUçü· 
cük Bulgaristaıı<la bir milyona yakin 

- Floryaya iki gidip gelme, birinci. Bir kilo Ja sabon .. , 
Fakat, Sovyctler birliğinde "Sov· zısını yarın.ki sayıda bulacabil>ıı· l yetler saray~, kurulmağa haşlayınca -A 

Amerikalılar endişeye düştüler. Bi· ~.,j! 1 



Bulgarlar, düşmanca/ 
Yazllar yerine .. EHiR HABERLERi 
~~rkigegi hakikat gözile j Sergitle 265 eıeri tqlıi~ ,ı "TifO lvukuatı eskı·ye 

etlilecek olan re.ıam 

n· K!!!_meğe başladılar ama .•. 
leri ır ar .cvel di~i-er-:B:--1---~-=====--=.=.:..-- * Nazn:i ~iya * 1 nisbetle azalmaktadır,, 
alc h. g!bı Yanlı u g~r gazete • mübadelesi gibi, Güya, Türk • BuJıar 
t ,. y) ırnızc n ... ·' tefsır ederek ti" A •• beti denilen teY mev -.. . . ,.rıyat y can munue . A .. uebet 
iki .. ıaırn)i B apan ( Zo- cuttur amma, buna bcan mun 
do~ gun cvvc)k·

1 
ulgar gazeteai de 

g .... ) J..._ - sayısı da ( 1 nem ez.,, . . 1 u·. yazıla· 
irn ·" "Qflıklı v n •tanbula Zora gazetesinde bu tur d k _ 
.~1 ~r Yazı n e do~tor Burilkof rma devam edeceğini ~ad~den B 1 

.• L ··~ a .. ı_ eırettı. tor Borilkof, Türkiyeyı, T uSork ve daun 
\ti d.-.~-.... ,ar dokto b fya 
··~dir L!. ru U Yazıım gar kültürel münaaebatını 
~ll-· 1U. b'ld' w • • zıyor ve 
~ İh:,.~t~i bir İrade ya .. · A .. ve uzaktan göre ı ıgı~ı ya lı I . 
qd -~ı .. , · ..ı_ • -·1 tatur • Atatürkün Türkiyeainın ça !dmaka 
"• ~ bü1h:L h eaınqe ına-·•-ıya--'- kd' d" Muhterem 0 to· ·"•ti .1"'41( anıJ I •uuu ....a rını ta ır e ıyor. dı b 
.J \re~ e er Y&pan T" ki - T "' k' hakkında çoktan r u 
~ \r "k llleınlek ti kül ur run, ur ıye .. "I yen 
~ e. 1:'~t ~ .. tür ~iYuetin türlü dostane yazılar goru md .. 
lb-.~ IÇin, ıyi ta--:- ~ Y~niden kur Bulgar gazetelerinde bir kalem ?n· 
~-;; '-tındad~ ~t .. bir dü • mesine kalkıtmaıı tabi memnunıye 

ıı ~ taki Yük ray· te fayandır. K .. I ·· J 
t '' ~~ dahi p etmekteyim. Amma.. Türk . Bulgar u ~ure 
~ l>_eticeJer hi o~, elde edilen yakınlığını temenni ede~ mu. ted -
L ~~-· ç tupheaiz ki, ıörü- rem dokt?ra biz küçük bır tavsıye e 1 üı k Akademisinde 
"'otb.~·· _ dan bulunacagrz .. 
fU~llzJa b"y a fetiriJen cenup fki komfU milletin doa_tJ~k hve Canlı harehetler 
ktij !ticat b1:' b~dar yalcm kom yakınlığını temin etmek ıçı? .er 
tlJia l'tirla,e . Jalmılıta mu şeyden evvel. o milletlerin ye~~ yet~ş- Tanınmı, ressamlarımızın 
b)'• ltn ar..ın ~Ul'iyeti ile Bul • mekte olan genç nesillerine §OVe~ıst eserrerl tefhlr ve tab 
8~betJer da,~ kültür ve ticari ve komşu aleyhine düşmanca, ya an edlllyor 
....l~iaıı, l'~~ az .ve zayiftir. yanlı§ terbiye dersleri okutmamah • 
"'~ olıııa a Ye ile b1r nevi, mü dır. Halbuki, bütün Bulgar mekt.ep: 
~~ ~ ~ anonna) vaziyette· lerinde okutulan tarih ve medenı bıl 
~-; bir aııı-1~ tanzim edihniı o - fliler ve coirafya kitaplarında, genç 
~"""-•ının "'!illa ve tefriki mesai Bulgar nesline, eski ve ye?i T~.rk, 
Je.; et İtif>ari~ hazD.dn.. Umu-· Bulgarlığrn ebedi birer celladı. .duş • 
"de~ b.' ıfrattan tefrite gidi . manY olarak öğretilmekte, tarıhı ma· 
t1t...~lt~ ır ~ lec:riibelerin hu· itimat yanlı§ okutulmaktadır. He~ 
~et \'~ ~~ticeler hiç te mem • şeyden evvel, bull'ünkü ve yarınkı 
~\iltu.:ei"" UU' halde deiildir. komfuluk ve dostluk için bu türlü 
~ ~~' Türle ve BuJsar suursuz hareketlere nihayet vermek 
" 'ifil~ ~ ·~ bir iyi netice ile 187.ımdır. 
Ş. a·bır vaziyette bulunma • ------------
~ l'~. ~kaç )'l)danbeft meycut 1ıabzon limanı için 
~' s.J ultrar dostluk cemiyet· 
-·· S arı ile, kendilerini ruç gilzbin Ilı a 
il· .............. lbethedemezıe;. llrtiaadi 
~~ ~ bunc:lan daha kötüdür Trabzon limanının modern bir li· 
i::"'t-.. ~ 5olc J>ar1ak •olan T"ürk : man haline getirilmesi için baılan • 
)!~ !ait ~1• ınünuebetlerinden bu mı§ olan çal1tmalar epey inkitaf et· 
~, lh..ı tane bile kalın miş öulunmaktadır. 
"'-'~t bir aekildet::1:u!:; Bu cümleden olarak lstanbul li • 
Jı ~- man iıletmeai, Trabzon li11Wı11mın 
'Ylodrid foına yeni bütçesi ile kadrosunu hazırla. 

r ml§tır. tutuldu . Trabzon limanı yeni bütçesi için 
~ • 100 bin lira kadar bir tahsisat ayni· 
d ttçilcr· . (Üatyam ı incide) nııttır. Bu tahsisat ile timdilik ihti • 
\' e ~en~t rıcat hareketi daha ziya • yaca cevap verileceği umulmakta • 
ttjcti c·~~cek olursa hükumet kuv dır. Esasen kadroya yeni bir ilave ya· 

l'IJ~ bir ~ .1 surete muhataraya ma· pılma~f oldu~ndan fazla tahsisat 
a· ailb..oa~~,.,~ diifecektir. koymaga da luzum kalmam19tır. 
ı)~o b'J ... 6 (A. A.) _ Radio . Kalroya bundan evvel de yazıldığı 

d 
Naa ... 1 dirıniftir: gibi yalnız iki teknisyen ilave edil -

et · ,,onali ti . . . 
~1 l'lltık. .s erın Madrit cephesin· mııtır. 

"&f fakıy bıl taarruzları tam bir mu Trabzon limanı için hazırlanan 
Du§ etle sona enniıtir. bütçe ve kadro bir kaç güne kadar 

llıctikı lllanın nevmidan~ muka•e • )imanda toplanacak bir encümen he 
l'l'l&ktuı rı)lllıttır. Kızıllar bir çok yetinde gözden geçirilecek, bundan 
~at bı Ve mühim mıktarda mühim· aonra liman müdüri.· Raufi tarafın· 
~tlcr. takmak suretile rical etmekte· dan Ankaraya götürülerek iktisat ve· 

AR.t.c; kaletine taadik ettirilecektir. 
· AL BADOGUO CEBE • Trabzon limanı yeni ıekli ile 

Cc~ı· ltJr ARIKTA tetrinden itibaren çahımağa baılaya 
rahafili'.~k 26 ( A. A. > - ltalyan caktır. 
Cll Ccbeı· aretal Badoglionun ha • 
:~Ctelerj ıtarikta bulunduğuna dair Vepurl•r• verlleceA su 
13~tetc Ya~ ~erdikleri haberler kati 
~ Sa n anmaktadır. 
~T GEMJSJNJ TUTIU-

;ı.· ~elit LAR 
b~t "lan ~'?_k 26 (A. A.) - Aailere 

Rıhtnna yanapn vapurlara veril
mekte olan terkoa suyunda kireç 
miktarının fazla bulunmaaı yüz~n • 
den vapur kazanlarının bozulduğu 
görülmüf, liman idaresi tarafından 
tetkikat yapılmağa baılanmqtır. 

Güzel Sanatlar Akademisi, geçen 
sene bu aylarda açılan ve bütün res· 
samlarımızm eserlerini bir araya top 
!ayan büyük resim sergisinin çok iyi 
intibalar bırakmasından sonra, bu se 
ne de yeni bazı tqebbüslere giriş • 
mek üzeredir. 

Haber aldığımıza göre, iki üç 
ayda bir, memleketin sanat hayatına 
eser veJl!li§ ve göhret yapını§ muh • 
telif sanatkarlarımızın bütün eserle· 
ri bir araya toplanarak Akademi sa • 
}onlarında tethir edileceği gibi, ay • 
rıca, en muvafak telakki edilenler -
den bir kaçı da yine tanınmı§ sanat 
adamlarına yazdırılmış bir manzume 
ile tabedilerek satışa çıkarılacaktır. 
Akademi tarafından yapılmasına ka
rar verilen ve canlı hizmet hareket· 
lerine ön ayak olacak bu teıebbüsün 
ilki 1 7 ağustosta yapılacak ve res -
sam Nazmi Ziyaya tahsis edilecek • 
tir. Bu itibarla, bugün 60 y».şına yak 
laşmı§ olan sanatkarın şimdiye ka • 
dar çizdiği 265 tablo muhtelif yer • 
)erden toplanarak Akademiye geti • 
rilmif ve içlerinden 1 .S kadannın 
da papye kuşe üzerine tabedilmeai -
ne baflanmıştır. 

Nazmi Ziyanın hayat ve eserlerine 
ait tahlili mukaddeme reuam Bedri 
Rahmi tarafından yazılmaktadır. 

Diğer taraftan yine 1 7 ağustosta 
heykeltraı Ihsan ve yetiftirdiği nes -
le ait bir sergisi de açılacak burada 
B. ihsanın bütün eserleri teşhir edi • 
leceği gibi heykeltr8§ Hadi, Zühtü, 
Ratip ve Nusretin de yaptıkları hey 
keller meydana konacaktır. • Ayni 
günlerde garp tezyini · sanat şubesin
den Mithat yalnız batına yaptığı e
serlerden mürekkep bir sergi vücu -
da getirdiği gibi bugün 85 yatında 
olan Reisülhattatin Ahmet Kamil, 
keza 7.S yaşında bulunan T uğraket 
lsmail Hakkı, Necmettin ve 70 ya • 
şmdaki mücellit ve tezhipçi Baha 
da hayatlarında ilk defa olarak yap
tıkları eserlerden mürekkep birer ser 
ll'i vi.icuda getireceklerdir. 

Vilayet hıfzıasıha meclisi, di;11 

saat 11 de Sıhhiye müdürlüğünde: 
hıfz111ıha reisi Aaır.n Arar'ın bat
kanlığ~.nda toplanmıı ve tifo sal
gını gozden geçirilerek yeni ka
rarlar verilmiıtir .. 

Verilen kararlaı ıudur: 
1 - Geçen toplantıda takarrür 

eden tedbirlerin tatbikine devam 
etmek. 

2 - Hastahanclede tqhiıin er
ken yapılabilmeai için kan kültür
lerinin serian ve ihtimamla yapıl
ması. 

3 - Hastahanelerde yeniden 
fazla yatak tedariki teıebbüıleri
ne devam. 

4 - Mükerrer vak'a zuhur e
den mektep, han, fabrika ve saire 
gibi toplu bulunan yerlerde epide
molojik tetkikat icrası. 

5 - Umumiyetle hasta zuhur 
eden her yerde birer hafta fası lay
la üç tıbbi ziyaret yapılarak yeni 
vak'aların zuhur edip etmediğini 
tetkik. 

Hılzıaaılaa Reiıinin Beyaru:ıtı 
Hıfzısııha meclisi reiıi Aıım 

tifo meaeleıi hakkında kendisiyl; 
görü,en bir muharririmize beya
natta bulunmu9tcr. Aıım Arar 
fÖyle diyor: 
"- Sıhhat Vekaletinden aldı

ğım emir üzerine bir müddetten
beri lıtanbulda tifo vak'aluınrn 
artması ıebebiyle huri olan vazi
yeti tekrar gözden geçirmek mak
sadile ve merkez hıfzıasıha mües
ıeaesi birinci direktörü Profesör 
Goqilib ile birlikte latan.bula gel · 
dik. Birinci itimiz bundan on beş 
yirmi gün evvel vilayet ve beledi
yenin alikadar makamları ile müt 
tereken teabit ettiğimiz tedbirle
rin tatbikatını tetkik etmek oldu. 

Bu tedbirlerin büyük bir kıamı· 
run viliyet ve belediye tarafından 
gÖlterilen ciddi ihtimam sayesin
de tatbik aabaıına geç.mit olduğu
nu ve diierlerinin de peyderpey 
yapılmakta ·bulunduiumı ıükran· 
la gördük. Alınan bu müca.dele 
tedbirlerinin hayırlı neticeleri pek 
yakında rörülecektir. 

bir hasta mevcut değildir. Biraz 
evvel söylediğim eski vak'alar bi
le, ıehrin bu.günkü hakiki tifo du
rumunu göstermekten uzak oldu
ğu halde alikadar 11hhat makamı 
bunları dahi aadakatla efkarı u • 
mumiyeye bildirmekten geri dur • 
mamııtır. 

Bir müddettenberi tehrin en zi· 
yade tifo vak'aları görülen mahal
lerinde tetkil edilmit olan sıhhi 
ekiplerin ev, hanlar, bekar odala
rı gibi yerleri dikkatle aramaları 
sayeıinde esaıen haber alınmamrı 
vak'alar her zaman ve her yerde
ki normal hadden apjı bulun
maktadır. Onun için elde edilen 
veya haber alınan tifo va.kalarının 
pek az fark ile bugilnkü hakiki 
vaziyeti göaterdiğine sureti kat'
iyede kail bulunmaktayız.. Bu İ· 
tibarla halkımızın dillerde dola
~an bu korkunç adetlere İnanma
maları ve adeta hastalık halini a
lan lüzumıuz •bir korkuya kapıla
rak kuvveti maneviyelerini boz
mamalannı ta vıiye ederim. Dol· 
rusunu ıöylemek lazım gelirse qı
larını ikmal ettirdikten aonra mu
tat 11hhi kaidelere riayet ıartiyle 
herhangi bir tehlikeden korkmak 
fazla evhama kapılmak olur. 

Şehrin atı meaaiıi pek ziyade 
ilerlemiıtir. 23 Temmuz akpmr
na kadar birinci e,ııları yapılanla· 
nn adedi keıirıiz 180.000 e balii 
oluyordu. Bunlardan 102.000 i İ· 
kinci aııları da ikmal edilmittir. 

8q suretle ıehir nüfusunun dört 
le bfrinin qılanmıt olduğuna p 
re tifoya kartı muafiyet yolunda 
çok ·büyük bir adım atılmıı oluyor 
demektir. Diitr tedbirlere i~~
mam eden büyük ve fevkalide qı 
mesaisi sayeıinde önümüzdeki 
haftalar zarf mda hutalıiın azal • 
mıya ve eaki nonnal haddine in • 
miye yüz tutacaiını ümit etmek • 
teyiz. 

Dijer taraftan bu aon ıünlerde 
tifo vak'aları adedinin bundan on 
bet eün evveline niebetle biraz art 
mıt ribi ıözükmekte olduju na· 
zarJarmuza çarptı, fakat yapbjı • 
mız tetkik neticeainde ıbazı huta
hanelerde baktriyolojik tetkikat
ta devam edilerek tethisleri tehir 
edilen bir takım hastaların hepai· 
nin birden bu ıon ıünlerde tifo 
diye ihbar edildiii ıöründüğünü 
anladık. Hakikatte bu ihbarla-

Mücadele itlerinde en mühim 
amillerden biri olan hutalıklann 
tecridi Ye portörler üzeincle tet
kikat itleri de emniyetle yürü
mektedir. Halen ıehir hastahane
lerinde tif olular için ihtiyaca ki fi 
yatak temin edilmittir. 

Vekalet mücadele itlerini kolay 
lqtırmak için lıtanbul vilayeti ve 
belediyeai ııhhi kadrolarındaki 
münhalleri doldurduğu gibi ayn· 
ca iki emrazı ıariye mütebaaaıı 
ta.bibi ve birçok emrazı aariye ııli· 
hat memurlarını da lıtanbula ıön 
dermiıtir. Vilayet hıfzı11ıha mec· 
liıi aldığı direktifler daireaind• 
meıaiıine devam edecektir. 

rın büyük bir kıNDI nakahat dev· y nn/ anflrono/BT 
reıine girmit 30 - 40 günlük vak'- "'· r 
alara aittir. Yeni vak'alann ade- Gümrük binalarının antrepo ha • 
di etkiye niabetle azalmaktadır. line çevrilmesi için bir müddetetnberi 

y apbjımız tetkikta nazaran u- yapılmakta olan tetkikler sona er
mumiyet itibariyle tefıirdeki tifo mif, dünden itibaren inşaata batlan· 
andemiıininin artmaaı aebepleri mııtır. 
hakkındaki dütüncelerimizi de- Malum olduğu üzere antrepo ol • 
iittirecek herhanıi bir yeni imile mak üzere gümrük binalarında 1000 
raatlamadrk. Hastalık gene bilva- metre murabbalık bir saha aynlmır 
uta veya biliYUıta temaı vak'ala· trr. Burada tek kat olmak ve Saray • 
rı halinde intif&J' etmektedir. burnundan ba§lamak üzere yeni air 

~: Sovl'ct ~aellah balrkçı gemileri, 
~ tlar Ve rn ~~urunda araıtırma yap· 

Pte".. .. Uteakiben bu vapunJ 
"""" Rot'• .. 4l ~U§lerdir. 

Jl e:::,~" Nafıa Nazın 
Berı · llıi~ı ziyaret elti 

Na.fı1t ~' 26 (A.A.) - Almanya 
fı .. ,. •ın-, '-·-u y··r1c· N 

Liman idaresi esaslı bir çalııma 
neticesinde terkos suyunda mevcut 
13 derece kireç miktarını bir derece· 
ye indirmeğe muvaffak olmutlardır. 

Yeni tekilde vapt.ırlara su vermek 
için yeni tesisat yapılmağa karar ve
rilmif, bu hususta çalı9malara baş · 
lanmı9trr. 

Biraz evvel de ipret ettiğimiz gibi 
Akademi Direktörü Burhan T opra • 
ğın delaletile sanat hayatımızda bü -
yük bir canlılık meydana getireceğin 
de şüphe olmayan sergileri, Kültür 
bakanımızın bir söylevle açınaaı muh 
temel görünmektedir. 

Çöpler denize dökUlecek 

tem antrepolar yapılacaktır. Antre • 
Bu münuebetle tebarüz ettir • polarm üzeri çimento ile güzel bir 

meJc utedifim bir nokta daJıa V&r• §ekiJde sıvan~cağmdan Saraybur • 
dı ki o da; bu defa ıehir halkı a- nundan köprüye kadar bu antrepo
ruında adeta maruf denilecek lar iyi birer pasaj vazifesini de görebi 
bir korku ve enc:li,enin hiikümfer- leceklerdir. 
ma olmaıına phit olmamızdır. Bu 

... v e1t·ı· • uutB" n u ıye a· 
teJ· ı ı 8 Al" 11lde a· · ı Çetinkaya'yı o· 

8. .\J• 1hret etmiftir. 
lll@..L r Çetinle bah 
• -~11111 -.ı . aya, bu sa • 

b:;.Ie Sel ~rın a.bideıine mera
. ~ koYmuı ve müteakı· f1t teaın· lntaamm yaptıfı ıc-

a. ~1,'nde, maiyetindeki zevat· 
llleraab, er ha.zır bulunmu9tur. Bu 
le. Ber)i tık Türkiye Büyük Elçiıiy· 
~ılerd 11

1
• Ulnandanı da ittirak et· r. 

Yalnız. bu sek ilde vapurlara an -
cak mart iptidasından itibaren su ve 
rilebilecek tir . 

Diğer taraftan ]imanımıza gelecek 
yerli ve yabancı biıtün vapurlara su 
vermek üzere Hollandaya ısmarla • 
nacak en son sistem iki btiyük su tan 
gmın projesi ikmal edilmiıtir .. 

On gün sonra Ankaraya gıdecek 
olan Liman müdürü Raufi hazırlan 
mıf olan bu projeyi vekalete tastik 

Belediye lstanbul semtinin çöp • 
!erini denize dökmeğe karar verimt· 
tir. Tahsisat bulunacak ve hemen is
kele yapılacaktır. 

Üsküdarda da Balaban civarında 
bir çöp istasyonu yapılacaktır. 

ettirecek, derhal Almanyaya sil>8{'İ! 
verilecektir. 

Yeni su tangları takriben 300 ton 
kadar su alacak, her biri yüz bin lira· 
ya mal olacaktır. 

korkunun ıebeplerinden en mü • Liman ltlebnealnln 
himmi vak'aların adedi hakkında plllçosu 
hayali bir takım rakamların dil • Liman iıletmeıi 6 aylık bilanço.. 
lerde dolqmuıdır. Guya her rün ıunu hazırlamafa bqlamııtır. Y • 
yüzlerce vak'a ıörülüyomwt am- ni bilançoda kayde değer hiç f>lr 
ma, bunlar rizleniyormuı, vak'a- deiitiklik yoktur. 
ların hakiki adedini ıaklamakta Sıhhat veklll bugUn gellyor 
hükümetin ne ~enfaati olacaiını Bir aydanberi Avrupada seyWt. 
tuavvur edemıyorum. Şunu ıure- te bulunan Sıhhat ve içtimai Mua • 
ti .. kat'iyec:le. temin ederim ki her venet Vekili Refik Saydam, Roman 
run neıredılen vak'alardan bat • ya vapuru ile bugün. §ehrimizc iclc 
ka ıaklanmıt veya gizlenmiı hif cektir. 
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Hitler demir buhra
nını izah etti 

B. Hitler, Al -
man otomobil ser 
gisi münasebeti -
le söylediği bir nu
tukta demir me :. 
selesinden bah -
sederek 1 000 se -
nedenberi Al -
man iktisat haya
tının demir bul -

Yepg eni bir meo.ıu~ 
bh memieket h~ 

Kendisine ayı süsii 
veren adam 

Yazan: Sa<dlrD Ertem 
-9-

Dillinqer, çekirdek~irl 
Fevkalade içtimada devlet baş 

müddeiumumisi, söylüyor! 

duğunu., bugün 
de Alman demi - Demir buhranı -
rinin . memlekete nı izah eden 
yetişeceğini işa - Hitler 
ret etmiş ve demiştir ki;. 

"Ya serbest iktisadiyat bu mese
leyi halleder ya hakkı hayatı olma -
dığını gösterir. istatistikler isbat edi
yor ki bugünkü demir buhranı istih
salin azlığından değil -1913 teki 
demir buhranının sebebi bu idi -, 
istihlakin fazlalığından ileri gelmek
tedir. Silahlanma, otomobil yolu, kış 
la, evler, büyük binalar ve daha bir 
çok inşaat bugün demir istihlakini 
fazlalaştırmıştır. 

Sonra çocuk soruyor: 
-Ya babam ... Nerede ... 
- Odunda... Çam dalları getire-

cek ocakta çıtır çıtır yakacağız çam 
odunu bilsen ocakta ne güzel yanar. 
Dumanları olur gökteki bulutlar gi
bi ... Beyaz, beyaz. Hele kokusu .. 

Yalnızlara arkadatlık ~ 
dar iyi kalpli olan ayda Y~ 
sularını değil, gözleri de 
çeken bir hal vardı. edi 1' 

Çayırda mırıldanan k ~ 
aya bakarlar miyavlar}~; leıİ -1 
yılar ayla göz göze geldi~:::.hi' 
sükunla mavi bakışlı a~ 
lerini dikerler .. Güller aya~ 
ka renklerini bulurlar, ve Y"r 
nı açarlar.. ttft, Va§ingturı .~elırinde Konsti;ı 

t11~<·1t At'eniide, yeni Adliye sa 
raymın .~alorwncla, f eı;/wlôde' 
mahiyette olan bir İ<,;tima yapı
hyor, lwfi bir celse kuruluyor. 
Amcrih<1 birle§ik hiihiim<'tlcri 
zabıta te.~kiUitı cinai hısım a
miri Mi.~ter llm•<'rlc birfo~ik 
hiikumetlcrin cirıai lmwı p~ -
li"lerindcn en seçmelerinin ha.
:u r bulundu/darı bu ccl.~ed<• 
devlet ba§ miiddei umumi8i 
Mister Kammings, Amerilmda 
Gang.~terlerin yaptı/darı O§ırı 
tahril>attarı. bunlara har§ı şicl
d,.t!i tr?dbir nlmmrısı lii:.umuw 
dan bdıisle. sözlerine §ll ·yolda 
dcrnnı ediyor: 

- Bu çeteciler gurubu, en kısa 
zaman içerisinde Amerika birle
tik hükfınıetleri hudutları içerisin
den kayholmalıdır. Hiç rahatsız 
edilmeden ve hemen hemen hiç 
bir engelle karşılaşmadan en pa
halı ve en modern otomobiller, 
son sistem zırhlı otomobiller içe
risinde ve kurşun işlemez pencere
ler arkasında, makineli tüfekler 
ve otomatik tabancalarla müceh -
bez yaşıyan bu "Mister" ler! 

Size Valentayn gününü, 14 Şu
:ı>at 1929 tarihini hatırlatırım. 
"Mitralyöz Caldar., çetesi denilen 
çete, Şikagoda güpegündüz rakip 
"Moran çetesi" efradından 7 sini 
baskına uğratmıf, bunları bir ga
raj içerisinde duvar önüne dizmi~ 
ve hiç aman vermeksizin, makine
li tüfeklerle sinek öldürür gibi öl
dürmü!tü. Keza hatırlatırım, ki 
conilerin hepsi de, bu suçu itler
ken zabıta memuru üniformuı 
. . 1 d'' 8 .i!Wll! er ı . 

Birleşik hükfunetlerin ve bun -
k ·-:ı p .. lislerinin dünyanın her 
t-. afında ve kendi memleketlerin 
de alaya maruz lcalmasma, kah
kahalarla karşılanmasına daha 
fazla müsamaha edemem ve her 
eyden evvel vatandatlanmıza sü

kun hissi, ıahsi emniyet temin et
mek isterim .• 

Batka söylenecek pek az şeyim 
kaldı. Bizim son derecede hızlı gi
den büyük ve kuvvetli otomobille
rimiz var, radyomuz var, tayyare· 
)erimiz var, en mükemmel maki
neli tüfe'klerimiz var, göz yaıar -
tan bombnlarımız var, el bomba -
larımrı: var. Ve eğer bütün bun -
1ar- yetmivecek olursa, size bizden 
isteyeceğiniz h '.!r §eyi vermek im
kanımız ::r.evcut!ur. 

Bazı defa, f U veya bu suçluyu 
tevkif etmek kabil olmuştur. Fa
kat, hemen h~men tevkif sayısına 
muadil olarak ta, yakalanan şa
hısların tecilen ve affa tabi tutu
larak salıverildikleri vakidir. Ve 
pek çok defa da, suçluların hile 
ve yahut zorla kapağı dışarıya at
trkları görülmüştiır. Bu hususlar -
da artık sözü daha ziyade uzat -
mıyacağım. 

Buna mukabil, size ıu Con Dil
lingerden bahsedeceğim. O, "1 
Numaralı Halk Düşmanı" olarak1 

damgalanıyor. Fakat, hükumet, 
resmen bir tane "1 Numaralı Halk 
Dü§manı" tanıyor. Bizim ''1 Nu
maralı Halk Düpnanı" mız, birle-' 
şik hükumetlerin bütün çeteleri
dir. 

Bu sözleri dinliyenlerden btri, 
teheyyüçle bağırdı: 

M .. k 11 Fak D ... . - u emme . at, ... tnger 
çekirdektir! 

Devlet bafmüddeiumumisi, bu . 
sözü tekrarladı: 

- Doğrudur; Dillinger • ~-

--Bu odunları ne zaman yakaca 
ğız .. 

- Bahan gelince .. 
-- Bu odunların dumanlan sa 

hiden bulutlar gibi mi olur~. Ne 
güzel odamıza bulutlar dolacak de -
mek ... Bir görsem .. lesi.. Çekirdektir! Ve dolayısiyle 

de biz önce bu çekirdek kısmiyle 
yakından mefgul olmak mecht·ri

"Memleketten demir ve ihracını yetin deyiz. 
tahdit etmek düşünüldü. Fakat son-

Çocuğun kafasında çam odunu 
insanı memnun etmeğe kafi bir 
hayaldi. Tezeğin bulanık pis kokulu 
dumanlarından ayrılmak ümidi ona 
ınühhem bir bayram sevinci veriyor 
du: 

Sizi buraya çağırtmaktan mak- ra vaz geçildi. Çünkü Almanyadan 
sadım, fU ciheti gözönünde tutır.a- yapılan bu ihracat memlekete döviz 
nıu israrla ve gayet acel istediği- getirmektedir. Alman ağır sanayii Ü 
mi bildirmektir: Dillingerle unrn- zerindeki kontrolun neticeleri, mem 
şınız, amma adamakıllı uğraşınız! leket dahilinde, sanayi'n bünyesinde 
Bu sözümle ne demek İstediğimi tesir icra edecektir.,, 
de size derhal anlatacağım. Bu ----------------------
andan itibaren hiç müsamahaya 

- Bahan sana ormanlardan süslü 
bir çamçak getirecek.. Onun için
de su şerbet gibi olur. Kar gibi soğuk 
durur. 

C'')cuk akşamları eli şakağında bu 
sualleri bir zaman daha sordu. Sonra 
kendisine cevap verecek kimse kal 
madı .. Ve nihayet çocuk büyüdü .. Ö
len bir ana ile hapishanede bir bahayı 
hayal meyal andı. Ve onları yavaş 
yavaş hafızasından silmeğe başladı. 

kapılmayınız; hiç bir şeye ve hiç 
bir kimseye göz yummayınız. Ve 
şimdiden sonra hiç müsamaha güs 
tenneksizin hareket etti~iniz ta.k
de, tarafımızdan müşkül mevkide 
bırakılmıyacağınızı garanti etmek 
için, timdi sizi burada birle!ik hü
kUmetlerin topluca verdikleri bir 
karara muttali edeceğim. 

Devlet batmüddeiumumisi, bir 
an sustu ve karşısındakilerin ger
gin hatlı çehrelerini §Öyle bir göz
den geçirdi. Sonra, yavaı yavat 
devam etti: 

- Dillinger ve bütün suç ortak
lan, bu dakikadan itibaren kanı 
helal kimselerdir. Kendilerine kar 
fi kıyasıya bir takibe, amansız bir 
ava giritmek gerektir. 

Nerede ve ne zaman ve ne tür
lü şartlar altında olursa olsun mü
savi, Dillinger ve yahut ta suç or
taklarından birisine rasladınız 
mı.... içinizden her biri derhal a
teş edecek tevkif ihtarında ve ya
hut tecrübesinde bulunmaksızın, 
derhal yere serecektir. 

Birleıik hükfunetler, mü,terek 
olarak, bu haydutlardan her biri
nin batı iÇin .... Her birinin tevkifi 
için değil, her birinin ölüsü için 
mükafatlar ortaya koymuşlardır. 

Derin bir sükitt içerisinde, aya
ğa kalkan batmüddeitmıumi, ha · 
fif sesle söyledi: 

- Tafsilatı, tefimiz Huver teb
liğ edecektir! 

(A»k(t8t oor.) 

Liman inşaatını de
ı ııhte eden 

Gip şirketi 
mühendisleri Kara Mehmet epey hapis yattıktan 

sonra bir gün hapisane kapılarının 
Bu gUn şehrimize geliyor kendisinea çıldığını gördü. Bir yorganı 

lstanbul limanının yeni yapıla • ;ardı onun iki ucunu ha~ladı, ve bir 
cak bütün inşaatım üzerine alan İn· ıple omuzuna sardı:.. Hapısane ~apısı 
iliz Gip müessesesi mühendisleri - arkasından kapandıgı zan:ıa~, zından 

g · b ·· h · · ı 1 · bek kapısı tokmaklanır gıhı deru -
nın ugun §e rımıze geme en - . b' .... 1 .. h' eli d B k 
1 kt di nı ır guru tu ısse yor u... u en 
enme e r. d' k d' 1 d L - • h 1 . ı en ınc sene er enocrı atır ama 

20 den fazla mühendısten teşek • d.., b" d"' .. 'd' B ··th" d" 
k 1 d h "d" .. ıgı ır uşunce ı ı. u mu ış u 

ü e en eyete müessese mu uru .. .., da .. l ha 't b' . . şunce onun agzın şoy e sı ır 
M. Gıp başkan Irk etmektedır. cümlecik halini alıyordu: 

Heyet şehrimizde hazırlanan bir Hürsün fakat bundan sonra ne ya 
program dahili.nde limanın her ta~~: pacaksın, bu akşam ne yiyeceksin?,, 
fını gezecek hılhassa, deruhte ettıgı Köye gidip ne yapacaktı .. 
Kuruçeşmedeki kömür havzasında Ev yıkılmıştı karısı arkadan da ana 
yapılacak yeni tesisatı, rıhtımların sı ölmi.iş. Eşek satılmıştı. T ariası za 
üzerine yapılacak frigorifik an • ten yoktu. Köye gitmiyecekti. Fakat 
trepolar için esaslı tetkiklerde bulu • burada durmakta istemiyordu. Şehir 
nacaktır. onu sıkıyordu bir yere, bir yana, bir 

Üç gün devam edecek olan bu tarafa mutlaka gitmeli idi. Sanki yol, 
tetekikler esnasında liman işletme di sanki bilmediği iklimlere doğru ataca 
rektörü, Raufi Manyasi ikinci mü - ğı adımlar ona teselli verecekti. Bili 
dür Hamit S.ı ·acoğlu ve şehircilik nen bir yokluğa bir hiçliğe gitmek 
mütehassısı Prost hazır bulunacak - tense meçhul ümide koşmayı adeta 
!ardır. ayakları ona anlatıyordu. Bu felsefe 

Gip müessesesi mühendisleri, şeh kafasınm değil ayak parmaklarının 
rimizdeki üç günlük tetkiklerini bi - topuk kemiklcrinindi. 
tirdikten sonra Zonguldağa gidecek Dere boyundan ilerlemeğe başladı. 
burada bir müddet kalarak Zongul - Derenin kenarları kışın ve ilk ha -
dak kömür havzasında bazı tetkik - h?r~n sularının çizdiği izleri olduğu 
lerde bulunacaklardır. gıbı muhafaza ediyordu. Çakıllar, 

kumlar biririne karışmıştı. 
Heyetin Zonguldakta tetkikler yap- D~:enin kenarında birbirine karış-

tığı zaman İktisat vekilimiz Celal 1 mıs ıgde dalları söğüt ağaçları ve ka 
Bayarm orada bulunacakları vakte v~klar vardı. Kasaba iki siyah tepe -

p o 1 is 't e tesadüf etiğinden vekilimiz ile he - d da 
ı:ın ar. m kaybolduktan sonra şe • 

Tulufan fundahklar yet arasında bazı konuşmalar yapıl- rıt halınde sadece dere uzayıp gidi -
masrı kuyvetli bir ihtimal dahilinde- y?rdu. Bir yanda gözün alabildiğine 

Büyükadada Cuma tepesindeki dir. hır kır hafif arızalarla yayıldıkça ya. 
fundalıklar tutuşmuş, yetişilinceye 1 z 1 l -

ngiliz heyeti _ongu dakta 1 O gün Y1 ıyor ve boz renkli son bahar ak--kadar on beş metre fundalık ve üç k d 1 b dan · :-r-
a ar ka acak, un sonra şehri • mı gıt Ride morarıyor, perde perde 

ram yanmıştır. Yangının atılan bir · d · k ı· 'd k ı k 'I , rnıze onere ıman ı aresinin te - urşunı C§İyordu. Arkasına döndü. 
sigaradan çıktığı tahmin edilmekte - lif edeceği avam proje göz ön ünde S~nki ... birisi kendisine seslen mitti. 
dir. tutularak yeni bir proje hazırlana - Bır c:ı~lık duyar gibi olmu§tu. Arka -
BAŞKA ERKEKLE KONUŞ - cak, ve derhal inşaata haşlanacak - s!~.da hapisane penceresinden seyret 

TUC.U iÇiN -- Taksimde Altın - tır. tıgı kasabayı göremeyince memnun 
bakkal sokağında 28 numaralı evdeı----------------------- oldu. Ufkun değişmesi ona biraz da 
oturan Haydar metresi Leman la Ba- Anadolu ve yeni mersf nll rahatlık verdi. Çünkü 0 kasabayı, ka 
kırköyden dönerken Leman trende sahanın çerçeveledig"i ufku aördu"kçe 

d d ... b' k kl .. .. 'rkada,ıarımız f l e eski en tanı ıgt ır er e e goruş - as a t yol kafasında, bir facia filmi 
müş, Haydar huna kızmıştır. lzmirde çıkan "Aandolu" arka- gibi döniip duruyordu. Asfalt, bek-

Eve dönünce Haydar metresi Le- daıımız yirmi yedi, Mersinde çı- lcyişi, otomobil, tokat, ölüm, ve ni
manın başına sopa vurmuş, yarala- kan "Yeni Mersin" arkadatımız ha yet çocuğun feryadı: 
mıştır. on yatına girmişlerdir. Tebrik e- "- Babacığım. babacığım .. 

Dokuz aylık hamile olan Leman der ve muvaffakıyette devamları- Şehir duvarlarının gözünden si -

------------------------hastaneye yatırılmıştır. m dileriz. linmesi ona bir nekahat gibi geldi. 
Karşıda ay vardı. Lo§ ruhlu aya de -
rin, derin haktı. Boşlukta onu saran 
gözlerinin içine bakan, kucaklayan 
yalnız o idi. Gündüzün ışıklarını bir 
yılanın bir kurbağayı yutması gibi bir 
lokmada midesine indiren gecenin 
uçsuz bucaksızlığı içinde yalnız ayın 
yüzünü seyredebiliyordu. 

Açık teşekkür 
Babamızın ölU mu dolayısile bizi taziye ve 

teselli etmek nezaket ve ICltu!kArlığmda bu_ 
ıunan dostlarımıza bUtfuı ailece duyduğumuz 
te§ekkUr ve minnettarlıklarımızı bildirmek 
için muhterem gazetenizin tavassutunu rica 
ederiz, • 

Sllseyya Orhun _ Orhan Seyfi Orhun 

1 Yeni eserler 

Memleketimizin yegane san'at 
dergisi olan Ar'ın yedinci sayısı 
kıymetli yazılar, güzel resimlerle 
inti~r etmittir. Ar'ı bütün okuyu
cularmııza tavsiye ederiz. 

Ay ıitepte geceyi yıkat~ 
korkunç hilelerini önler. Ç~ 
yarların hilebazlıklarmı . '"J 
kulaklarına fısıldar. Şüp~~~ 
dır. Göleğimizden, dö§e~ ~ 
ha çok bizi tanır. Fakat a~ tfl. 
tında nereye gitiğini hen~.~ 
miyen ve yürümek için Yo"" 
dam sabahtanberi de açtı. 

Dua ediyordu, . _.ii 
- Yarabbi yoluma~· 

birini çıkar .. Yahut yoluınu 
köye götür .. 

Uzaktan bir karaltı gö~ 
ranlık kımıldanıyor. Yürii~ 
lak gecenin ı§ığı içinde uzaı~ 
lan muşamba fener :!ibi bit 
bu.. • _14 

Nihayet yakla§tılar, ve P'I 
şıya geldiler. Kartıdan ge1e!9 / 
değnek, topal ve köıemıi bit 

dı. Sel'" .. 1 k'" eli.,,; - amun a ey um ; 
di. 

Kara Mehmet: 
- Aleyküm selim: diye 

verdi. 
Ayak üstü konU§tular: ~ 
- Nereden gelip nereye r 
sun? n 

Topal adam cevap verdi: 
- Şehre.. Ya een t.. ~""' 
-Ben de ,ehirden gidifO'ttl 

züm~n alabildiğine .. Bir it 
ğım. ele 

- lş mi?. O çok güç, h i 
kekik biten keklik öten yerde l 
gezer? Ben, 36 aaatlık yol~ 'I 
yorum bir pazar günü ıehıfU"',al 
neceğim .. Yine otuz altı saat 
rüyeceğim ... Bir hafta bunuıJt ~ 
çineceğim.. Allah bin bin ~ 
versin şehirde kırk elli kurtlf 
yorum. Allah ıu topallığı bot 'fJ 
halk etmemiş ya, o da oıma-
ne olurdu) . (. 

Aklın varsa kalk; kaz sd1 ~ 
kavak biten yerlere git ... Be~~ 
sihat; kekliğin dolaştığı, keÇ• "' 
ğırdığı yerler dailık taılıktır ..... f.. 
ların bittiği, kazların seslen~~ 
lerde sular boldur. Oralar o~ 
tarlalar çoktur, var kendine 0~ 
iş ara 1. Ama diyec• ksin ki 
söylüyorsun da ıen kendin n::;
mıyorsun? Doğru ama ben 
bi sağlam değilim ki 1 ~ 

Ayıp değil a topalım .. io~ 
hen dilenir geçinirim.. Allah ;I 
de kısmetimizi böyle halk 

Sonra duraklar gibi oldu. ,/ 
- Hemşeri, dedi, çok k00 

sende tütün var mı} a'; 
-- Hemşerim, dedi, çok 1' ıJd 1 
Kara Mehmet, bu serin r\J 

dama sadece: 
' - Hayır, dedi, tütün yo1'··' 

Topal adam: 41 
-Hey hemıcri dedi, beJI 

ni bir adam sandım... Tütün IJ 
ahbaptan iyidir derler de .. Seti 
bulunur sandım. l 

Topal yürüdü. Kara Mehrlle 
rüdü. 

iki aksi istikamette iki göls' 
. na, kısala birbirinden uzakl~; 

Kara Mehmet kendi kendı 
leniyordu: 

- Hay allahım .. Ben san• ~ 
dedim, herif benden tütün~ 
Kimbilir daha iyi bir şey ist 
nımı mı alacaktı neydi}. ~ 

Topal kendi kendine söyl 
du: · 

(ArJoOll 
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DOKUZUNCU IM:\M 

Muhammed Taki 

liicreti ·· 
~an n 195 inci senesi Raına-
d ayının 18 · · .. ·· M d'ne e (R'h ıncı gunu, e ı · 
dan d ~ ane) isminde bir kadın
'<l\fuh unyaya gelmiştir. Asıl ismi, 
dir. <:ftned) dir. Lakabı (Taki> 

F lialife M ' O "l aı}) ·ı . e rnunun kızıı ( mınu 
~etni:ıl ~ ... ~ ı:ıdivaç etmiş .. ahlakını'! 
ıle, ha;~•, halimiyet ve sükune~ı 
b.li.iınt l~e saraylarında büyük hır 
l'İtıin a:ı~~et kesbeylemiştir. Pede
de (' :ıe ırlenerek vefatı üzerine 

• 
1tnaını k) · ·ı tlııtti ı makamına geçın · 

F ı-. 
aka.t 

~tı d onun bu parlak hayatı u · 
l:tıi be evaın eıbnemştir. Henüz y~r
hald '~aşında bir genç oldugu 
~a.dee, ıcretin 220 nci senesi zil
(8a ... d ayının son gününde, 
rey!~ at) ta vefat ederek (Ku-
1<a:ı1 ~e:ıarlığında, ceddi (Musa 
dilttı~· ın kabri yanında de ne· 

'% ır. 

ONUNCU iMAM 

Ali Naki 

O Valdesi H tnrn .. 1 
1 alife Me'ınunun kızı 

ıenesi\iih~zl'dir. H icretin 212 nci 
de d.. ıcce ayında (Medine) 

llnyay ' Bu a gelmi ştir. 
tnedr 2!at . ta bir müddet (Medine 
k. eses1) d k h Itnlikt b. ne evam edere , e-
eına.d eh ır hayli ilerlemişti . O 
bu:Yii'k \,. ali f e olan (Müt evekkil ) 
dat) h k~ ~ıban çıkarmıştı. (Bağ· 
Sare h el ınıleri, bunun tedavisine 

u a.rnı orl 

ON BiRiNCİ iMAM 
Haşan Askeri 

; 

· · RebiüI-Hicretin 232 ncı senesı, ) 
ahir ayında, Medinede (Sus~~ 
isminde bir Türk kadınından dun

. · (H an) yaya gelen bu zatın ısını a.s 1 

lakabı (Askeri) idi. (2) .. 
Pederi vefat ederken kendıst· 

ne olduk~ mühim bir servet ter· 
kehnişti. fakat o, bu ser~etten şah 
san istifade etmekten zıyade, he
men bütün servetini yoksullara 
dağıtacak kadar cö~ertlik ~öster: 
miş; kendisi ?e sak!n :'e munzevı 
bir hayat takıp etmıştı. . • 

Onun için bu zat ta hıç lbır sa-
ray entrikasına karı.ştı~ılmıy~r~ 
kendi haJine terkedılmış.. yımu 
sekiz sene kadar yaşadıktan son
ra pek genç yaşında vefat ederek 
p:derinin kabri yanında ebedi sü
kunete çekilmişti. 

ON iKİNCi İMAM 
Muhammed M ehcli 

işte; üzerinde biraz fazla du
rulması lazımgelen bir isim ... 

(Mehdi ) .. Bu isim; hem (Şii) 
leri, hem (Sünni) leri pek fazla a· 
lakadar etmiştir. Ve bu alaka, bu
gün bile zihinleri hürafeler)e meş
bu olan bir kısım saf ve cahil halk 
nazarında henüz kıymetini kay
betmemiştir. Çünkü, bunların ka
naatine nazaran (Mehdi), (Ahir 
zaman) da tekrar zuhur edecek .. 
Dünyayı, bütün ( fiski fucur) un 
levslerinden tathir eyliyecek. (Ma, 
rık) tan (Mağrib) a kadar yeryü
:ıii onun hükmü altına girecek.. 
Bütün dünyanın insanları, onun 
bayrağı altıda, ve tek ?ir din etra
fıda birleşecek .. Hatta, (İsa Pey-
aınber) bile, gökyüzünden yere 

~ k Artık peygamberlikten 
ınece .. ... ~ 1 
vazgeçerek, onun baydra~ b~ tı~~ 

. k Ve böylece erın ır su-
gırece .. , ) . k 
kun içinde, (Kıyamet ın opma-

sı beklenecek... b'l h "' 
Hatta, onun doğuşuna . ı ~ u-

f 1 isnat ederler ... Annesı, .g~-
ra e er · t' Kendısı · 
bel"''ni hissctınemış ır. . 1 , 
"bıg~. k silmiş ve sünnetlı o a-

go egı e ' .. 
k dünyaya gebnıştır. . 

ra 1. gelmez ıbadete 
D.. a .,.e ır • unyay ,.. d· ~ · keramet -

r Göster ı~ ı . 
ba~lamıştı · d k'l . hayretler ı • 
Ierle, etrafın a 1 erı 
çinde bırak~ıştırh. .. felere daya-

t t kamılen ura . 
ş e, . . (Mezhep sıya-

nan bu rıvayetler' k istiyen 
seti) nden istıfadle etınehalktn ce-
b. k kurnaz arın , 

ır ta ıın . . d 'stifade et-
halet ve saft'relın en ı a sa-

k 
. . uyd11rd,.kları saç.m 

me ıçm t' 
1 l dan il-<ıret ır. pan ya an ar 1• A t hakikate nP. ınce : > 

sı (Det amı 1•ar 

(_1_)_D_ı-.ğ-e-r b-ir---;la7ı-=habı J a (C e· 

Qat) tır. t B ... 

ilk 

Milyoner iken şimdi 
agda601iraga çalışıyor 

On, on bir sene' 
evvel ölen meı -
hur artist Rudolf 
Valentinonun ilk 

karısı Jan Aker 
isminde bir ar
tistti. 

Valentinodan, 
ölümünden daha' 
çok evvel, ayrı-
lan artist kadının 

V alantinonun birdenbire yıldı-
karısı J an A kcr. zı sönmüş ve eski 

yüksek mevkiin
den baı döndürücü bir sür'atle yu
varlanmıştı. 

J. Aker, Valentinonuİı karısı i
ken kendisine "dünyanın en haset 
edilen kadın" adı verilmitti: 

Valetino gibi bütün kadınların 
sevdiği bir erkek artistin k-··•r ı ol
maktan başka J. Aıker, milyonlar
ca lira sahibi zengin bir kadındı. 

Fakat yıldızı söner sönmez bir-
' . k denbire karanlığa düşen artıst a-

dın senelerce çalışmadan kalmı,, 
servetini bitirmiftir. Bugün ise, 
c~::mek p:ı.rasını kazanmak iç~.~ . en 
a~ağı bir ücretle çalışmaya mec-
bur bulunuyor: 

Alelade bir tiyatroda temsiller 
veren J. Aker, bugün haftada 15 
lira gibi az bir ücretle çalışmak
tadır. 

Şarlo konu,tu 1 
Şarlo, bugün san'at kıymetleri

ne rağmen, bir tarafı eksile olan 
bir artisttir: Sesli film çevirmez. 

Sesi müsait olmadığı için, sesli 
film çevirmeğe şimdiye kadar ce
saret edemeyen Şarlo, yeni filmi
ni sesli yapmağı düıünüyor. Buna 
ilk önce bir tecrübe obnak üzere 
geçen yıl ilk defa olarak sinemada 
konuştu ve ufak bir film parça111nı 
seyredenler, onun sesini de iıittİ· 
ler: 

İyi bir tenisçi olan Şarlo, geçen-
lerde bir müsabakaya çıkarken 
mikrofon karşısında ihtisaslarını 
anlatmıştır. 18 kelime tutan bu 
sözler tarihi bir kıymeti haiz bu
lunmaktadır! 

uunıınııııınnıııım11rmunnntQtllmıııne•ıı ıı11tıı ımımn11ıımuıınuııınnıHm ııı1f11Ull· 

Ka!'gütme 
(Vstya.m 1 incide) 

ılSöylendiğine göre, Süleymanın 
kardeşi birkaç sene ~v~~~ ~ül~s
tür Feyzinin kardeşını old.unnu~, 
mahkfun olarak Sinop hapıshane· 
sine gönderilmiştir. Hal~n mah
kumiyet müddetini geçırınekte-
dir. b 

İşte 19 yaşındaki sandalcı . u 
yüzden intikam almak hırsıy~e , o· ~ b Süleymanı öldünnüttür. ı~er ~r 
rivayete göre de Süleyman ıle Ku· 
lüstür Feyzi bir kadın yüzünde_n 
kavgalı imişler. Evvelki gün bır 
kahvede barıştırılmışlar, gece de 
rakı içmeye karar vermiştir. 

İki sandalcı saat yirmi dörde 
kadar rakı içmişler, sonra yatmak 
üzere Tahtakaleye dönmüşlerdir. 

Süleyman, biraz fazlaca sarhoş 
oldugundan Külüstür Feyzi kolu
na girmiş, kahvenın yanındaki dar 
mcrciivenden yukarı kala çıkar
larken Feyzi birdenbire bıçağmı 
çekmiş, Sü!eymanın kasık!arma 
saplamış, bir de tekme vurduktan 
sonra kapıyı kap.:yıp kaçmı!ltır. 

Süleyman düşmüş, güçhalle aç
mış, sokağa düşmüş, ölmüştür. 

Biraz sonra yoldan geçen bekçi 
cesedi görmüş, zabıtaya haber vel" 
mi$, tahkikata el konmuştur. 
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Cengel hikciyeleri 
Yazan: 

~ ıYı ll'iı a ~ ce :aı: ~ n D'il 1 

Nurettin Artam, "Çengel Kita
bı) nın ikinci cildini de çıkardı. 
Geçen yıl , tatilinde İstanbula gel
diği vakit, buna henüz başlamıştı. 
"Ulus" ta tefrika ediliyordu. tık 
parçalarını birlikte okumuştuk. 

Dostumun, İngiliz edebiyatın
dan "Kipling" i seçmesi, pek ye
rindedir. Bunun, bence iki fay
dası var: 

1 - Dünyanın sayılı başların
dan birinin ışığiyle çevremizi ay
dınlatmak. 

2 - Girdiğimiz kalkınma ça
ğında ::ıilli ihtiraslara bir çağla· 
yan hızı vermek. 

Çünkü Kiplinı, bir deha olduğu 
kadar, kahrama:ıc:ı. bir nikbinli
ğin de üstün örneğidir. 

Bugünkü Türkiye, tabiatile bir
likte bütün eski iç ve dış inanış
lariyle ko.vgadadır .• Çürüğü ayık
lamağa, kangrenleri kesip atma-

. 
''Ccrıcral" hitabını dilimize çeıJirerı 

B. Nureddin A rtam 

Bu Iionur'( (,ar cm ff öypp PYPYı 
ğa uğraşıyor. d 

Pekgözlülüğe, yılmaz atılgan- de büyük bir ers var. 
lıklara değer verilen günlerdeyiz. Çengel kitabının ve "Kipling'' 
Böyle günlerde başka hiç bir mu- in bütün öteki e5erlerinin lbir bat-

,, d d h ka değerli tarafı da, bizde hiç d~ 
harrir bize "Kipling en a a d ~ d "N tt · " • · kunulmamış, el eğmem it konu• 
yakın olamaz ı. ue ın .1 ı seçı- ları işlemesidir. 
§inden öti.ırü alkışlayışım, ışte bu Mekteplerimizde çocuklara "0.. 
yüzdendir. Düşünün, ki bu büyük ku!" derken, iş kitab. adı verme
adam, "T ransval" bozgunu karşı- ğe dayanınca çok kere bocalarız.. 
sın da bile: Halbuki Çengel hikayeleri, ne gü .. 

- Şahane bir ders aldık. ':' e~i- zel birer sınıf kitabı olabilir. "Nu• 
den bir imparatorluk kurmak ıçın, rettin" e emek harcatan sebepler"" 
bu kafidir! D .. den biri de sanrrım, ki 'böyle bir 

D 
. . - ..r~ ., . .,~ ~ ... 

emı§tı. hizmet gayesidir. 
Bazı dehalar ateşe l>enzerler. Bir dostun eseri olduğu için, ki· 

Yurdun üstünden esen f ela.ket ka- taıbı dikkatle okudum. Tercüme 
sırgaları onları bir kat daha par~ tam benim istediğim tarzda yapıl• 
latır. Kipling işte bunlardan. mış. Tepetaklak cümleler yok. A'.. 
Vatanın uğrayacağı bozgun, 0 - dam kendi dilinde ne söylemek i"' 

nu sindirmek şöyle dunun, şah- temişse o mana türkçeye ıindiril· 
landmyor. Böyle bir ada.m.ın eser- miş. c : rcek tercüme de, işte bu• 
!eriyle beslenen genç ruhlNar, su dur. 
verilmit çeliğ~ d~ı_ıerle~. e ~a: Topluiğne, ince n~~le~ini et• 
zrk, ki şu tercıh ışı, .. bı:zıde. ~ala rafa saçan cömert hır tıptı . o~~w~ 
başıbozuk bir yürüyuşle gıdıyor . . daha çok bir kelebek havayıhgı 
Memleketin tuttuğli yola. . uy~n sezilirdi. y azıdıkları, gazete yap
bir yönde değiliz. Bu gıh.~ ~e~~n raklarında, masa toplulukları ara .. 
ve geniş davalarda, uzun duşunul· sında bir zekakıbılcmn olarak ya• 
ınüş, di~atle tartılmış program· nıp sönerdi. Ankara, görüyonıın, 
lar gerektır. ki onda bir istihale yaptı .• 

"Kipling" in, bizce değe~ini Kelbbek, ~i~di peteğinı doldu-
arttıran şeylerden biri de hürrıye· ran bir arı .gı~ı çalışıy~r. 'k?n:.f.' 
ti anlayışındaki güzelliktir. bütün K~plıng~ ?u te~ızlı e 0~_ı· 

1 · · vınnesım bekhyorum. un 
Katışıksız sorusuz, sua sız, en· ınıze çe l 1 b' dT k 

in bir hürriyet istiyenler, ya ne yada güzel eser er e ır ı ı e?.:~ 
~ d'klerini bilmiyenler, yahut ta dine minnettar etmekten daha.b!1· 
15te ı d ·· .. k ··k A f t ktur Nurettının b h"'rriyet maskesi arkasın a soy yu mu a a yo . : . 1 
le~m~yecek başka şeyler saklı· bu mükaf~ta erme~ı. ıse, htç te o • 

ı d mıyacrJ.[ bır şey degıl. 
yal~~H:·muharrir, bu mesel~y.e Hakkı SUha Sezgin 
de yılgınlık bilmez bir atııla g~rı

• "Gerçek hürriyet, hükmed.ıle· 
yo~ ·hükmetmektir!" diyor. Arıste d: böyle söylemişti, fakat onda şu 

f örnek yoktur: 
enKe.s 1. bir Afganlı ile bir İn· 

ıp ıng, .. 1 k 
·ı· karakol çavuşunu şoy e o-

gı ız 

nuşturur: . ? 
_ Niçin ava gelmıyorsunuz · 
_ Zabitim izin vermiyor. 

_ Bari o gelsin. 
- Kumandandan izin alması 

lazım. • . . , H. 
_ Siz hep böyle mısınız· ıç 

keyfinizin istediğini yapamaz mı-

sınız? 
- Evet. 
_ Vahvah ! Bizde böyle esaret 

yok. Su dağlardaki rüzgarlar gibi 
diledic;inti'T. yana eser, toz:'\rız . 

- l~te bunun için değil midir, 
ki Afgan emirleri verlerinden kı-
11"tld .. '11ak İcİ"' - hir lnP-;ı: ":den C':T!İr 
almak zorunda kalıyorlar. 

Felsefe kongresinde TUr· 
klya namma okunacak 

raporlar 
Beynelmilel dok u7uncu .. fe~~efe 

kongresi önümüzdekı cuma gun~ Pa 
risteilk toplantı .:ımı yapacaktır. Kon· 
gre merasimle Cumhurreisi Lebrun 
tarafından Sorbonda açılacakve der
hal müzakerelere başlanacaktır. 

Kongrenin bu seneki programın• 

da Türkiyeden ikisi ecnebi, biri de 
Türk olmak üzere i.iç azanın raporu 
\'ardır. Ecnebi azalardan birisi Üni • 
versite fen fakültesi profesörlerin • 
den Fon Mizestir. Bu zat kongreye 
usul hakkında bir rapor vermiş bu • 
lunmaktadtr. 

İ kinci aza Üniversite edebiyat fa· 
kültesi profesörlerinden Raychcnbali 
tır. Bu da Lojistik hakkında bir tez 

hazırlamıştır. 
Üçüncü aza H ukuk fakültesi içti· 

• 
Katil Feyzi, sabaha karşı yaka

lanmıştır. 
Bir vak'a da Tavukpa:carında • ••WWW•'*0"'•11'•w-•••M-1 

olmuştur: birisi çıkmıştır. Şakir birkaç saat 

maiyat ve ahlak doçenti Ziyaettin 

(2 ) Bazı tarihler bu za ın ag· 
• nJa (S ermenrey) del 

dat cwarı l 
doğduğunu kaydeder er. 

Tavukpazarmda Yaşarın bekar evvel Kürt ~aitle kavga etmiş ol
oclaiarında rakı İçen Halil Solak duğundan yıne kavgaya tutuşmu ,
Ahmet, manav Kemal, ku~duracY lardır. Neticede Sait ağır surette, 
Ziya ve Hasan Recep, Şakir, Arap kavgaya karışan Şakirin arkadal5ı 
Hilmi, Mahmut, Enver sokağa çı· Mahmut da hafif surette yaralan· 
kıp Beyoğluna gezmeye giderler- mışlardır. Sait Cerrahpaıaya kal
ken yolda önlerine Kürt isminde dırılmı§tır. 

Fahridir. Ziyaettin Fahri de içtima • 
iyatts aksiyon ve Türkiyede Dekart 
felsefesine dair bir rapor verıniştir. 

Fon Mizsinin ve Rayhanbahm rapo· 
ru bir ağustosta, Ziyaettin Fahrinin 

rap9ru 6 ağustosta müzakere ve mü· 
nakaşa edilecektir~ -
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Çinlilerin müsaadesi üzçrine 

Japon kıtaları 
Pekin'e girdi! 

Şanghay 26 <A. A.) - Pekinden JAPONLAR ÇlNLiLERl TAKIP 
Central Nevs Çin ajansına bildirili- EDiYORLAR 
yor: 

Bir Japon zabitinin müdahalesi ü
zerine, Çin makamatı, Japon kıta -
larmrn Pekine girmesine müsaade et 
miştir. 

150 hlşilik ilk"müfreze kapıdan gir 
miş, fakat derhal Çinliler üzerine ateş 
açmıştır. Bunun üzerine Çinliler de 
bombalarla mukabele eylemiştir. Ja
pon müfrezesi, sokakta ahlaka edil -
miş bir vaziyettedir. Müsademe de
vam etmektedir. 
ŞİDDETLi MUHAREBELER DE 

VAM EDlYOR 
Pekin 26 (A. A.) - Çin garnizo 

nunun Tiyençinden iki trenle gitmek 
te olan 1300 Japon askerinin nakli
ne mümanaat etmesi üzerine Pekin 
ile Cin arasında yan yoldaki bir mev 
kid; Çinlilerle Japonlar arasında ye 
niden muharebeler başlamıştır. 

Pekin Tiyençin arasındaki müna
kalat tatil edilmiştir. 
tayyareleri, bu sabah Langfangdaki 

Tiyençin filosuna mensup Japon 
Çin kamplarını bombardıman etmi§

Tiyençin 26 CA. A.) - Çin kıta 
atı Japon telefon hududunu tamir et· 
mek üzere kuvvei külliyelerinden ay 
rılmış olan Japonlara karşı otuz seki 
zinci Çin fırkası kıtaatı tarafmdan 
yapılan taarruz üzerine gece Lang
fan gda şiddetli bir muharebe olmuş
tur. 

Japon takviye kıtaatınm gelmesini 
müteakip Japon kuvvetleri, Çin kış
lalarına tayyarelerle taarruzda bulun 
muşlardır. İhtilafın başlangıcmdanbe 
ri ilk defa olarak yapılmış olan bu 
hava taarruzu bir çok kişinin ölme -
sine ve yaralanmafıma sebebiyet ver 
miş, mühim hasarlara bais olmuş ve 
Çinlileri ricata icbar etmiştir. 

Japon kuvvetleri Çin kuvvetleri -
ni takip etmektedirler. 

Pekin ile Tiyençin arasmda de -
miryolu münakalatı inkıtaa uğramış· 
tır. 

Japonya namına söz .. söylemeğe 
selahiyettar bir zat, vaziyetin çok va 
him olduğunu beyan etmiştir. 
HADiSELER EHEMMiYETSiZ 

GôSTERILlYöR 
TEHLİKE ARTII Pekin 26 (A. A.) - Ckahar mec 

Tokyo 26 (A. A.) _ Domei ajan ]is muhafili ile Japon diplomasi ma· 

lerdir. 

smdan: hafili, yeni bir takım muharebeler 
Tiyençinden bildirildiğine göre çıkmasına mani olmak için Langfang 

mühim miktarda Çin takviye kıtaa- muharebelerinin ehemmiyetini az 
tının Langfang istikametine yana§ _ göstermeğe gayret etmektedirler. 
malan üzerine muhasamatın umumi- JAPONYA NE SARFEDIYOR ? 
leşmeai tehlikesi artmıştır. Tokya 26 (A. A.) - Maliye ne-

Tiyençindeki Japon takviye kıta _ zareti erkanı, şimali Çin ihtilafı do -
atı vasıl olmuş ve hemen Japon layisile ihtiyar edilmiş olan masarifi 
mevzilerini tehdit eden Çin kıtaatma 1O?,100,000 yen tahmin etmekte -

dirler. 
karşı mukabil taarruza geçmiş olduk JAPONYA YENi BiR NOTA 
larım bildirmektedir. VERDİ 

CiN ORDULARINA EMiR 
VERiLDi L~~a. 2? ... <Hu~~si) - To~y~ -

N k" 26 (A A) _ y· . d • dan bıldırıldigınc gore Japon huku -
an ın . . ırmı o · ç· ı·ı di"" b" d " k ç· d k d metı ın ı ere ver gı ır nota a va 

uzuncu ın or usu uman anı ve . . b'" b.. ·· h" 1 · · 
l-ı0 y ·ı ş h . .. 1. . • zıyetın us utun va ım eşmemesı ı-oe ı e ana ar sıyası mec ısının · l ·· l · 
reisi general Sung--Şel-Yuan, hü - . çın,, şun arı soy en:ıe~tedir: 
cu orduya Japonlara mukavemet et 1 - Loukouchıas da ve Popa -
m · · · d' ... · b"ldi · . ochan mıntakasında bulunan kıtaa -

espı ke.mn?ı verdıgını 
1

1 br?1ışt1ır. f tın sah sabahına kadar Hanghsinti -
e ın cıvıJ.rm an ge en ır te gra . k"l · 

t L k h. d . . k ene çe ı mesı, 
a u ouc ıao a vazıyetın pe ger ? A · f k k t t p k" · ld v b"ld. ·ı k di .. - ynı ır a ı aa rnın e · ın 
gın o ugu 1 ırı me te r. civarından ayrılması, 

ÇlNLILER ÇEKiLDi 3 - Yine ayni fırkaya mensup 
Pekin 26 (A. A. ) - Langfang ve Siyuanda mütehaşşit bulunan kı 

dan püskürtülmüş olan Çin kıtaatı taatında çarşamba sabahına kadar, 
sekiz saat devam eden bir muharebe Yungtingkonm garbine alınması -
den sonra F engtainin on beş kilomet- lazımdır. 
re kadar cenubunda kain Huangtsun Bu şerait ifa edilmediği takdirde 
istikametine ricat etmişleridir. Japon kıtaatı hareket serbestisini ta 

Çinliler, bu muharebede bir çok mamile istirdat mecburiyetinde kala 
telefat ve yaralı vermişlerdir. caktır. 

Yugoslavyada nazırlar 
af aroz edildi 

• 

Linç edilen illi nazırdar bir ağıı yaralı 
' 

SPOR 

Galafasaray'ın 
gıldönümü 

Spor müsabakaları ile 
Cumartesi ve Pazar 

gUnU kutlanacak 

Galalaısay klübünün kurulu§unun 
33 üncü yıl clönfünü kutlanması, hu 
ayın 26 mcı pazar günü, Modadaki 
deniz yarıçlan mUnasebetile, tehir 
etl ilmiştir. 

Galatasaraylıların bayramı, zengin 
bir ıniisabaka programı ile, 3ltcmmuz 
cumartesi ve l ağustos pazar günleri 
kutlanacaktır. 

·31 temmuz 937 cumartesi günü: 
Bebekte Denizcilik Şubesinin mii· 

sabakaları: ]. Deniz bayramının açılı
şı. (Kamil Etem) saat 15 te; 2. Ga
latasaray - Beykoz arasnıda su to
pu. Saat 15,15; 3. Yelken yarışları, 
saat 15,20; 4. Atlamalar saat 16,00; 
5. Yüzme (kiiı;iikla1· arasında). saat 
16,25; 6. Dörtlük klasik tekne yarış
ları (küçükler). Saat 17,00; 

Taksim stadmda: 
l. ] 00 metre. ~aat ] 5,15; 2. 800 

metre. saat 15.25; 3. 110 metre saat 
15.40; 1. 5000 ınetre. saat. 16.00; 
5. l.Jznn atlama. saat15,l5; 6. Sırıkla 
atlama. saat 15,45; 7. Voleybol ınaçı. 
saat 16.30; 8. Galatasaray - Beyo~lu 
halkc\i basketbol. saat 17 ,15; 9. Yu
nan takımı ile güreş müsabakaları. 
ı;:aat 18.00 
l AGUSTOS 1937 PAZAR GÜNÜ: 

llebek Den izcilik şulıcsirule; J. 
Kandilli - Rmııelihisar araı.ınıla 
yüzme yarı~ı. saat 6,30; 2. Beykoz 
- Behek anıı:ımda dörtlük k laöik 
tekneler yarı~r. saat 10.00 

TAKSİ\1 STDIND \: 
1. Biiliin 5ubelcrin iztirakilc geçit 

rrsmi. saat l 4.00 2. l 00 metre kız] ar. 
saat 15,00; 3. 200 metre saat 15,10; 
4. 1500 metrr.. saat l 5,30; 5. 800 met 
re. kızlar. saat 15, 4.0; 6. 400 metre 
saat 16.00; 7. 4X 100 Bayrak kızlar. 
saat 16,15; 8. Balkan bayrağı. saat 
l 6,25 ~ 9. Yüksek atlama. saat 15.10: 
l O. Cirit atma. saat 15,45; 11. Gala· 
tasaray - Matbuat mütekaidJeri fut· 
bol maçı. 16,30; 12. Halat çekme. Ka 
ra Ye deniz sporcuları arasmda 17.15; 
Galatasaray - Admira saat 17 .30 
l 3. Behek halıçesinde misafir ı;por
culm· şerefine Gardenparti. 21,00: 

2/ 8,'937 P ·\ZAHTESİ Gt.'.'JÜ 
l , Taksim stadmcla Yunanlılar ile 

güreş müsabakaları ~aat 20,00; 
3/ R/9.37 SALI GÜNÜ: 

l. Taksim staclmcla Aclınira - Tak 
viyeli Galatasaray futbol maçı . 

Cim Londos 
lnglllz şampiyonu 

mağlOp etti 
Atina 26 (Hususi) - Dün Pa· 

natinoikos stadyomunda 70.000 
den fazla seyirci huzurunda Yu
nan şampiyonu Çim Londos ile 
İngiliz şampiyonu Felemenkli Pa
der Pa]d arasındaki maç yapıL:mı1ş
tır. 

• Fransız gazetelerinin Belgrat-
tan naklen bildirildiğine göre, Yu
goslavya ortodoks kilisesi Vatikan 
ile dini bir ittifak lehinde rey ve
ren bütün mebus ve nazırları afa
roz etmiştir .. 

Güreş pek sert olmuştur. Pader 
Pald iki defa Londosu ringten dı
şarı fırlatmı§tır. Yedinci devrede 
Londos pek şiddetli hareket ede· 
rek Pader Pald'ı üç defa ringin 
iplerine takmıştır. 

maktadır. Bu, muhtelif ifo·azlara Yedinci devrenin sekizinci da
sebebiyet vermiştir. Müteveffa kikasında Londos, hasmını kov
Kral Aleksandr ile, onun ölümün- vetle yakalıyarak meşhur tayyare 
den sonra Başvekil Stoyadinovi~ oyununu tatbik etmiş ve tam 78 
memleketteki bu ayrılığı giderme- inci dakikada hasmını yere yatı-
ye çalışmışlardır. rar ak mağlup etmiştir. 

Aforoza uğrayan nazulardan i
kisi, ıon günlerde ölen ruhöni reis 
Varmaca için kiliseye taziyet be
vanında bulunmak üzere patrik
haneye gittikleri zaman oradaki 
halk kendilerini linç etmek iste
miş, bi rtanesi kaçıp kurtulmuş, 
fakat diğeri halkın hücumuna uğ
rayarak ağır surette yaralanmış-
tır. · 

Nazır ve mebusların afaroz e
dilmesi üzerine, ruhani reisi Var
maca'nın cenaze merasiminde hü
klmıeti nazırlardan kimse temsil 
edememiş, bu vazifeyi General 
Mariç görmü§tÜr .. 

Yugoslavyada Sırp ahali orto
dokstur. Fakat, iki senedenberi 
kabinede bir katolik nazır bulun· 

Bu siyaset hükô.meti Vatikan 
kilisesi ile; anlaşma yapmaya sev Tüı k •Mısır 
ketmiştir. Bu anlaımaya göre, Dostluk muahedesi Mısır 
memlekette katolik gençlik teşek- mecllslnde tasdik edlldl 
külleri lağvolunacak, hükfuuet ka- Kahire, 27 (A.A.) _ Meb'u1lan 
tolik kilisesi rahiplerini kontrol e- Meclisi, Türkiye • Mısır dostluk 
debilecektir. Bundan başka, Va- muahedesini tasdik etmişt\r .. 
tikan kilisesi lslav din bilgisini -------------
kabul ediyordu. nin tasdiki esnasında bir yandan 

Bu suretle, Vatikan kilisesi Yu- katolik ekalliyet, diğer taraftan, 
goslavyada ekseriyet olan orto- muahedenin memlekette o;todoks 
dokslara katolikler aleyhinde bir luğu katolikle bir tuttuğunu id
çok haklar tanıyordu. dia eden ortodc!ı:slor n::?:ı.llcdeye 

Muahede hnr::!:-.:ı iki tene ----·"' itiraz e!.tiler. 
yapıLrnıştı. Fa.kat hala .1ediste Bu itirazların bir neticesi ola -
tasdi!; edilemiyonb. Çünkü bü- rak ta, mecliste muahedenin le -
yUk müşkülat çıkaracağı düşünü- hinde rey veren nazır ve mebus -
lüyordu. lar Belgrat kilis:si tarafından a • 

Nitekim öyle oldu.. M•ıahede- faroz edildi ..• 

·r ıf o ----------------------~ 
Sokak kedi/er 

(ü st yaııı 1 i 
(Üst yanı 1 in~lc) tttl 

Şu halde tifo mücadelesi esna- - Kedi toplama işinin ~· f ına 
sında yapılacak en mühim tedbi r atta muhtelif akisler yaptı~' bl c 
hakiki tifo hastalıklarım ·sadece rüldü. Kedilerle mücadelenııı ~ 
tecrübe etmekle kalmamaktır; lıca sebebi, tifo işi olmaytPı t ~ ha 
hastalıktan kalkmış olan ve "por- la vatandaşın kuduz hastll 

1

0p. <la 
tör,, vaziyetinde bulunan kimse\c- karsı sıhhatini koruına, .$ tı 
ri de " fuvaye ,, olmak tehlikesi da Şehrin temizlik cephesİJll fıtı1 
bertaraf oluncaya kadar takip et- min etmektir. Bu tedbirin hıt 
mektir.. 

1 
miyetini, çok sayın lstanblllftı ~ 

Acaba bugün f stanbulda yaprıı na anlatmak için soh bir ha 1"~ 
lan tifo mücadelesinde işin bu ci- fında yirmi beş vatandatı~ 

111 

hetine dikkat ediliyor mu? ısırması ile kuduz tehlikesırı~~ 
Esefle itiraf etmeye mecburuz ruz kaldığını müsbet vak'a 0;isw 

ki, bundan emin değiliz. Çünkü kaydetmek faydalı olur. lst~ ele 
bir takrm hastaların hastahanelt:- lere göre bu sene geçmiş ş~fl w• 
re müracaat ettikleri halde boş nisbetle kediler vc:.sıtasiyle ~ ç~ . 
yatak bulamadıklarım öğrenmek- eden kuduz vak'a!arına da. ,AııJ' lahı 
teyiz. tesadüf edilmektedir. Hatt: 1116 

İstanbul suları tahlil edildi. En doludan gelen kuduz vak~ '[dııl 
şüpheli görülen Kırkçe~me sula- da en mühim amilin kedt 0 

rında bile tifo amili bulunamacİl anlaşılmaktadır. . e~ lla 
Salahi:·etli fen cıdamlarımız söy- Dünyaca maruf olan Ta.IlJefe~ 
lüyorlar ki, tifo hastalığının inli- titüsü, Paıtör Direktörü fr~ b ta 
şarmda lağım meselesi de ikinci Remlinger kuduz üzıerindekı ~ k 
derecede kalır. etüdünde şöyle diyor: "A\Tf1J~ı a 

Zira tifo mikrobu lağım içerisin - hakikati söylemek lazım ge ~ 
de beş, on dakikadan fazla yaşa- son senelerde kediler kuduııtı1~1f ta 
maz. Tifoyu halk arasında dağı- tişannda çok mühim rol oY11 ı,elr ~ 
tan ayakta dolaşan, yahut yatan has· tır. Kedi ile mücadele eden ~ o d 
talar, yahut hastalıktan kalkarak diyelerden bir misal verl11e seP do 
nekahat devrine girmiş oldukları faydalıdır. Bundan birka'" bt~ 
halde "portör,, olan kimselerdir. evvel Amerikanın Boston şe JJ ll 

Tifo mücadelesini bilhassa bu de kedilerin kuduz ile bazı btııı'! 
türlü "fuvayeler" üzerinde topla- lıklara i.mil olduğu anlaŞ6~ 'Ilı. 
mak gerektir. Boston belediyesi bir ayda · lıt· 

Bu takdirde ilk yapılacak İş Is- kedi imha etmiştir. 5ıf 
tanbulun muhtelif • semtlerinde Mütehassısların ifadesine'(.~ 
muvakkat mahiyette hususi tifo de kuduz kedinin ısırma.s~, JiJi:' 
hastahaneleri açmaktır. ğe nisbetle çok daha tehbk~ 
Kat'i surette tecrit edilebileceği İstanbul belediyesi kedi ıs11'ş11 
malum olmıyan hastaları bu has- ile kuduz tehlikesine maruz ı;I 
tahanelere nakletmelidir. Hasta- yavrularının acıklı manzara a 1r ~ 
hktan kalkanlar hakkında neka- ve feryatlarına tahammül e ~it ~ 
hat müddetinçe ihtiyat teclbirleri yen ana ve babaların şika1e f_ t 

almalıdır. Bu hususta halkın dik- karşısında filhakika münhP~ 
katini uyandırmalıdır. Sonra b- vatandaşın hayalını kurtarıtl 
tanbul sokaklarına açıktan pislen- çin müstacelen bu tedbire b~'; 
memesi için alınan tedbirleri kuv- vurmuştur .. Esasen belediye fJ> 

vetlendirmelidir. kaklarda serseri dolatan ve 0~ le 
lstanbulda tifo hastahanesi aç- mücadelesinden ziyade her .

1 
r:ıak iç!n aranacak evsafta istenil- pisliklerle geçinen ve bizzat~~J. 
diği kadar hususi binalar vardır. yapan serseri ve vahşi ke~1.J 
Bunları nihayet bir sene için kira- mücadele etmektedir. Ev JÇ~İ· 
lamak kafi gelir. Bu türlü hasta- yaşıyan ehli kedilerle bu ted ,.J 
haneleri idare için lstanbulda dok hic bir alakası yoktur. Bu. h" al 
tor bulmak ta -ror 'bir şey değildir. taki beledivenin, kedilerırı dl 
Binaenaleyh, bütün mesele, hu işe olarak n-etirilmesi istendiğioe 
karar ~ermek ve !.üz bin ~a ka · de hiç bir kayıt yoktur." __./ 
dar hır parayı goze alr-!:...' = ~·. İşte -----------
lstanbulun çalış:ı:an vali vekilin- C • •• t hdeJ11' ~ 
den istediği ve beklediği en mü- a m 1 m us a 
him iı hudur. ASIM us )eri için yardıt11 t 

Radyo ücreti 
Hangi şehirlerde nekadar 

verilecek 
Ankara, ::.. ::; (Te: - - -::ı. 

yük Millet Meclisinin son kabul 
ettiği telsiz kanunu mucibince 
radyolardan alınacc~t ruhsat har
ccı hakkındaki kararı_ :ı ' •r··:;.

sek Tasdika arzedilmiştir. 
Kararnameye göre, n '.:fosu 1 O 

binden aşağı olan şehirlerdeki 
radyo sahipleri yıli..ı ~ lira üaet 
vereceklerdir. Nüfusu 10 binden 
fazla olan şehirler de 10 lira veri
lecektir. 

Meyve ve sebzeciler 
şirket kuruyor 

Ankara, 26 (Telefonla) - An
kara meyva ve sebze toptancıları 
aralarmda bir kollektif şirketi 
kurmak için teşebbüsata giri~m;ş. 
ler ve bunun için lktısat Vekaleti
nin önayak ormasını istemişler
dir. 

Talimatname hazırlafl~1.,. ıt 
Ankara, 26 (Teel: ':,) - .,.c h 

kıflar Umum Müdürlüğ~ .;a.ı:ıı• tiP 
mescitlerde çalışan imam, h• 1• ıı 
ve diğe~ hademelerin maaşl=-=-' tıf S 
çin bir talimatname hazırl~1!ı,i1 
Maa,Iarı 14 derece üzerine te;.h' Ve 

··5tv 
eden l:~ bar:::rı r.ıucibince nı0 ff' <l 
demin ilk maaşlarını ilahi7at e!'' h 
kültesinden, imam ve Hatip ı:JIJit' V 
tebinden mezıun oldukları ta.1' 1''' te 
de 8 inci dereceden, haf ızlar•bilt' ll1 
lunanlar 7 nci dereceden .,.Is. · j• tl) 

ceklerdir. Birincilerb terfiler,ı fİ' 
· 2 ik' - d l · te çın sene, ıncı eece ... - ··1 ~ ıflr 

ler için 1 sene beklemek 18-:ı; 
dı. . ıııtı' 

Kadro dahilinde münhal btı ,11 ğı 
duğu takdirde muhakkak ııdjle' 
L.:recedeki memurlar t~yin e ~" 
cek, mümkün oldui;; .ı kadar hfll' 
. . ycnı" m- · -·-r .. ıy-- -ı-- r .t~tı: •. 'h 
.. .... ... '- Ü-•A.. - "" •• - lı'' "'Wl.. 

Baremin 1 inci derecesi 30 tit'' 
14 üncü derecesi de yarırtı i.i. 
dır. ~ 

lktısat Vekaletinin alakadar da- - --- ··JJ' 
ireleri bu isteği tetkik etmekte- Barem Vakıflar umum ll1d oi' 
dir. lüğünce hazırlanan bir kV~f 

Meyva ve sebze t. _ · ;.pcıları ku- merbut olacak ve bu kadro ttl~ 
racakları bu teşkilatla Ankarada Iar ide:·~ me~lis:=.~:: tet~dk ve t 
havayici zaruriyede ucuzluk te- d"' d'l 1~· u e ı CCfh~ır. &lf 
min etmek istemektedir. Harblyer ler "Spor yurd ~ iç 

, Yanlış bir haber 5" Ankara, 26 (Telefonla) -d'I' 
Ankara, 26 (A.A.) - 1-7-1937 baharda Ankara;·::ı r ... 1c.le ~f' 

tarihli Times gazetesinde, bir Harhl:-~ mektebi talebesin1I1 cp~ 
Türk denizaltı ge.nisinin bir Fran- duğu "Spor Yurdu" Tiir'· · \jtf' 
sız gemisinin zincirine takıldığı Kurumu Ankara bölgesine tJlctJ' 
hakk. ında verilen malumabn hila- t d k F d a lctı 1 • caa e ere , e era:7~r. ~ , 
f ı hakikat olduğun· · .la Ana- dilmelerini istemi.tir. Bu istjv 
dolu Ajansı mezundur. la.kadarlarca tetkik ediLmekt 



ıdare.ni 
lrlanca z Malzcrnc D · · .. Al· 
talt "'Ya Franaız . aıı.esı emrine Liıe ve daha yukan tahlil ccsrmuı, 

trr, ca hsanına bihakkın vakıf müsabaka ile dört memur alınJ 
Iean~· ' 

ha y 1 evsaf ve · · -
d lırlr vesaik· h .ıcraıtı haiz ve As kertikle alakası bulunmayanların apgı· 

a liayd 1 illnılcn An· d 1 .. .. .. ~ ·· tstanbul· ' t arpap . ~ara a da remiz zat işleri Mudurlugune, 
Haleb· ınagazası ~ fr ~ · 

A ı ha.kkınd . . :s" ıgınc mü :-acaatları ilan olunur. ,, 
'lSCcrliJc . a ıstıda, 
'h.. Vesıkaaı: "1Uanüh , 
/\ al vesikası 

1r kağıdı 
5 kıt• 

a fotocrar. 

SORSA 
2f5. 7. 937 

........ mda Jılcla lfutoUI olular, a.. 
tl9de muarııele ıöftllll .. rdlr. M..k•mlu 
.... a:t dı• k11pa1111 Nlll Uy11Uan.111. 
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Meteoroloji işleri 
Müdürlüğünden 

Gün 

Çarşamba gUnU 
Perşembe " 
Cuma " 
Pazartesi " 
Salı .. 
Çarşamba günü 
Perşembe " 
Cuma " 
Pazartesi " 
Salı .. 

Çar§amba günü 
Per§ernbe " 
Cuma " 
Pazartesi " 
Salı •• 

Umum 
• 

Meteoroloji memuru yetiştirilmek m aksadile Ankarada açılacak kursa i§ti
rak için namzed kaydedilmek istiyenlerin aşağıdaki şartlara. göre mUracaat 
etmeleri: 

1 - Türk olmak, 2 - En az orta mektepten iyi derecede şahadetnameli 
olmak, 3 - Askerlik h:zmetini yapmış bulunmak, 4 - Tam vücut ve göz sih
hatini gösteren rapor ibraz etmek, 5 - Kısa bir tercümeihal ve zabıtaca mu. 
saddak bir hüsnilhil mazbatası, 6 - 4 adet fotograf ve sarih adresi havi is-

.._ _____________ ... 1 tida. müracaat adresi: Devlet mcteorolo ji İşleri Umum Müdürlüğü, Posta ku-
tusu 401 Ankara ''2297 (4586). ,--------..... ----.... ----~ 

Zonguldak Vallllğlnden: 
Mukaddema kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılıpda talip çıkmıyan Zon 

guldak - Devrek yolunun 1+616 - 27+000 kilometrelik arasında yapılacak 
(22673) lira (69) kuruş keşif bedelli şose esaslı tamirat işi artırma eksiltme 
kanununun 40 ıncı maddesi mucibince 2-8-937 pazartesi günü saat 15 de 
Zonguldak Vilayet Daimi Encümeninde ihale edileceğinden isteklilerin mu
vakkat teminatları ve Nafia Veka.Ietinden alınmış müteahhitlik vesika.siyle 
Ticaret odasından 937 yılında almış vesika ile birlikte Vilayet Daimi Encüme
ninde hazır bulunmaları ilan olunur. (4554)' 

P. T. T. J,evazım MDdUrlUğUnden : 
Ulus, Cümhuriyct ve Kurun gazetelerınin 25 haziran 3 ve 15 temmuz 1937 

tarihli nüshalarında inti~ar eden 150 ton demir tel ilanı gorülcn lüzuma bina
en iptal edilmiştir. (2301) (4622). 

- Birinci ımd Operatör - .--- KURUN --ıııı S AFO 
A. Dode • H. Rifat 

Sayfiyede okunacak güzel 
bir roman 

Dahiliye Vekiletinden 
t1ıı- l - Vekat t k benzin açık ıltmeyc konulmuş 

· e çc alınacak (420) tene c 

lçlnd! ;:- ~ksııtıne 4 ur ... - "7 Çarpınba gilnlı sat lo,30 d \ı<.:kalct bınası 
Plana.cak '"'6uatoe 9.., ·apılacaktır. 

3 -14 Satınalma Komisyonunca ) 
-ı - ).{ llh&nıınen bedel (1332) lira (45) kuruştur. 
5 U\'akat t . . (93) kuruştur. 

~Ur - şart.n cm.nat (99) Jıra . . Vekalet Levazım biırosuna 
ac"t ed llıtıeyi görmek ve almak ıstıyenlcr 
6 erler. Şartn • • aınımu • 
~ - lsteklil ame ıçın para . uayyen ıı;aatte teminatlarını ha 

le~ er 3 Ağustos 937 Salı günU m (2167) (4841) 
tıa JllUracaat etmeleri. 

Or.CAFER TAYYAR 
Umumf cerrahi v~ sinir, dimağ 

CP.rrahisi mütehassısı 
Paria Tıp Fakültesi S. Aaiıtan.ı 
Erkek kadın ameliyatları, dimağ 
estetik • "Yüz, meme, kann bu
ruşuklukları,, Nisaiye ve dofum 

m U t.e bassısı 

Muayene: sabahlan M 1 CCI 11 n 
8 den 10 a kadar 

oğleden sonra Ucretlidir 1 
Beyoğlu, Parmakkapı, Rumeli Han 1 

No. ı Telefon: 44086 

Sahibı: Asım Us 
Neşriyat Direktörü: R. A. Sevencıl 

Aylık 

a a,)lık 
8 aylık 
'l'dlık 

A!JONB TARiFESi 

Memleket 
itinde 

Memleket 
dıemda 

16' lll'fo 
t'!'S Kl'fo 

ne""· 
1800 KJ'I. 

Tartfeatnden Balkan birliği için ayda otuz 
kurut dllfUlür. roata birliğine gfrmlyeıı 

yerlere ayda yetmiş beıer kuruı 
zammedilir. 

nlrklyenın ller poate merkt>zlncle 
KURUNa abone yazdır. 

Adrea dcftıtırme Ucretl 2:1 kunııtur. 

V AKIT Kitabevi • 100 kuruş 

Dr. Hafız Cemal 
LOKMAN ıflEKIM 

Dahiliye Miileha•ftn 
Pazardan bafka gUnJerde öğleden 90llra 

eaat 12.5 tan 1 yal kadar latanbulda DIY&a 
yoluııda (1()( ı numaralı busu.ı kablDealDd• 
butaıarmı kabul eder. Salı, cumartesi sGD 
ıert abalı '11.~12" aaatıert hakiki fukaraya 
mabwıtur. Muayenehane "' H teıeronı 
22398. Kıtlık telefon: 21CK6. 
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lstanbul Belediyesi ilanları 
Belediyece kaldırılacak cenaz.eler için yapılacak 100 tane lahıt açık ek

siltmeye konulmuştur. Bu lahıtların hepsine 2311 lira bedel tahmin edilmig
tir şartnamesi ve keşif evrakı levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 
No. lu kanunda yazılı vesika ve 173 lira 33 kuruşluk ~Ik teminat makbuz ve
ya mektubile beraber 6 / 8 / 937 cuma günü saat 14 de Daimi Encümende 
bulunmalıdırlar. (B.) (4493). 

Keşif bedeli 7503 lira 8 kuruş olan Bakırköy kazasına bağlı Kalitarya 
köyünde yaptırılacak ilk mektep binası açık eksiltmeye konulmuştur. Keş1f 

evrakile şartnamesi levazım müdürlüğiinde görülebilir. İstekliler 2490 No. lu 
kanunda yazılı \'esikadan başka Nafia müdürlüğünden alacakları fen ehliyet 
vesikasilc 562 lira 73 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
6 / 8 / 937 cüma günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (1.) 

(4488). 

Haseki hastanesine lüzum olan ecza açık eksiltmeye konulmuştur. Bu ec
zaların hepsine 1650 lira bedel tahmin olunmuştur. Listesile şartnamesi leva
zım rnüdürlüğiinde görülebilir. İstekliler 2490 numaralı kanunda yazılı vesika 
ve 123 lira 75 kuruşluk ilk teminat m&.kbuz veya mektubile beraber 6/8/937 
cüma günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (4492). 

Merkez hal idaresi için lüzumu olan 10 tane lastik tekerlekli el arabası 
açık eksiltmeye konulmuştur. Bu arabaların hepsine 723 lira 23 kuruş be
del tahmin olunmuştur. Arabanın şartnamesi ve keşif evrakı ve resmi levazım 

Müdürlüğünde görülebilir. istekliler 2490 No. lı kanunda yazılı vesika ve 54 
lira 24 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 6 / 8 / 937 c 
uma gUnU saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (4490). 

Askeri Lise ve Orta mek
teplere ücretle Öğretmen 

aranıyor 
1. - f stanbulda Askeri Liselere: Fizik, riyaziye 

Bursa Askeri lisesine : Edebiyat, riyaziye, Almanca 
Kırıkkale Askeri Sanat lisesi: Edebiyat, coğrafiya, riyaziye 
Erzinca.o Askeri orta okuluna: Türkçe, tarih gurubu, Fransızca, musiki 
Konya Gedikli Hazırlama ortaokuluna :Tarih gurubu 
Ankara Gedikli Hazırlama ortaokuluna :Türkçe, riyaziye, Almanca öğretmeni alı· 
nacaktır. 

2. - İsteklilerin lise ve orta mektep öğretmen ehliyetini haiz olmalan ıarttır. 
Ehliyet; Universite mezunu olmak. Uni·.·ersitede imtihan vererek ehliyet almak, 
Killtür Bakanlığı kararile öğretmenliği tasdik edilmiı olmaktan ibarettir. 

3. - İstanbul, Bursa, San'at liselerine- birinci maddede yazılı dersler için 108. 

126, orta ve gedikli orta mekteplere aid dersleri için 98, 108 liraya kadar ücret 
verileiektir. 

4. - İstekli olanlar; dilekçelerine aJı>ğıda sıra ile yazılmıt evrakı bağJıyarak. 
rAnic:?rada Milli Müdafaa Veklleti Askeri Liseler m:ifettiıliğine göndermelidirler. 

1. - Tasdikli ve fotoğraflı fiJ 

2. - Yüksek tahsil phadetname, tasdikname benzeri veya ehlietname 
tasdikli benzeri. 

3. - Nüfus tezkeresi tasdikli sureti. 

4. - Askerlik durumu hakkında vesika. 
5. - Hüsnühal varakası. 

5. - 4. Maddede yazılı evrakla müfcttifliğe müracaat edip durumu uygun olan 
lardan bilahara ıu vesikalar istenecektir. 

1. - Tam tcşkilli askeri hastahanelerden alınacak sağlık raporu. 
2. - Noterlikçe tanzim edilecek taahhüd senedi. Örneği müfettişlik· 

ten v·~i'ecektir. 
6. - İstek! !erden yazılı ıartlan haiz olanlar 15 Ağuıtos 1937 gününe kadar 

mJracaat etmelidirler. 
7. - Dileği yerine getirilemeyenler bir hak iddia edemezler. (3~ı9) 

~-

HAYAGAll 
İstanbul 6 mcı İcra Memurluğundan: J ;ı=:ıı:m:m: 
İpotekten dolayı a.çık artırma ile pa- Ü 

raya çevrilmesine karar verilen ve ta- Q 
mam.ına 3660 lira kıymet taktir edilen 1 
Beyoğlunda Tophanede kain Mustafa 
Çelebi mahallesinde Baltacı çıkmazında 

af be ' 
Nefıa ve leziz makarna yemek İlteneniz? 

Her 
la-L-- ----•·· __ e, • .kt _ __._ .. 
.ua&,JAU u.u&U •n JIDll~ ,....,._ 

eski 5 yeni 7 numaralı bir kıta arsa ile y LL lltl z 
yine Beyoğlunda Kuloğlu mahallesinde 

Lapacı çıkmazında eski 4 yeni 4 - 6 MARKA GLUTEN MAKAi. 15 
-8 numaralı mabahçe kayden yoğurt- H 
hane ve halen yağhanenin tamamları 

1
. Başlıca bakkalye majazalanoda aabbr. 

açık arttırmaya çıkanlmıştır. Artırma ! Fabrikası: Galata Necatibey caddeli No. 187 

şartnamesi 17 / 8 / 937 tarihinde di- m:::::~:!~r=::1!J.!!c 1~~· ~ T~:: 
vanhaneye talik ed'Iecektir. Satı§ pe- -------------------------~ _. 
şindir. Müşteriler kıymeti muhamme-
nenin yüzde yedi buçuk niabetinde pey Nafıa Vekaletinden 
U:çesi veyahut milli bir. bank~ te- 13 EylCil 1937 paza.rteai gUnU saat 15 de Ankarad&. vekllet maa.ııııı,. 
mınaUı mektubunun ver!lmesi ıcap e- 'ltm k . -..:ı-- da 192001. uh bed lll 130 -.a~ . . . · sı e omısyonu uuaom ıra m ammen e _.. 
der. Müterakım vergıler borçluya ve mir'asr 40 adet50 m.lik 40 İ.det 30 m.lik 100 adet 20 m.lik 60 ad~t ıo 
rüa~m .~ella.liye i.Ie ~ senelik ta~iz be- 80 adet 10 m.lik saplı çelik wit metre. 15 takım çelik terit tam1r 
deh muştenye a.ıddir. İşbu gayrı men- adet alet gemslyesi 3 adet prizma 15 adet plannımetre No: 2, 5 
kul~ yeni 7 halen kapısında 6 - 8 No. metre No: 70 51 adet Regla kalldll 19 takım ıim.plegraf S9 ta.lam 
lı yaghane ve 4 - 6 - 8 No.lı mabah- cedvel, 50 adet pens cedveli, 50 adet Yerda.u cedveli ve 50 adet 
çe arsa kapıs~ 6 - . 8 .No. /ı .. beden kurp kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 
duvarlan 7.emın ve 1 ıncı ka. doşeme- Şartname ve buna mütefeni diğer evrak paruız olarak 
leri klrgir 3 katlı yağhanedir. Bodrum zeme müdürlüğünden verilecektir 
katında zemin kattan çimento basa- Muvakkat teminat 1440 linu:İrr. 
makla inilen zemini çimento bir taşlık Resmi guetenin 1 / 7 / 1937 tarri.h ve 3645 numaralı 11Ulh1 ... ~J 
bir kapıd~ gir!ldikte zemini. toprak şar et.mi§ olan talimatname dairesinde veki.letten veya aaWılJetli 
depo ve bır halası vardır. Zemm katın- yeni veya evvelce alınını& müteahhidlik vesikası ibrazı • 

·--------------------- ~~.aktan 4 ~ozaik merdiven ile ze- Eksiltmeye gireceklerin teklif zarflarmı 13 eylfil 1937 paıart.eai 
mmı çımento bır samanlık ve sonunda- at 14 e kadar komisyon reisliğine vermeleri lizmıdır. (22159) (4596)· 
ki kapıdan gir;Jdikte zemini çimento --------------------------~ Devlet Demiryolları ve Limanları 

işletme Umum Müdürlüğünden: 
Haydarpaşa - Ankara - Kayseri - Adana - Meydanıekbez arasında 

mütekabilen haftada üç defa i11liyen Toros sürat katarının 1 ağustos 937 
gününden 16 ağustos 937 gününe kadar takip edecekleri yeni itinerer aşağı
da yazılıdır. 

Haydarpa§a 

Haydarpaşa 

İzmit 

Bilecik 

Mcydanıekbez 

K 9,00 
K 11,01 
K 
v 

M eydanıekbez 

Meydanıekbez 

Fevzi paşa 
Toprak kale 
Adana 

Haydarpaşa 

K 10,29 
K 11,50 
K 13,31 

döşemeli yağ hnali.thanesi vardır. Bir 
kat zemin kattan mozaik duvar ile çı-
kılan bu katın zemini kısmen ahşap ve DlrektlrllliDnden ı 
kısmen potrol üzerine çimento döşe- İstanbuldan hergUn saat 13,00 de kalkma..\rta olan 30 No.Iı BanUy6 
lidir. Merdiven başında küçUk bir o- 31 temmuz 1937 tarihinden itibaren yalnız cumarteei gtlnleri saat 13,15 6t 

Devlet Demlryolları 9 uncu ı1ıet111• 

dası vardır. Bu katın tavanı ve çatısı rik edilecektir. (4575). 
ahgaptır. Bina üç kattır. Elektrik ve 2 - 1 Numaralı Semplon sürat kat an bundan sonra Kabakça.dan 
terkos tesisatı vardır. Bodrum katın aşağıda.ki itinereri takip edecektir. İltan bula vang saati eskisi gibi 1 :JfJ 
pençereleri demir parmaklıdır. Sahası Kabakça vang 5,34 Kalk11 
binanın yapıldığı saha 64 metre ve kö- K. Çekmece " .. 
şe başındaki arsanın sahası 124 metre- Yeşilköy " 

Fıskişebir 

K 
Ankara v 

13,59 
16,04 
16,22 
21,02 
21,18 

v 15,20 dir. 1 inci arttırması 2 / 7 / 937 tarihi-

}{ 15,27 ne mUsadif pe~embe günU saat 14 den ••--.... ıı .. lllllllll• ............ llliilllll• ..... 11!1 ...... llllll .. ,,.-ı 
Yenice v l6 02 16 ya kadar lstanbul 6 mcı İcra daire-

Yerköy 
BoğazköprU 

Kayseri 
Boğazköpril 

Kayseri 

Boğazköprü 

Niğde 

Ulukışla 

Yenice 

' - sinde icra edilecektir. Artırma bedeli 
Mersin K 12,56 kıymeti muhamtnenenin yüzde 75 ini 
Yenice V 13,57 2 bulduğu taktirde ihale edilecektir. Ak-

-----y --en-i-ce _______ K ___ l_6-.0-4- ai taktirde en çok artırana taahhüdü 

Ulukışla K 19,56 baki kalmak ÜJere artmnaya 15 gUn 
Niğde K 21,16 temdit edilerek 17 / 9 / 937 tarihine 
BoğazköprU v 23,34 mUsadif cuma gilnU ayni saatta ençok 
-------------- artırana ihale edilecektir. 2004 No. b 
Kayseri K 23,oo icra ve ifli.s kanunun 126 ıncı madde-
Boğazköprü v 23,20 1 

7,30 sine tevfikan ipotek sahibi alacaklılar 
9,07 K 

2~~ ile diğer alikadarlann ve irtifak hak-

K 
K 
v 
K 
v 
K 
v 
K 
K 
K 
v 

1,40 
4,57 

4,00 
4,20 1 
5,15 
5.35 

5,06 

Türk Hava Kurum O 
Büyük Piyangosu 

4. üncü keşide 11 Ağustos 937 lietlı· 
Büyük ikramiye: 50.000 Lirad 

11,44 Kayseri V kı sahipleı·inin işbu gayrimenkuldeki B d b k 15 000 
-----------1-2,-3-4 2 Boğ~öprü K 23,42 hakları~a ve hususile fa!z ve masarife Un an aş a : • t 

13 50 Yerkoy K 3,08 dair olan iddialarmı evrakı mUsbitele- \kramiyelerle ( 20.000 ve Yenice K 
12.000, ıo.ooo, lir• 

1O.000) lirahlı 
___ • -- Ankara v 8,00 rile birlikte 20 gün içinde icra dairesi- iki adet mükafat 

11,46 K 8,25 ne bildirmeleri lizmıdır. Aksi halde hak 
12,21 Eskişehir V 13,08 lan tapu sicillerile sabit olmad1kça satış ~ 1 K K A T : ... •. .. 
12,45 K 13,20 bedelinin paylaşmasından hariç kahr- .. Bıl~t alan herkes 7 Aguıtoı 1937 sunu •kpmma lmdu 

.a.'"Ofı.ı.aldc"'"v X 14,115 Bilecik K 15,13 lar. Allkadarlarm işbu maddei kanuni- litlirmlt bulunmalıdır. 
J'ftzipaşa K 16,05 lzmit K 18,07 yeye göre hareket etmeleri ve daha. fu-
Jleydanıekbez V 17,02 Haydarpaşa V 20,07 la malOmat almak istiyenlerin 935/2323 

ersin v 
Y~nice K 
•'dnna v 

K 

Bu tarihten IOIU'a bilet üwindeld halda ..& olar-

vardır. 

l - To,ros katarlarının Kayseri ide irtibatmı temin eden katarlar. No. 1ı dosyasile dairemize mUracaaUan 
2 - l'oroe katarlarmm lılei'8in ile irtiba.tmı temin eden ka.ta.rlar •. (4519). llAn olunur. (22691). aıı1ııııınıu1111111ıııuıuııu1111uıııuıı11111u1111ıınıııın111uıı111""'!'11"" ... •-------


