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CUMA 

2 
Temmuz t937 

Yal: 20. 3 

Sayı: &994 -nt4 .. t:srAT\TBUL - Ankara Cadde.si 
Posta kutusu: 46 (lstanbul) 

Tifo hakkında Sıhhat Vekilinin beyanatı 
-..,, 2-2 sıws ~ - ,.., --- ~swwwz ~----- ,_ ,_,, _, ,_.,, ,_., ~ _, 

"lstanbul halkının selim akline hitap ederek 
behemehal aşllanma18ram tavsiye ediyorum,, 

Tifonun su ve süt entani 
olmadığı anlaşılmıştlr 

Haziran ayında ti/ oya ya~alanan 

341 kişiden 21 i ölmüştür 
Sıhhat Vekili B. Refik Saydam dün ı 

sabah sıhhat müdürlüğüne gelmiş, 
bir müddet meşgul olmuştur. Vekil 
öğleden sonra tekrar sıhhat müdür
lÜğüne gelerek yapılan içtimaa ri • 
yaset etmiş, saat on yedide bir 
muharririmizi kabul ederek lstan • 
buldaki tifo hastalığı hakkında şu 
beyanatta bulunmuştur: 

Yarınki. sayımız 
İlavemizle birlikte 

24 

• t 

- Söze başlamadan evvel lstan· 
bl\ldaki tifo vukuatını anlatayım: 
193 3 senesinde934, 1934 senesin· 
de 688, 1935 senesinde 884, 1936 
da 1445, 193 7 senesinin altı ayın· 
da 741 vaka olmuştur. Tifo vuku
atı kışın azalır, sükunetle geçer, 
haziran, temmuz, ağustos, eylül 
aylarında en kuvvetli tereffülcri gös 
terir. Bu dört aydaki vukuat da 
şöyle~ir: 

Matbuatın içbaka
nımız şerefine 

bir ziyafeti 

(Sonu: Sa. 6 Sü. 1) 

Telgraf adresi: Kurun • tsta.nı;uı 
Telef. 21413 (Ya:ı), 24370 (idare) 

Sayısı heryerde 

PARA 

Japon - Sovyet hadisesi 

· Sovyet harp 
gemileri toplandı 

(l' a.:ı~ı 4 üncü ap/ada) 

A O 
s baka ız bittı 

Bugün beşinci sayıfamızda 
son kuponu neşrediyoruz 

Per:ıi~~!ler bayramı 
Turk ı~çısmm elinden çıkan geni 

f!!!IP.-uf' da denize indirildi _____ _ 

ı~ 
·~ 

-~ . 
---- ~ ... , 

Diin/;İİ drrıi::cilcr ba ·rammda Sirkr>ı · il · ~ · J ' ı ayrıycnırı rıcnizc ;,,,/i11lc11, 
lll<ıralı ı·apuru. 

- Yazı,.ı i.i~iirwiidı' -

G~ner~ı Alpdoğan 
Dersım hadısesi münasebetile 

mühim bir nutuk söyledi 
~ ~~ 

Diirdünc üUmwni Müfetti~ General Alpdoğan · 
- . rYtL.-ıst '4 iincii M\'lfada') 

(l' a.::ısı 2 inci ~a ·ıfamızda) 

ıstanbul Vali ve 
Belediye Reisi 

Mezuniyetle Parise 
gıdivor 

,,,....._..1-:..ı.~~ İslnnhul 'ali 
'e bclediyf! rci i 
B. ~luhittin Ü · 
tiinılc:.~ iki ay 
rncz•ınİ) etle Pa
ri ·c gidecektir. 

llu akşam e.h· 
rimizdcn hareket 
cd"'cck olan R. 
Ü tiinrhığ, Pnri · 
te toplanacak o· 
lun Boğıız müte· 

Valiye t•eldilet Nltr ha~ ı lan kong· 
cck ofnrı lfoıni et resinden i tifa· 

umum miidiirii d,. t>derek, hoğa· 
B. Şiif..rii zınıla hi ettiği 

lıa,.t..ılığı tecla' i 
ettirecektir. Krnıli::oine İ) i seyahat 'e 
şifalar dileriz. 

Vali 'c helediye rci i memleketi· 
mizrlen uzak hulıınduğn miiclrlct zar· 
f ın<la emnİ) el i~Icri umum miidürü 
H. Şiikrii 'ekiilct cdecel.tir. 

1914 

120 l..·u ponlcı bu radyo mal.-inesini lm:arıabilir iniz 

Bugünden itibaren on hcş gün için ele biriktirdiğiniz 120 kuponla beraber 
aşaeıdaki i tenen malfımııtı .K HU adre ine hemen gönderiniz:• 

A - Tercih etmekte olduğunuz markanın modeli 
B - : : Senesi. 
C - : Lamba adedi 

D - Kendi adresiniz. 
E - Markanın ismi. 
ıs gün içinıde gelen cevaplar tasnif edilecek hangi markalar faz· 

la rey alırsa o markayı intihap eden okuyucular arasında iki birinci 
aynlacakttr, birine bir Avrupa diğerine de bir Amerika radyo ma• 
kincsi hediye edilecektir. 

Eksik kuponlarınızı gazetemiz idaresinden 
tedarik edebilir iniz 

5 rıemm z 
insanlığı müthiş bir şeytanın 
elinden kurtarmak için bütün 
Amerika mücadeleye girişti 

Va Clü, Va Diri 
Polisi mltralyoz ateşlle karşıhyon 
haydut Ganglster vebasının bütün 
maceralarıliı yeni zabıta roma
nımızda okuyacarsınız. 

YARI 
araybo•~:ks:~~ast1ndekı Asırlarca kanh kavgalara sebep 

Avusturya Veliah- olan tarikatların içyüzünüanlatan 
dının öldürülme- Mezhep l<avgaları 

sinde Siln~tllk -ve Şıilik çarpışması nasıl 
SJRP hükumetinin başladı,. nasıl devam ediyor ? 
gardınıı 1111 olmuştu? Y.A Y.A AT z t' '(Yazısı ,1 ündi sa.,ıfada') ıv: iya ':r'akir 
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Şark vilayetlerimizden mektuplar: 

ÇalıaTovanın cehennem sıcağındlJn has
ta dllnen bir höglümüz bana şöyle dedi: 

Allah Adananın bere
ketini eksik etmesin! 

A<lanadan yüze 
yakın köylü tre
ne dol<lu. Gen~, 
ilıtiyJr. kadın, 
erkek lıeınen hep 
sinin yanık )Üz

leri ııeş'esizdi. O
turdukları yerde 
g(;zJeri lıir rnık

taya dikili kalı
) or \'e dü~ünii· 
yorlanlr. 

Nereden gelip 
ııeL'~);e gittikleri· 

ni sordum: 
- Çttkuro\ adan M·.ılatya) a gi<li-J 

yoruz .. 
Dediler. 
Hcjl. i çalışınağa gilmi~ler, fakat 

'.Adananın sıcağına dayanamamışlar, 
lıasla lunınışlar, tlfü1üyol'lanmş. 

l\Ialatyanm Ak<;aclağ nalıiyesintle 
oturan Hasan ile karısı Fatma hu ı;a
ym yüze yakın köylü arasında bilhas
sa giize ~arpıyordu. 

Yan yana oturmuşlar, yavaş bir ses 
le konu~uyorlardı. Bazan gülüşüyor 
lar, hazan şakalaııyorlar hazan da u
zun uzun dertle§iyorlardı. 

Oıı larla epeyce ltonuştum. Resim
lerini almak istedim. Hiç itiraz etme· 
Clen ve sebebini sormadan resimlerini 
çektircliler. Niçin konuştuğumu, ne 
yapacagmu da merak etmediler. Dert· 
lcriııi anlattılar. 

Fatma daha "dinçti: 
- Çalışmağa, liazanmaga gittili; 

Cie<li; gittik ama itte dönüyonız. 
- Çok mu Sica1' .• 
- Sır.ak da lif mı y:mddi, dura-

maz olcluk.. 
- Peki sıcalC olaca~ınt bilmiyor 

ınuvclunuz ?. 
·_ Bilmez miyiz.. ller sene olan 

sıcaklık ... 
- O lialde gitmeyiniz. 
- Ama para llzım.. Gidiyonız 

11irkaç kuru~ aldıktan eoııra dönelim 
diye. Ama bugün dönr.Hm, yarın dö
nelim derken günler :;tl,ı;iyor, Liz de 
tama"lanıyonız. Hastah!:"mcaya ka
tlar i~i hırakamıycruz. fürakılmryor, 
ki ucu parada .• 

- Fakat lıash.lcın!rırıt da kazan· 
dığmıl p:ırayr sarf, eli~· ı sunuz. 

Hasan atıldı~ 
- \"eden para rnrf••Jecelwnışiz. 
- Hastalanınca paaa sarfctıııez mi 

ınsan .. 
-1:olt .. 
Güldü ve ila' e etti: 
- Yatarız .. hem ~·c ıııek de çok 

yemeyiz Karlı çık ·;n:t. Hastalık ela 
geçer .. Kı~ geJince paralarmuz lıiter, 
Ç6kuro' anın sıcağını unuturuz. Gene 
gideriz. 

İ.Jıtiyar bir nine ele çocuğunu kan· 
dmp getirerncc11ğini yanuyakı]a an· 
)attı: 

\ilah uzun (imürler versin ya,· 
rum çok dinçtir, dinçtir ama sıcak 
huna bakmaz. Çok yah ardım gelme· 
Öi. 

- Ana biraz dalıa kazanayım .. de· 
di. Askere gidecek harçlık laznn. Ben 
göndereıniyeceğim biriktiriyor. 

Başka bir genç bahse karıştı: 
- -- Biz daha çalışacaktık. decli fa

kat kavga ettik. Ağa çok çalıştırıyor. 
Hükumet yeni bir kanun çıkardı diye 
duyclunı ama iyi bilmiyoruz. Dokuz 
Baatten fazla çahştırmıyacakınış .. Biz 
hazan yirmi saat bile çalı~·~ oruz. Son· 
ra az para , ·eriyorlar. Makinelerde o
tuz i~r,inin yapması IAmn gelen işi 

yirmi i~çi yapıyor. Biz geldik çok iyi 
oldu. 

Sordum: 
- Niçin? .. 
Genç köyliiniin son ı>özü heni bir 

an içinde §Üplıelen<limi~ti. , Acaba iş 
sahibinin işiııt gtiçJeşlirrnek için ıni 
böyle. dUşütıiiyor?. dedim. Fakat izah 
etti: 

- Biz dedi hastalanınca i§çi azal· 
<h. Onlar çok'. para alıp çalışacaklar .. 

- Ne liadar !;Ok •• 

- :Ne Jiadar olacÜ.; Jiaklan ne 

.~ 
~ 

kadar~a o kttdar .. Biz hakkımızı alnıı 
yorduk, ki .• Bizden eksillliklerini :ır
kada§larıımza isteıniyerck verecekler. 

Genç kUyHi hiraz dü~ümlü. Sonra: 
- Onlar i~lerini biimiyorlar, <le· 

di. Kazanç için bize az \'t:riyorlar, çok 
~alı~tırıyorlar. İ~i hakk'le yapııajar 
hiz de haslalanınayız. or.lar da birine 
az hirine çok \ererek işı aksatmazlar. 

* .,, .,, 
l\Iahsuldar ÇukuroYa .• Ne olurdu 

cehennem gibi kaHu1an M:alatyanın 
bu temiz kalpli insanları hastalanma· 
sa .. Kışlarını ym·alarmda içli bir kay 
na§ma ile geçirdikten sonra paraları· 
nı alın terile fakat yanmadan, lıasta-
1anma<lan kazanabilseler .. O vakit ne 
mes'ud olacaklar .. 

Trenimiz cehennem gibi yanan Çu
Jiurovanm son damla riizı?;armr da 
yalıyarak geçerken göziin alabildiğine 
uzanan ovaya yayılmış yüzlerce köy
lüyü göz kırpmadan, fakat göziimü 
güneşin lUzgın güneşinC:en koruyan 
gözlük' camının arkaıımtlan seyrettim. 
Fakat hasta Malatyalıların ı:;özlerinde 
benim onları Çukurovada seyreder
Iien duymak istediğim iztıraptan eser 
görmedim. 

Fersiz1e~en gözlerini köylerinin te
miz ve saf ha,·asmm, buz ğihi ııularr 
nm derhal canlandıracni;mı o kadar 
ktı\'\'etle umuyorlar ki .. 

Fatmaya: 
- Bari dedim l1aşkn, ncak olım· 

yan ) erlere gidip çalı~:'nnız .. 
- Yok, yok dedi. Allah Adananın 

bereketini artırı:ım. Gün·"'~ olmasa pa· 
muk olur mu? .. Elbette yanacağız, ki 
kazanalnn. 

1şte muhterem okuyucu.. Türk 
köylfü.iinün kadmı ela. nkeği de bu 
karıkoca gibi herşeyi iyi (?Ören tipler
dir. 

Niynzi Ahmed 

BULGARLAR 
Taggaıeciliğe ehem

miyet vermeğe · 
bilşlailllar 

Sofya, · ·~~ (Hususi muhabirimiz.· 
den) - Bulgaristanda son aylar 
içinde tayyarecilik hakkmda çok bü
yük propagandalar yapılmağa baş • 
lanmı§tır. Ordu mensubları, mek· 
tebliler, resmi ve hususi bütün te -
şekküllerle amele teşkilatları orduy.'l 
tayyareler hediye etmektedirler. 

İtalyan tayyare firmalarından 
sonra, Polonya tayyare fabrikatör· 
leri de nümunelik harb tayyareleri
ni Sofyaya göndererek tecrübe uçu~ 
ları yaptırmış ve Bulgar harbiye na· 
zırı General Lukof ve hükumet a • 
damları önünde teşhir etmişlerdir. 

Bulgar veliahdi Simeon'un do -
ğumu şerefine, Bulgar zabitleri, 
maaşlatıhdan ayırdıkları üç milyon 
leva (Kırk iki bin lira) yı tayyare 
alınmak şartile, orduya hediye et
mişlerdir. 

Hususi bankalar, belediyeler, 
idarei hususiyeler, tüccar ve esnaf 
cemiyetleri hummalı bir şekilde tay
yare ianesi toplamakla meşguldürler. 
Tayyarecilik, tayyare merakı, muh
telif vasıta ve tekillerle halka ve 
gençliğe aşılanmakta ve bulgarlar 
hava müdafaa vasıtalarının adedini 
her gün fazlala§tırİnaktadırlar~ ~ 

- ~-

Gün Ün, A~i$feri 
"DÜKKANI KAP AT!,, çingenenin mektebe gitmesini, oku- l 

yup yazmasını mecburi kılacağım. 
Bütün ahali arasında medeni kanun
ları tatbik edeceğim. Bu suretle çin
geneler de bir millet halini alacak.,, 
diyor. 

Fransız kadınları 
heyecan içinde 

F ransada berber dükkanlarının 
öğleyin saat yarımdan soma kapan
ması mecburidir. Öğleye kadar açık 
durup saat tam yarım olur olmaz 
dükkanların kapanması berberleri 
müşkül :aziyete sokmaktadır: 

Ya daha evvel başlanan bir tra~ 
veya saç yarıma kadar bitmezse ne 
olaeak? 

M b . b k ilk Uç kadın nazıra muka· 
at uatın iÇ a a- bll yeni kabinede bir tek 

Nitekim böyle bir hadiseden do
layı geçen gün bir berber ceza yedi: 

f• kadına mevki verllmedl 
Dlmlz şere ille Eski Fransız Başvekili Leon 

Bir pazar günü on ikiyi yimti beş 
geçe - yani dükk5.nın kapanmasına 
beş dakika kala - müşteri gelmiş: 

- Aman! demiş. Çabuk l Yal
nız sakal. 

bir ziyafeti Blum kabinesini teşkil ettiği zaman 
üç tane kadın almıştı. Bu hadise 
Fransız kadınları arasında büyük bir 
memnuniyetle karşılanmıştı. Bu 
defa Chautemps hükumetinde ise 
bir tek kadına mevki verilmiş değil· 
dir. Berber başlamış işe. Saat yarım 

olmuş : Müşterinin yüzünün bir 
tarafı traş edilmiş , bir tarafı kal • 
mış . 

Kalfa bunu görünce ustasına ta· 
nışmış. Ustası: 

- Devam et, demiş. Yüzünün 
bir tarafı traşlı, bir tarafı traşsız so· 
kağa çıkılmaz ya 1 

Fakat tam bu sırada dükkanın 
açık olduğunu gören bir polis me
muru geliyor. Berber vaziyeti an· 
latıyor. Fakat, polis vazifesini ya
parak berber hakkında zabıt vara • 
kası tutarak mahkemeye veriyor. 
Nihayet rnuhaker.--e ve karar! 

Berber 30 kuruş para cezasına 
çarpılıyor! 

P ARiS SERGiSiNDE 
ESPERANTO 

Paris sergisi münasebeti1e, Fran
sız posta idaresi pulların üzerine 
damga vuruyor: "Paris sizi çağırı
yor - 1937 sergisi.,, 

Bütün dünyayı sergiye davet 
için güzel bir vasıta. Fakat, pul 
larm üzerine basılan bu ibare espe
ranto lisanı ile. Belki bu milletler
arası serginin dilinin de ··ıruııetlera
rası bir dil,, olan O 1) esperanto ol
ması muvafık görülebilir. Lakin 
yeryüzünde esperantoyu anlayanlar 
her halde Fransızca bilenlerden çok 
değildir. 

•'Milletlerarası,. bir dil olsun di
ye icad edilen bu suni dil hiç tutu· 
namamıştır. Dünya ile münaseba
tım temin etmek istiyenler esperan· 
to yerine başka bir milletin ya§ayan 
dilini tercih ediyor. 

ÇiNGENE KRALLICINA 
NAMZEDVAR! 

Y arm l\Ioskova seyahatine çıkacak 
olan İç Bakanımız \'e Parti Genel sek
reteri B. Şükrü Ka} a ~erefine İ ı.-;tan
bul Basın Kummu tarafından dün 
Perapalasta bir ziyafet verilmiştir. Zi
yafette Kurum idare azaıarınclan ha§
ka şehrimizde çıkan gazete sahih 'e 
başnıuharrirlerile yazı )şleri nıüdilr· 
)eri ve fıkra muharrirleıile re~samlar 
bulunmuş ve bu ve:-ıileylı• samimi bir 
hasbıhal yapılmıştır. 

Bay ŞUkrU Kaya yarın 

hareket ediyor 
Dahiliye Vekili ve Parti Genel 

sekreteri yarın saat 13 de şehrimizden 
''Romanya,, vapurile Kfo.,tenceye ha
reket edecektir. 

Dahiliye Vekilimiz Köstenceclen 
Peşteye gidecek ve Pe~teoe birkaç gün 
kaldıktan sonra, Varşo,·a yoliyle, )fos 
kovaya hareket e<lerekt\r. 

B. Şükrii Kaya ayın l~ sinde 1\los
k'o,·ac1a bulunacaktır. Arni ~iin İran
dan dönen Hariciye Vekilimiz (loktor 
'.Aras 'foskovaya varmış olocnktır. 

iş bankası 
kumbara 
• 

pıyangosu 

2000 liı a 51843 
numaraya çıhtı 

Ankara. 1 (Telefonla) - Türkiye 
İş bankasının temmuz ayı kumbara 
piyangosu İş bankaııı umum müdürlü
ğünde, noter lıuzuruncla , c_:ekilnıİ§tir. 

Temmuz ayı ikraıni} esi olan 2000 
lira İstanhulda 51813 numaralı kum
bara sahihi Semahat Fahri'ye çıkmış· 
tır. 

Uşak 
da 

ormanların· 
yangın çıktı 

Bundan dolayı Fransız kadınlan 
fevkalade müteessir olmuşlardır. 
Protesto mitingleri tertib etmeğe 
başlamışlardır. 

Şüphesiz F ransada hükumete ge· 
çen her başvekilin hükumete mut
laka üç kadın alması lazım gelmez. 
Fakat birdenbire üç kadının birden 
hükumetten ekarte edilmesinde bir 
mana olmak da 18.znndır. Acaba 
Leon Blumun yaptığı tecrübe mu
vafık netice vermemiş midir'> Onun 
için kadınlık hukuku aleyhinde bir 
ricat mi vardır} 

Fransız kadınları hukukunu mü· 
dafaa teşkilatına riyaset eden Bayan 
Brunschvicg bu noktayı yeni Baş· 
vekil Chautemps'dan sormu§tur .. 

Fransız Ba§vekili bu ıuale şu 
cevabı vermiştir: 

- Hayır, emin olunuz, böyle 
bir vaziyet yoktur.. Ben kadınların 
devlet idaresine aid işlerde erkekler
le teşriki mesai etmesine çok ehem· 
miyet veriyorum r" 

- Fakat bu sizin sözlerinizin 
fiili bir kıymeti olamaz. Efkarıu -
mumiye sizin hareketinizi kac:lınbk 
hukuku aleyhinde tefsir edecektir. 
Görülüyor ki radikaller, sosyalistler 
kadar feminist değillerdir. 

Bunun üzerine Fransız Başveki· 
li şöyle demi~tir: 

- Hadiseleri böyle eme 
etmekte istical etmemelisi Bil-
akis benim kadınlık hukuku ~hinde 
düşüncelerim vardır. Mesela kadın
ların intihabata iştirak etmeleri hak
kındaki projeyi, parlamento faaliyet 
devresine girer girmez yeniden ele 
alacağım. Hatta bu işi bizzat takib 
etmek için siz şimdiden meşgul ola· 
bilirsiniz.,. 

Lehistanda çingenelerin kralı öl
dükten sonra boş kalan taht bir 
türlü paylaşdamadı. Son olarak, 
bir falcı kadının kraliçe ilan edilece
ği söylenmişti. Fakat çingeneler 
krallık tahtlarını bu kadına da ver
memişlerdir. 

Uşak, 1 (A.A.) - U7akııı Bulkaz 
dağında, de\'let ormanlarında yangın 
çıkmıştır. İlçebay yangının söndürül
mesi için Sivaslı nahiyesinin teşkili- ====:.~. ================ 
tını yangın sahasına göndermiştir. Universite 

Şimdi çingene krallığına yeni bir 
talih var: Meşhur Çigan (Çingane) 
orkestralarından birinin şefi olan 
kemancı Gulesko isminde biri ken
disinin kral yapılmasını istiyor ve: 
0

Ben kral olursam çingeneleri göçe
be yaşamaktan kurtaracağım, her 

Sovget Milli Müdafaa 
istikrazı doçentleri 

Roma, 1 (Hususi) -Moskovadan H J t lf 
Tass ajansının bildirdiğine göre, sos· ar Ç e V8Z e 
yalist Sovyet Ciinıhuriyt:tleri Birliği, alamayacaklar 
milli müdafaa için 4 milyar rublelik Kültür bakanlığı lıtanbul üni· 
bir istikraz akdine karar vernıi~tir. versiteıi doçentlerinin Va'ljyetile 

yakından alakadar olarak yeni 
bir talimatname vücuda l!etirmi, .. 
tir. Günlerin peşinden: 

Ali Hoca=Hoca ·Ali 
Geçen hr fta F ransada Leon Blum hükumeti c:ekildi. Çünkü 

• mali ıslahat için istediği fevkalade salahiyet projesini ayan mec
lisi reddetti. Halbuki gene bu ayan meclisi çekilen k?bineye 
vermediği bu salahiyeti Chautemps hükumeti için kabul ettir 1 

Bir halde ki vaziyet kar§ısmda insan "Bu perhiz ne. bu lahna 
turşusu ne?,, demek zaruretini hissediyor. Hakikaten Leor. Eluın 
bit halk cephesine dahil sosyalistleri temsil ediyordu. Ay andaki 
muhalifleri bütün kusuru komünist partisile birleşmiş olmasında 
buluyorlardı. Fevkalade salahiyeti bunun için vermecl.ıkkrini 
söylüyorlardı. Onun yerine hükumete gelen ve halk cephesi ra· 
dikalleri temsil eden Chautemps komüniştlerle el ele vermiş değil. 
midir? Daha doğrusu halk cephesi içinde birer unsur olmak iti· 
barile selef ile halef hakkında ··Ha Ali hoca, ha hoca Ali 1,. de
memek için makul bir sebeb var mıdır} O halde neden dolayı f ran
sız ayanı dün bir mesele hakkında hayır demişler. bugün gene 
ayni mesele hakkında evet reyini vermi§lerdir} 

Böyle bir suale tabii alınacak cevab şudur: "Hikmeti hüku

met!,. 
Hasan Kumçayı 

Bu talimatname ahkamına göre, 
doçentlerin hariçte vazife almala· 
rı menedilmi,tir. 

Bu ıuretle mevcut üniversite 
doçentlerinin çoğu hariçteki hu· 
ıusi liselerde ve muhtelif müesse• 
sel erde vazifede bulundukları için 
bunları bırakmak mecburiyetinde 
kalacaklardır. 

Buna mukabil yeni talimatname 
ile üniversiteye bağlanan doçent'" 
lerin maat durumları d~ğitecek 
ve yeni zamlar yapılacaktır. 

Talimatname yakında tasdik 
edilerek önümüzdeki den yılı ha'" 
tından itibaren meriyete geçecek· 
tir. 

Sahta senet davası 
Tellal Püzant Yeramvan taraf m .. 

dan Bay Herant Papazyan Ye Bay Ce
mil aleyhine açılan sahte sened tan
zimi davası neticelenmiş, her ikisinin 
beraetine karar verilmi~tir •. 



Saray-Bosna suikas- 1 

tindeki hakikat 
Avusturya 

sinde 
veliahtının öldürülme
Sırp hükumetinin 

gardımı mı olmuştu? 

Katli ~iiyiil. llarbin çd.maszna sebeb 
olan ı-ıı·usturya ftl · . 'A .d.'lı - acanstmı uelıahdi 

r~ı u ~ Fransot'a lo::.ef t'e kansı 

UBınumi harbe sebep olan Sa
ray osna ıuı'k t · L -' • • .. as ı ounııan yırmı 
u~ sene evvel bugünlerde 28 h~-
zıran 1914 te o)ınu .. tu B .. b 1 . "' . u muna-
~e etBe, Ve~b lnr.iliz nazırların· 

an . mı ton Church'll L • -

k t hAd• . 1 DU llUI 
as a ısesı üzerindeki "haki-

kat,, ten bahsediyor. 
B V' · · ınston Churchıll o zaman 

İngiliz bahriye nazırı idi Hadi
seden birkaç gün sonra l~giliz fi
losunu Portsnıouth limanında top 
1amış, hu hareketile Fransayı kur 
tarmıştı. Fransa hükumeti harbe 
ancalc ondan üç hafta sonra g-i&di. 

Malu.?1 . old.uğu üzere, Saray 
Bo~na hadı~esınde harp komiteci
lerı.nden Prınçip, Avu.sturya veli· 
ahtı Franz Ferdinand (Fransuva 
Ferdinand) ile karısını öldürmüc-
tü. y 

Vinston Churchill eliyor ki : 
. · . Saray hosna hadisesinden bir 
1~1 sene evvel Arşidük Franz Fer-
dınand (Franauva Ferdinand) 
Preshurg Arşidük'ü Fredrich'in 
şatosuna misafir gitmi,ti. Saray 
nmhitinde, bu ziyaretten sonra 
Preshurg prensesi ile Avusturya 
Arşidükü evlenecek deniyordu. 

Şüphesiz ki ihtiyar imparator 
böyle bir izdivacı pek arzu etmi
yordu. Fakat böyle bir şeye de 
ciddi şekilde itiraz edemezdi. 

Ar~idük Franz Ferdinand Pres 
burg düşesini sevmiyordu. Uzun 
zaınandanheri kalbini bir Çek sa
raylısma kaptırmıştı. Kontes So· 
tek ısminde olan hu kadın eski 
bir aileye mensup bir dame D,hon 
neur (dam donör) dü. Fak-at ha
nedan ailesinden değildi. 

Arşidüşes İzabella kendisine 
sorduğu 2aman kontes Şotek is
minin veliahtin ismine kurı•hrıl · 
masının doğru olmadığını söyle -
mişti. Fakat, bir gün, Arşidüşesi 
yerde bir madalyon h··ldP. Açtı 
baktı: içinde Franz Ferdinandın 
bir minyatür resmi ~3:rdı ve etra· 
fında şunlar yazılı ıdı: 

"Daima senin!,, 

veliahtin karısı ihtiraslı bir ka
dındır, debdebe ve aaltanatı •e· 
ver. Her tarafta merasimle kartı• 
lanmak hevesine düJen dütesle 
memlekette bir seyahat yapmak 
İstiyor ve bu maksatla kocaıile 
beraber, Saray Bosnaya gidiyor 
lar. 

Bu esnada Sırp vatanperverle
rinin gizli teıkilôtı olan '' Karael,, 
suikaıti hazırlıyordu. 

Birkaç sene son"a gayet kat'i 
olarak meydana çıkarıfmışlır, ki 
suikastten çok evvel Belgrat hü
kumetinin bazı mahalili bu te41eb· 
biise resmen yardım etmiştir. 
Hatta deniyor ki, veliaht Alek· 
sandr, başvekil Pasiç, ıehrin ko· 
mutanı Putnik isminde bir gene· 
mi bu gizli cemiyetin azasından 
idiler. Şu muhakkak ki, sııika~t· 
~ıların reisi miralay Dimitriyevıç· 
ten lrnşkası değildi. Bu adam ay
ni zamanda Sırp gizli teşkilatının 
da başında bulunuyordu. 

V inston C hurchill makalesin· 
de bundan sonra suikast hcidi~e
sini anlatıyor ve §Unları İfaret e· 
diyor: 

Polisin vaziyeti son derece dik 
kate şayandı. Arşidükün bulun· 
duğu otomobilin sahibi kont Har
raş şoförün yanına oturmustu. Bir 
aralık veliahte döndü, sordu: 

''Zatı devletlcı i asker tarafın • 
dan muhafaza edilmek İçin tedbir 
aldılar mı?,, 

Veliaht sabıruz bir hal göste
rerek cevap veriyor: 

"Saray Bosna k:ıtil mi d:>lu 
ki?!,, 

Alay vilayet binasından ç1k· 
tnak üzere iken kont Harraş ve
liahti her hangi bir kazadan ko· 
rumak için otomobilin sol tarafın
daki çamurluğun üzerinde duru
yor . 

Franz Ferdinand kendisine: 
- Gülünç mevkie düşüyorsu

nuz, yap.~ayın.,, 
Diyor. 
Veliahtin suikaslten evvf'l söy

lediği son sözler bunlard,r. 

Batan vapuı etrafın
daki tahkikat 

Çmrnkkalı•clf' l\ara hıırnu açıkla· 
rında h:ıt:ın İtalyan bamlıralı Capo -
Pino 'apııru tahkikatı epey ilerlemiş 
bulunmaktadır. 

Diin Çanakkaleılen ~er<'k nliikaoar 
acenteye gerekı;e ~t·lırim iz Liman mii· 
dilrllii'!iine gelen ıııalı1mata giire: ora· 
daki tahkikat da tamam~n bitıni~, her 
iki vapur kaı>tan ve tayfalarmı•1 ifa· 
de1f'rİ almmış bir ranor halinde hıı
zırJanmış: raporlar cliiıı ~elırimiz Li
man reisli~ine µ;önderilrn:~tir. 

Şimdiki lıa1ıle. Limaıı rri,Jiğine 
kuzu ı>lrı.ıfın(la nıulı telif replıclerılen 
vaprlan talık:kat e' rakı ... cJ111iı:; olclu· 
~ > • 

~undan ayrılacak hir c!rln ııkııf hu 
C"l·akm tetkikine ha.,J ıvn rak kazaıla 
lı:m~i tnraf m mr~ 'ul' ohluğu tcsfıit 
edil erektir. 

Denizciler bayramı 
Dün biltiln Deniz müesseselerinin 

iştiraki ile teslt edlldl 

D~nizciler bayramı dün co~kun 
bir tezahürat içinuc kutlu1 annu~tır. 
Bu ıniinaı;cbetle bütün <lrniz uıüesse· • 

D li mi? 
scıeriırıiz buyuk bayrakıarıa ,·e kapr Saı lıoş bir kadın san-
ıaı·ma konulan defne yaprakları ile d k b d k d. 
dbnatılımş. sabahtan itibaren hinler· l uı nun an en l• 
cc halk Küprüye ve Galuta rıhtımına ni denize attı 
dolmağa ha~Jmm~llr. 

Piogram mucibince~ mera,;ime i~
tirak e<lecek deniz mücss~r<:lerinc men 
suh memur ve mürettebat temiz clhi
ı;elerini giymiş olarak salıah saat 9 <la 
Tophane rıhtmuna toplanrııı~. deniz 
kumandanhğmdan hir }Jiilük a~ker, 
Şehir han<1osu 'e Deniz Ticaiel mek
tebi tnleht>lerinin de i;;tirakile teı;;ek-

• " 
kül eden hüvük a1ay ı;aat taııı 10 da 
Tophane rıhtrmınila;ı Jwreket e,Jerek 
Şi~lıane - Tepeba51 yolunu takiben 
Taksim abidesine gitıni.1tir. 

Taksimdeki mP.raııirııe .~aat tam J J 
ıle <;alman f ı;tiklal mar~ile ha~1anım~. 
deniz mües:;e~elcrimizin ~yrı ayn ge
tirdikleri <:e1enkJer korıuldııktan ı;on· 
ra Deniz Ticaret nH'ktf'bindı>n .\1i 
Giirer kür:;iiye gelerek hir si>y1cv 'er
miş. kabotaj ha~·rarnmın ehemmiyeti
ni ) eni ncı:1lin naıd teHkki etti~ini 
anlatını~tır. Bum1an sonra Kaptanlar 
Cemiyeti naıııma Saicl kaptan bir ,.,;;y. 
lev yermiş, e:.ki 'e yf•ni gmıic·iliğin 
analıatlarını ':izrrck ıleui? tic-arctimi
ziıı lıer µ;ün inki~af etmekte. olduğuna 
bilhassa işaret C'lmişt ir. 

Taksimdeki lezalıürata Miti.in fıalk 
ela katılmış. TakFiiın rııdiicsi ı;ant 11 
de binlerce ı;eyirci ile clnlmn~lar. 

Gece Şirketi Hayrircnin Halas. A
kaym Kalamı~ 'nynırlarr tertib etli len 
prograllla µ;öre Bo~azda bir geç7.İnti 
yapmı~larclır. 

Gezinti r.o~kun hir ne~·c idnde 
µ:eçıniş dm elliler çok iyi eğlenmi~ler
tlir. 

11 ayclnrıberi Şirket; Hayriyenin 
Ha~köydeki f abrikalarınıla iıı"a eclil
rnckte olan şirketin Ilf'ykoz adında 
75 nmnaral' yeni vapuru diin bir me
rasimle denize indirilmi ... tir. 

Merasime Şehir lıanrlo~unıın ~alrlr 
~ı İstiklal mar~ilc ha-:hnrnı~, hunu 
~irket müclUrü Sadiniıı 1;1iiyledi~i ntı
tuk ıakib etnıişt ir. l\Ir lür Saıli, siiy· 
leıliği nutukta; şirk<'fin ~imıliye ka· 
dar ·antı~ı hütiin ı;e,·lerdcn halıset
m i~: lluı-k:)y f abı·ikisın m lıer y1l ye· 
nilikler kazanmak .;urN:Jc ivi hir ter· 
ıo;cne ol ahi imek kalıil iyı'tin.i. gii_,tcri~i. 
lıuraua çalı,,an Tiirk u .. tnlarnım elle· 
rinin hecf'rikli olduğuna billuıs~a i~u· 
ret etı ı i~ti r. 

Fetlıi:ye isminde lıir kadın en·elk.i 
gün Sandık.burnunda bir gazinoya gi
derek, fazlaca miktarda içmiş, öteye 
beriye. Pırna§mağa ba~lamıştır. 

Alkolik kadm, mü~tcrileri rahat
sız elti~inden garsonlar tarafından ya 
pdan mi.iteadc1id ihtarlara aldırış et· 
memiş ve bütün gazinodaki halkı hay 
rette bırakan bir sürii komiklikler 
yaptıktan rnnra tutup kendisini deni
ze atmış ve yüzme~e haşlaıın~tır. 

Denizcle bir kaclmm boğulmakta 
o1tluğunu zanneden 5andalcılar kürek 
lere asılıp ka<lım kurtarmak i,in koıf 
ıııu~1arsa da. li'etlıiyc J iize. yiize sahi
le gelerek po1i:.ler tarafırıdan yaka
lanmı~tır. 

FP.tlı İ\·cnin akli 'aziyet in elen ~Üp· 
he edildi~inclen Tıhhi Adliye ~iinclt•· 
rilerek mii~ahetle altına alınmı§trr. 

Yeı lilnallaı .'leıgisi 
Geçen sene=ere nisbetle 

. daha mı iyi olacak 
27 teııııııuzcla Galat;ı,-.u ay liseı-inde 

açı1acak olan verlimııllar sergisi hazır 
lıklarına ba~lnuılmı~lır. 

Ticaret Odası uıııunıi kiltibi CC\·ad 
Nizanıi ile sanayi şuhe,,j nıüJürii lla
lid. sanavi miif etti~i Daııi~ Galatasa
ray lisesi ha12ınua' ini İzz<:tteıı nıiite~ek 
kil :;;ergi koınite i hir toplantı yapmış, 
ic;ledndcn faal he) et olarak Halid, 
GaJatat'!nrııy füc:.:1i ha~ ıııua\ ini İzzet. 
Hahih Dilci. Selim. Sami Be:ıler se· 
rilıni .. lerdir. Faal heyet hemen faali· 
;ete geçerek ~erµ;ide hir c:a 1 ışma prog
unu teslıit etıııi~tir. 

Huna g(irc; ı;;crgi ·e i~tinık C'clerek 
ııanayicilcr dünden İtibaren kayıledil
nıeğc ha~laıımı~JarJır. · 

Sı·,.~ifle pmyonların in~aalına da 
hirkaç ~iin ,.;orıra ha!'lımarnk 15 tem
muza kadar hiitiin kayıtlar kapana· 
cak "e pavyonlar da o ıı:iine kadar 
tamat"en ikmal cdilmi~ lmhmacaktır. 

Seq.?i koınite,,i bu yıl c;ok esa~1ı hir 
proE' ·am clalıilinde c;a1r~ı tağa ha~]a· 
mı~ olc1n~nndan i'erginin geçen yı11a· 
rr gnide hırakacak kaılar İ) i olncağı 
siiy1enmcktcdir. 

l\Ierasiırnlc dın etli ze,·atıım ha~ka 
kalabalık bir halk kiillrFİ ele lınzn 

Polis ot. ulu mezunları huıunmwı. mcra .. iımım .,.or.ru <lavctli

Bu hadise iizerine, Kontes Şo· 
tek saraydan kovuluyoı·. 0> le ya 
büyük bir rezalet ç:kıy~r', Fakat, --------------
veliaht kızı kurtarr ak ıçırı onun ' .. 
la evler.mek istediğini söy uyor. 

üç yatı okulu daha 
açılıgoı 

Ki;y yalı okullnrrnm ı;fü·dü~ii rağ· 
lıel hu :nı pek fazlaıltr. 1,.tanhu1 kül· 
tiir eli n·ktiir1ü~ii '"atı okulları Yaziyeti 
etrafında Bakanlıkla temas etlerek ~eh 
rin muhtelif kazalarıtlfla yeniden iiı; 

yatı okulu ılahn a<:ı na kntar w~rıni~ 
\e hn~rrlıklara hn~laım .. trr. 

Hanedandan olmıyan ~~r kız: 
la evlenmek için, Franz Ferdı
nancl bütün veliahtlilz hakların· 
cl?n lera~at ediJ•or kontesle evle· 
nıyor. 

J mparator orrlur.un kabah11tini 1 

al/etmemiştir. Franz: da, evlen
dikten ve çocukları olduktan son· 
ra imparatorluk hakkından lera· 
gat etmiş olmasına pi§man olu· 
yor. 

Fiilen bcq mevkii i§gal etlen 

ErugUn ab:deye çelenk 
koyacaklar 

Polı Okıılmıun hu ~rneki ellinci 
clC\ rl' 1 ezuııları lnıgiin !o.ıtat on yedi
de nırrıı irıılt> Ta1u;iı ıde>ki Ciimlıuri
yrt ahidcı;:ıııc çrlrıık kı,yaı·aklardır. 
Bu tiiren ıııiı uı.;ehetile nutuklar İrad 
cclilerck. bandonun iştircıkile fsti~1a1 
\C Ciinılınrh N mnr lurı s(i) lenecek 
ve hunu mütcakih lıir 1ııcra::-im geçişi 
yapılarak guruplaı } erlerine dönecek 

lerdir. 

ıe .. e hazır1annn hiif ede pa· la limona· 
ta \'e ı.ıaire ikraııı f'ılil!tl iştir. 

7.=i mıınarah Ue' k z rnpnrunnn 
makine kazarıuıdıın hn~ka her~cyi Haı; 
kii • rrthrika-.ıncla in"a f dilmiştir. Va· 
nurun in~aııtmdıı 120 Tii.rk i~ı·i~i hu
lıınmu~tur. Heniiz ınütrf crrik İn<:aah 
ikmal ~dilmemiş olan nrnı,.ıın hoyu 
35. geni,Ii~i 6.66, derinli~i 2.15 met
redir. Siirati 12 mildir. Ve 400 ki~i 
kadar almaktnchr. Yen; Rr.yrn" n· 
puru a~u~tos sonlarmda scf cre ha~lı
yacaktır. 

Yeni Yatı okı..Jları Uc1 kozun Boz
lıane. Şilenin Teke. Siliv~inin Kurfa
h kiiylcrinde açılacakt!r. Bunlara Iii· 
zım o1an Ye,.ait <lerş iiletlerinrleki nok· 
ı:-anlar ·akın hir za1J1anda tamamla
narak öni" nıiizdeki dere; yılı lıa~ından 
itibaren derslere başlanacaktır. 

( 
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Yalova 
Halkın banyolaıdan 

azami istifadesi temin 
ediliyor 

Akar idare i tnrafındnn Yalo"ada 
hir mihltlettenberi yapılmakta olan 
hiiyiik otelin in~ıuılr tamamen bitmi~
tir. 

Otel. temmuzun 15 iDde hurnııi 
mrette yapılacak bir mera~imle a1::r 
lnt'ak ve mera6imde bütün deniz mü
Cb~cseleri müdürleri hazır buluna
caklardır. 

.Akay idaresi, Y alo ... a banyoların· 
dan halkın azami surette istif ad esini 
temin için memba suyunun da doğru· 
d:tn clorruya otele gelmesini temin et• 
tiği gibi ayrıca da Köprü - Yalova se· 
ferlerini hem artırmış, htm de fiyat· 
larda bir hayli tenzilat y&pmı§tır. Bu 
tenzilata göre; Yal ovaya gidiş - geli§. 
bir ki§i için 60 kuntştur. Biletler 43 
saat muteber olup. yolcunun berabe
rinde r:tiilüreceği lıir kmm eşya için 
hi~hir ücret konulmaımştır. Y aloYa 
kaphcalarmdnn tatil milnasebetile ta
l rhenin de iı;tif adesini temin için gi· 
di~ - g<'liş 9 kunış kdml edilmi~tir. 

Olgunluk imtihanları 
Lise olguuluk imtihanları önümüz· 

deki cumartesi günü tamamlanacak· 
tır. 5 temmuzdan itibaren de a!!kert 
kamplara ba~]anaraktrr. Bu yıl şelıri· 
miz liselerinden 700 den f az1a genç 
ınezun olacaktır. 

Hazırhk kampları bitti 
Bn yıl çocuk kamplarında çalı~a

cak öğretmenlere a~ılan lıazırlık kam• 
pr dün hitmi~tir. Buraya de,·am eden 
40 öğretmen 5 temmuzdan itibaren 
açılacak çocuk kamplarında ' 'azifc a· 
1ac:ık1 ımlrr. 

Kalb durmasından ölUm 
Kurabağalıdere Hürriyet sokağın• 

ela oturan 55 yaşlarmcla Osman oğlu 
.t\ li Kaclıköydc arabasile yük ta:;ırken 
hirdenhire öldüğü haber nrilıni§tir. 

Yapılan tahkikatta za\·alh ihtiya• 
rm kalp durmasından öJclüğü an]aşıl· 
mıştır. 

AGA<;TAN DÜŞTÜ - Pa§ahalı· 
çeıle Tuğla f abrikasrnda çalı~an Rize· 
li Osman o~lu 13 yaşında Kemal Pa
şahahçe ilkmektebi öniinde dut ye
mek üzere çıktığı ağaçtan dü§müş. ha· 
~mdan a~ır surette yaralanmıştır. Ya· 
ralı çocuk Etfal lıastalıanesjne kaldı· 
el ilıni~tir. 

Kadıköy su şirketi 
Belediyeye geçti 

Kadık()y Su şirketi belediyeye dev
retlilmi~ıir. Sirketin devir iRlerini tet• 
kik et~ek i.lzere bir lıcyP.t .. memur e· 
dilınitşir. 

Heyet ına!ıallin<le tetkikat yapmak 
tadır. 

lt/EJ'TJÜD 
Her sene olduğu gibi hu ~P.ne de 

yarıuki cınnarlesi giinii Kızılay Fatih 
ilc:cı;indc ~tiklal ~ehitleri rulmna it· 
haf edilmek ilzere <>~le nmnazmı mii· 
teakih Ak ·aray Yalde camiinde mev
llıd okunacaktır. 

1 Yeni eserler 
VARUK 

1 Temmuz 1937 tarih Ye 96 ınrı 
cıaylSI r-aşar Nabi, Abcliilkadir İnan, 
• ahid Sırrı, Suud Kemal, Sahalıattin 

Eyiboğhı, S. Behzad. Calıid Sıtkı Ta
rancı, Cevdet Kudret. Şalır.h Sıtkı Se· 
re, Cemil Sena Ongun, Re~atl Cemal 
Enwk 'in ~nakale. hikaye \'e §İirlcriy
le, Bulgar, Felemenk, fngili:-. Fran
sız edehivatlarından terdiınelerle çrk· 
nn~l<r. Okuyucularmuza tın·siye e<le· 
rız. • / 

DENiZ 
Deniz mcrmua"ınm 1 temmuula 

ı;rkan (2:)) nri sap"I ınulıtelif deni~ 
mevzularını n~ czdimle bir buçuk'. 
milyon ı-terlinin denizden nasıl çıka .. 
rıldı~ına aid ilmi ve fenni yazıları ili· 
th a etmektedir. Giinden güne mü· 
kemme11e~en "~ çok ~ık bir salon mec 
muası olan Deniı'i bütün okuyucula
rımıza lıararet]e tavsiye ederiz. ı 

" 
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ltalya harp için 
Müsait bir zamanda bulunuyor SON· HABERLER 

... · - .;.;...· ... . _,,,,. 

. Almanya ) Çok çocuklu hikimlere ~~~:~ .. L!~~::n~~7ai h_a;!:ae~:~:;:~~~~arp 
A d zetesinin Roma muhabiri "mevkii istiyen kimse yok. Fakat, vaziye-VUSturya yar ım itibarile siyaset bahislerinde ma- te karşıdan bakacak olur:ak, §U 

IWr.ath,, bir zatla bulunduğu ko- muhakkak ki, bir dah:ı. geimiye· 

h •• k A • • V b •k " f • b • nuşmayı nakledivor. cek olan bir "ruhi an,, da (ruban 
U UmetIDI .n.QRURUR f af l atını gos erzr l7 Muhabir, İtalyanın Almanya hazırlanmış, müsait an) da bulu .. 

d k 
' 

h d gibi harp doğuracak hareketler- nuyoruz. 
evirme İstiyor. talimatname azzr/an l de bulunduğunu hatcrlatıyor ve "İngiltere iyi silihlanmıt de• 

diyor ki: ğil; Fransa, gerek siyasi, gereli 
Londra, 1 (A..A.) - Havas a- Ankara, 1 (Telefonla) - Adliye Bu sınıfa dahil olanlar fazla ço· "1935 eylülünde, lngiliz ana- mali, dahili müşkülat içinde; Rus 

jansının muhabiri bildiriyor: Vekaleti Büyük l\Iillet Meclisinin ı;on cuklarmm sayısına göre ikramiye ala- vatan filosu Akdenizde toplandı- ya daha vahim bir inhilal halin· 
Sureti umumiyede iyi haber a- top1antı1annclan birinde kabul ettiği caklardır. ğı zaman, Ducenin bu ihtiyarlamış de; küçük anlaşma bhim son ka" 

lan bir Berlin membamdan alman çok çocuklu hakimlere yardan "e ik- İKRAMiYELER NASIL ve bozulmuş filoyu kendisinin a- zandığımız neticeler dolayıaile 
haberlere göre, Reich hükumeti, ramiye hakkındaki kammun talbik VERlLECEK? detçe az, fakat asri techizatlı ve sarstldı; Belçika bit~r::ıf; Polon-
halihazırda Leipzig hadisesi neti- §eklini gösterir bir talimatname ha- Talimalnamede ikramiyelerden de t~yyarelerin yardımile kuv,•eti ar- ya Fransız dostu olduğu kadar 
cesinde uğradığı muvaffakıyetsiz- zırlamıştır., habolnnmaktadır. ikramiye çok ço· tan genç filosu ile batırmakta te- Alman dostu ... Şimdi, Alman kı .. 
liği telafi etmek için Avusturya- Talimatname, bütün toplama ve cuk sahibi olan hakimlere çocuk sa· reddüt ettiğini söyledHe,. bana.,, taları He İtalyan kıtalarım topla· 
da bir hükUmet darbesi hazırla- tevzi i§leri m~rkezce yapılacağına gö- · yısma göre Yerilecektir. Tevziat her İtalyan: ym. 
maktadır. re yalnız taşra adli ve mali memurla- yıl çocuk bayramı olan 23 nisanda _Tabii doğru değil, diyor. "Sonra bir de dütünün: Alman 

Siyasi mahfeller, vaziyet ve rmı alakadar eden cihetleri ilıtiYa et- yapıla<'aktır. Duce harp istemiyor. ya açlıktan ölüyor; ltalya da da· 
bu hu··kum" et darbesı· muvaffak ol- d T 1 lı"k' l 1 p I z· b 1: ·ı h b · k b' f h · · d ..:ı ... ·ıd· mekte ir. a imatname a m1 ne ara ar ıraat anKası vasıtası e _ Ben de öyle zannediyorum. a üyu ır re a ıçın e uegı ır 
duğu takdirde Fransa ve ltalya- haklın sınıfından sayılan memurları toplanacak ve dagıtılacaktn. Fakat bir an harhetmek zarure· ve Habesistandaki toprağmı itlet'" 
da VUkubuıacak aksüli.meller do- d H k .J l\~ J" b d ı h"k. ·1 k · · ~ l" 1 d 1 3 sınıfa ayırmakta rr. a im, mfür ıa ı seNe aşın a ıer a ım aı e tinde olduğunu düşünmemiş mi- me ıçın azını o an ya? rm arı 
layısile endişe göstermektedirler. deiumumi ve muavinleri, sorgu ha- vaziyetini gösterir bir beyanname tan- dir? Kaç kere işittim şöyle tlenil- bulamıyor ... 

Vekillerimizin kimleri ve vekilleri, adliye müfettiş- ziın edecek miiddeiumumiliklcre ve- diğini: "İngiltere silahlanmasını Muhabir gülümsiyerek arka· 
seyahatleri esnasında leri ve mektepli icra memurları, Ve- recektir. Mürldeiunıumilik1er bu be- bitirsin diye beklersek yandık! daıına şöyle diyor: 

Kendllerlne refakat kalet ve temyiz mahkemesi memurla- , yannamelere ve münhallere aid talısi- Ne kadar vakit geçerse bir harbi - Demek ki en müsa\t bir za .. 
rr, bu üç sınıfa dahil bnlunmaktadrr. lete göndereceklerdir. kazanmak ihtimalimiz o kadar a- manda bulunuyorsunuz! , 

edecekler Birinci sınıfa dahil bulunanlar, Beyannamelerin taı;nifi Ye kanu- 1 Öteki haykırıyor: za ıyor.,, . 
'.Ankara, 1 (Telefonla) - Na- yaşlarına göre bekar veya az çocuklu nun diğer lıusmlarmm tatbikini te- İtalyan "garip bir gülümseme,, - Hayır! Bunu demek ısteme--

fia vekilimiz B. Ali Çetin Kaya- olanlardır. Bunlar vergi ile mükellef min için Vekalette bir ''Çok ~ocuklu ile cevap veriyor: dim. Musolini harp istemiyor ••• 
mn~~da ~v~eyap~a~s~ ~~~ar&~ haki~&eyardrmhilroru" krn~r---------------------~-----~--
yahat esnasında kendisine nafia 2 inci sınıf, yaşlarına göre evli ve caktır. L d d v ı • ' 
siyasi müsteşan B. Sırrı Day ve· matlUb miktarda çoculi fahibi olan- 937 mali yılı için hakimlerin he- Qfi ra an a encıa ye 
kalet edecektir. " lardır. Bu sınıfa dahil olanlar nrgi yannameler ve münliallere aid tahsi-

Tedavi için A vrupaya gidecek il. e mükellef almadıkları gibi, ikrami· satla tevkif at ve tevziat zamanının ş d 
1
. b•ı r .

1 
hta r! 

olan maliye vekilimiz n. Fuat ye de görmiyecektir. tayini, icrası Maliye Ye Adliye Veka- • d et 
Ağralıya maliye siyasi ınüste§an Üçüncü sınıf, yaşlarına göre !;Ok letleri arasında mü§tcreken teshit e· ı 1 
B. Faik Baysal, sıhhiye vekili Dr. çoculi sahibi olanlardır. dilecektir. 
Refik Saydamın Avrupa ıeyaha- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--
tinde gümrük ve inhisarlar vekili 
B. Ali Rana Tarhan, dahiliye ve
kili ve Parti genel sekreteri B. 
Şükrü Kayanın Moakova seyaha
ti esnasında da kendilerine maa
rif vekilimiz B. Saffet Ankan ve
kalet edeceklerdir. 

Yeni Uıman Umum 
Müdüı lüğünde 

ao1 memur açllda kahyor 
Ankara, 1 (Telefonla) - Or

man muhafaza umum müdürlüğü 
yeni vaziyete göre teıkili.tmı ik
male çalışmaktadır. 

Yeni teşkilat ağustos ayı içinde 
tamamlanmıı olacaktır. 

Umum müdürlük orman muha
faza memurlarından 301 kişiyi, 
kadro dolayısile, açığa çıkarmış· 

• tır. Geri kalan 1000 memurunun 
ünvanlan "orman mesah!ı memur 
luğuna,, çevrilmiştir. 

Orman muhafaza memurların -
dan bir kısmına yeni teıkilat ka
nununun tatbikine geçilir geçil
mez bir miktar zam yapılacaktır. 

Açığa çıkarılan orman mı:hafa
za memurları da münhal o1dukça 
tayin edilecektir. 

Umum müdürlük yeni teşkilat 
aolayısile terfi edecek memurla.
nn ehliyet ve iktidarlarım, memu 
riyetlerine bağlılıklarını ve sicil
lerini tetkik etmektedir. 

Verilecek maaşlar buna göre 
tesbit edilmektedir. 
ORMAN U. M. MUAVINLIGI 

Orman umum müdürlüğt:. mua
vinliğine, yetmiş lira maa !a, An
kara fidanlık müdürü Şükrü Dağ
lı terfian tayin edilmiştir. 

Yeni vali tayinleri 
Ankara, 1 (Telefonla) - Bi

rinci umumi müfetti§lik ba§müşa
viri Naci Sinop valiliğine; Çorum 
valisi Ziya birinci umumi müfet
tişlik başmüşavirliğine; ~!~~p va
lisi Süreyya Çorum valılıgıne ta
yin olunmuşlardır. 

lktısat Vekilimiz 
Ankaıaya döndü 
Ankara, 1 (Telefonla) - Hari· 

tiye Vekilimizle birlikte Bağdada 
gibniş olan lktısad Vekili B. Celal 
Bayar, refakatinde Sümerbank ge
nel direktörü B. Nurullah Esad Sü
mer ve Maden Tetkik Arama Ensti· 
tüsü direktörü Osman Gencer oldu
ğu halde, bugün T eros ekspresiyle 
ıehrimize gelmiştir. 

Japon - Sovyet hadisesi 

Sovyet harp 
gemileri toplandı 
Japon Elçisi Moskovada Sovyet Hariciye 

KomitJerile görüştü 

Rusya meseleyi silahla 
halletmek istemiyor 

Tokyo, 1 (A.A.) - Amur neh
ti üzerinde Sennufa ve Holşi adalan 
civarında üç Sovyet topçekeri ile 
Japon - Mançu hudud muhafızları 
arasında şiddetli bir müsademe oldu
ğu ve bir topçekerinin battığı, biri
nin de ağır hasara uğradığı Kuan • 
tung ordusu tarafından resmen bil
dirilmektedir. 

SOVYET GEMiLER! 
TOPLANIYOR 

Tokyo, 1 (A.A.) - Domey a
jansının bildirdiğine göre, on topçe• 
kerden mürekkeb olan Sovyet Amur 
nehri filotillası Sennufa ve Holşi 
adalan yanında tahaşşüd etmekte • 
dir. 

MUKABELEI BlLMlSlL 
Tokyo, 1 (A.A.) - Hsingng 

resmi mahfillerinde, Mançurya hü
kumetinin kati kararını muhafaza 
ederek Amur nehri üzerinde seyri
sefain serbestisini elde etmek için 
ısrara azmetmiş olduğu kanaati gös
terilmektedir. 

Bazı Japon müşahitleri bugünkü 
hadiseyi son zamanlarda vukubulan 
birçok hudud hadiselerine mukabe
lei bilmisil olarak addetmektedir. 

Moskova, 1 (A.A.) - Japon 
büyük elçisi Şigemitsu, hariciye 
komiseri Litvinofu ziyaretle Amur 
nehri üzerinde bulunan bazı adala • 
rm Mançukuoya aid olduğunu ileri 
sürerek bu adaların etrafında hasıl 
olan gergin vaziyet üzerine Sovyet 
hükumetinin nazarı dikkatini celb 
etmiş, Sovyet devriye karakolları· 
nm ve yakınlarında da Sovyet top
çekerlerinin gözükmesi Kuvantung 
kumandanlığını mezkur mahalle as
ker kuvvetleri sevkine mecbur et • 
tiğini, bunun neticesinde bir ihtilaf 

vuku bulabileceğini söylemiştir. 
ADALAR KİMİN? 

Ltvinof, Japon büyük elçisine 
demiştir ki: 

1858 tarihli Sigun ve 1860 ta
rihli Pekin muahedenameleri Amur 
nehrinin sol sahillerindeki adaların 
Rusyaya, sağ sahillerindeki adala
rın da Çine aid bulunduğunu tasrih 
etmektedir. Adaların isimleri bu 
muahedenamelerde zikredilmemiş 
ise de teşkil edilen hudud hattının 
mezkur muahedelere merbut harita
da kırmızı çizgi ile gösterilmiş oldu-

. ğu da tasrih edilmiştir. 
Litvinof, büyük elçiye bu hari

tayı göstererek kanaat getirmesini 
rica eylemiştir. Litvinof Sigun ve 
Pekin muahedelerinin akdi sırasında 
nehrin seyrisefaine elverişli derin 
yerinin mezkur adaların cenubun • 
dan geçtiğini ve bunun o zamandan 
beri mahaUini değiştirmiş olmasının 
adaların da kendiliğinden Mançurya
ya bağlanmasını iltizam edemiyece
ğini kaydetmiş ve olsa olsa bu bah
ta siyasi müzakerelerin yapılabile • 
ceğini söylemiştir. 

Sovyet hükumetinin mütaleası
na göre hukuki bakımdan bu ada
lar asla Mançuryaya aid olmamıştır. 
Binaenaleyh muahedelere ve ellerin
deki haritalara göre hareket eden 
mahalli hudud makamatı bu adala
ra devriy~ kolları göndermekte ta . 
mamile haklıdır. 

Litvinof, o zamandanberi hudud 
hadiselerini tetkik ve hududu yeni
den tahdid etmek üzere bir hudud 
komisyonunun teşkiline J aponyanm 
muvafakatini elde etmeğe çalrştığım 
hatırlatmış ve Japonya buna muva
fakat etmiş, komisyon da faaliyete 
geçmiş bulunsaydı keyfiyeti §İmdi 

Franko'nun muharip 
tanımak istiyor 

lngiltere 
hakkını 

1NG1L TERENiN lSP ANY AYA 
ŞlODETLl BiR iHTARI 

Londra, 1 (A.A.) - Havasa· 
jansından: İyi malumat alan mah
fillerde söylendiğine göre İngiltere 
hükumeti bugün Valencia hükume
tine gönderdiği şiddetli bir ihtama· 
mede, kontrol işinde çalışan gemile· 
re karşı yapılacak her türlü taarruz
lara derhal şiddetli tedbirlerle mu • 
kabelei bilmisil yapılacağım bildire
cektir. 
lNGİL TERE VE FRANK ONUN 

MUHARlB HAKKI 
Paris, 1 (A.A.) - Journal ga

zetesinin Berlin muhabiri bildiriyor: 
Almanya hükumeti, Londra ade

mi müdahale komitesindeki murah
haslarına, Fransa ve lngilterenin 
İspanyol sahilleri kontrolünden vaz 
geçerek bu iŞi bitaraf devletlere terk 
etmelerini, komitenin yarınki içtima
ında teklif etmeleri hakkında talimat 
vermiştir. 

Bu gazete, İngilterenin yarın 
komiteye Valencia ve Salamanca • 
nın rnuharib haklarının tanınmasını 
teklif edeceğini, fakat buna muka
bil, bundan sonra İspanyol muhare
besinde tam bir bitaraflık muhafaza 
edilmesini istiyeceğini bildirmekte
dir. 

Valencia, l (A.A.) - Milli 
müdafaa nezareti tebliğ ediyor: 

Hüviyeti meçhul 7 harb gemisi 
dün saat 23 te Minorka adasında 
Mahon civanndaki Hamona istih • 
kanıl önünde bir deniz nümayişi 

ona havale edebilirdi. 
SOVYETLER SiLAH KUVVETN

NE TARAFTAR DEGIL 
Bununla beraber Sovyet hüku -

rneti sulh siyasetine tevfikan ihti • 
lafları asla silah kuvvetile halletmek 
arzusunda değildir ve bu ihtilafı da 
müzakereye amadedir. Bu müza
kerelerin daha sakin bir hava icinde 
yapılması için Litvinof her iki ~tara
fın da mezkur adal~udaki kıtaatını ve 
o civardaki topçekerlerini geri alma· 
smı teklif etmiştir. 

Japon büyük elçisi, bu teklifi 
hükumetine bilçlireceğini vaadetmiş
tir. Her iki tarafın da beklenmiyen 
herhangi bir hareketle vaziyetin va
himleşm emesi için icab eden tedbir
leri alması tekarrür etmi§tir. 

yapmıştır. 

Roma, - iyi mahafilden, ltal• 
yan harb gemilerinin, ltalyanm me
nafiini korumak üzere lspanyol su
larında kalmaya devam edecekleri 
öğrenilmiştir. 

F rankonun yeni bir plan üzeri· 
ne hareket ettiği görülmektedir. Son 
harekata bakılacak olursa nasyona· 
list generalinin yavaş yavaş Madri· 
di her tarafından sarmak ve hüku· 
metin elinde olan yerlerden ayırmak 
istiyor. 

F rankonun almak istediği ikin
ci şehir Almeriadır. Gene ayni plan· 
la Santandr'ı almak için son gün
lerde bir hücum yapılmıştır. 

Generalin bu suretle son bir 
hamle yapmak istediği anlaşılıyor. 
Çünkü yaz geçip kış gelince, sıcak 
memlekete alışmış olan Faslı aske· 
rin İspanyada çalışmasına imkan 
kalmıyacaktır. 

Bütün aşiretler itaate 
hazır olduklarını 

bildiı diler 

Seyit Riza 
Düşmanı olduğu 
kabileye teslim 

oldu 
Elaziz 1 ( Arkada~ımıı:dan saat 2de )~ 

Seyid Rıza yaralı olmasına rağ· 
men teslim olmamış, senelerdenberi 
kan davası güttüğü bir aşirete tes· 
lim olmuştur. Yapılan taramada 
izine rastlanmaması bunu göster· 
mektedir. Bugün tarama şiddetlen· 
dirilmiştir. 

Muhalif aşiretler, kendilerine 
dokunulmamak şartile itaat etmek 
istediklerini bildirmişlerdir. 

Hükfımet Lrmdin "iyasctini izali 
ederek suçlu olnıryanlara hi ·bir m• 
retle en uf ak gii~lük çıkarılıııı) aca• 
ğını fakat, suçluların cezalanclırıla• 
cağını bildirmiştir. Artık Hıza meee· 
1esi kalmaru, yalnız hangi nsircte iJ
ti<"a ettiği de lıcnüz hilinemi) or. Bir 
kaç ~iin içinde sergerdeler kalmıya· 
cak, Dersimde imara ba~lanacaktır. 

Niya:i Jl.hme"d 



flij]ECE!I ı!\ Ge__ner;ı-AlPdo: 
- KA51RCASI ganın nutku 

Kadlrcan KAFLI 

Bir taraftan da Umur Beyle Kan-ı 
tagiizen garba hareket ettiler. 1\loreye 
gideceklerdi. F'akat Umur Bey yolda 
hastalandı. Hastalık ağırlaştı. Baka
bilecek adam ela olınadığr için Dime
tokaya döndüler. İmparatoriçe İreni 
hillıasRa kTzt Trodora Umur Beyin 
başucundan ap·ılmıyorl nrclr. O ka-

dar ki Teodora iyileşmeye başladığı gfuı 
lerde bir fırsat bulmuş, llmur Be) e 
açıkça a;:knır hile söylemişti. 

Kantakiizenle miittefik'ain uzak-
la~trğmı duyan ve Bizansa tabi olan 
Edirne rnfüi Frantze Dimetoka hava
lisini yağnıava koyuldu. 

Umur Rey lıenüz tamamile iyileş
mediğine bakmadan as~erinin başın
da düşmanı kar:-:ılach. Ön Fafta, görül
memi~ hir ceı<aret ve ustalıkla dövüş· 
tü. O kadar ki üç defa ıııızrakla ona 
vurdular. Fakat hir zarar gelmedi. 
Çünkü başında tolga Ye Hrtmda zırh 
''ardı. 

Uınu~ Rey .o .. zamana kadar tolga 
ve zırh gıyıneyı adet ecliunıemiı<li. Da

im~ Ç~Yiidik ,,e kolunun kuvYeti~e ı;ü' e 
nırdı. Fakat hu srfer Kantaküzen'in 
ısrarı. üzerine giymeğe razı olmuştu. 

Bız~nı:ı a;\kerlerinin <'• .ğu öldü. ya
hud eınr dü tü. Kumanuaulatı Frant
ze de .lıarb meydanında vurulup kaldı. 

Bı_z~ns l1ükurneti telaşa dü§tü. 
Kend!sı haşa çıkamayınca müttefik
lerle l§ görmek istedi ve Bulırar kralı 
~Ieksanclr'a ittifak teklif ettL Bulgar 
kralr: · 

Tefrika: aa 
Bizansa giden Türk dı;:ileri mak

satlarını anlattılar. 
Anokoh bir türlii Umur Beyin pf'k 

l'ıanıiıni 'e mertçe {lostlu~tınu takdir 
edemiyordu. Bunun içiıı el!,;iJerc: 

- Unım Rey hiiylik hir lıükiim· 
<larchr. 'Werd, aşi] hir iu:;wrtrr. Km·· 
vetlidir. Kantnkiizen gihi bir ı-crscri
nin ı>nıri atlmıla çalı~ması onun §ere· 
fini bozar. Riz huıın hir ıiirlU aklr 
ınıza sı;-;clıranll\ o ruz. B iiyük 'e asil 

tı • 

imparatoric:f'ı~ıiz daima Umur Be) e 
kar~r lı li rınct Jıis l C'ri hp..; l <>mekte, ouu 
h:inrlc hulundn~n dü.-kiin vazi)·ctten 
kurtarmak j,Lemekteılir. Rıınun i<;in 
de askerini Anacloluya naklelmek üze 
re !?<'miler ~öndermevi. nrna~lannt ö
demf'k iizere para Yollamayı memnu
niypıl,. kalnıl etmektedir. 

Dı>di. 
Umur Rey donanmasını uznn za· 

man hekletemi,·ece;i için Yaktile g(in· . ('.' 

ılermisti. Zaten hu µ:enıİf'İler hep kor-
sarıclı ~·e Ruınelinin hrrlıangi hir nok
taı-ma ba~lı kalanınzlarch . 

Umur Reyin elr.isi: 
- fki clo,.t arasmcb ıııe' ki Ye rüt

he farkı rriizetilcmez. Kantaküzene 
yarclm1 et~f'k ıle Unınr Rryin ~erefi
~i hozııınz. Hunun 1 a lwraher Rizansa 
kar"ı cloirrudan iloirrnv:ı ılii~manlı~ı-

y M r. v 

nırz voktur. Saclere hlr dostun mag· 
dur ~lchı~unu kabul etmemekteyiz. 
Hunun için bize' <'receğiniz gemilerle 
parayı kabul etmekte tereddücl etme· 
yız. 

. - Türkler burada oldukça hiçbir Cenhmı Yerdi. 
§ey yapamam. Son si'izler Bizanshlarm hoşlarına 

Cevabını verdi. . · 
~ıttı. 

. Bizans hükumeti Umur Beyi Ana- • Gemi t'e para yol.laclılar. 
doluya gönderebilmek iç:in büyük pa- ·. Umur Rey Dimetokada ,.e earayrla 
ralar etklif etti. Fakat kandıramadı: son geceyi gec;irirken siyah bir man-

- Dostluk para ile hozulamaz. toya hiirünıniiş olan ince hir 'ücud 
Dedi. Salahattin Beyle beraber onun odası-
Biraz sonra Bizans hükUm.etinin nm kapı~ma ~eldi. Salahattin Bey so] 

gizli memurları, Kantakfü:en tarafın- gun bir r~ıkta titrek gözlerile kendisi· 
dan Türklerin zalıirelerini vermiye ne hakan mcı;hnl şahsa: 
memur edilen müteahhid Mavromatya - Yalmzdır. Girebilirsiniz! 

• Y.~ .ran~§tılar. Biiyük bir para muka· Dedi. 
hılıncle onu kandırdılar Ye Türk as- V f" kapı) ı aça;·ak yol p;iil'-terdi. 
kerlerini memleketlerine dönmek i- İki nöhetçi asker hu misafiri dik· 
çin kışkırttılar. katle gözden µ;eçirmişler fakat birşey 

l\1avromatya onlara şöyle diyordu: anlıyamaım~lardr. 
- Kantaküzen'in muyaff ak ola- Salahattin Bey oraılan ayrılmı:yoı · 

hilıneı;;İ 'e iınparatorluk da, aı<mm d 
h

. u. 
ıtmesi için çok zaman İ"'lf'r. Belki heı:: Aradan yirmi rlakik"a kadar geçti. 

on sene siirer ! .. K ld ·· U 
apı yava~ça açı ı ve once ınur 

Askerler zaleıı memlelçele hasrel Bey giiriindii. 
kalnu~larclı. TT er birin İn ı<e,·µ;Hi1eri. Eşikte Saliihallin Beyi görünce 
ana ve bahaları, çocuk Ye kanları\. ar· ka~larrnı çattı. Rakı§larmda: 
dı. Dönmek i~tedilcr Ye hn İı:;teklt>ı+ I> · d ' - nı zıyarete mey an vermeme 
ni tJmnr neye acıklı bir dille anlat- liydin ! 
tılar. 

Uııı ur Rey mu ol rnadr. 
Kan takiizcn iizü lüyordn: 
- Ili<: olmazı:;a Rizansa yeniden 

bir elçi ~föıclerınrk iı:tcmivonun. Çiin· 
kü bundan c'' rlki rlçimin ne oldu
{;umı l1ilivor .. 1muz. Halhnki sizin el
ı;:iniz hiiyiik lıiirmet ~ifrih·or. 

Umur Bry onun lm clil<>~ini ynptı. 
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Sağlık 
Servisimiz 

Hususi doktorumuz. Pazartesi günıert 

ıaat on beş bu<:ukta.ıı yirmiye ka 1ar ga• 
zetemlz idarehanesinde, Cuınartesl gUnler1 
de saat 14 ten 19 a kadar LAJell Tayyare 
11-partımanları ikinci daire Uç nunıarada 
daima okuyucularımızı yedi ırnpon tnuka. 
billnde kabul eder. 

Ayni şekilde diş doktorlarımız da oku· 
yucularımızın emirlerine hazır bulunmak. 
tadır. Diş doktorumuz FahretUo Dlşmen 
Parmakkapı tstlklAI caddesinde 127 ouma. 

rada pazartesi günleri saat 14 ile 20 ara. 
BIDda bulunduğu gibi doktor Necati Pak• 
ııt de Karaköy Mahmudiye caddesi 1-2 
numarada salı ve cuma günleri ayni sııat. 
terde okuyucularımızın dişlerine bakaca!..· 
ıar ve ufak tedavllerinl ya.pacaklardn. 

Ayni zamanda Beşiktaş tramvay c11.«t 
desi Erip apartımanmda sunnetı;I Emin 
Fidan muhtaç okuyucuıarıınızm ı:ocuk 
larmı sünnet edecektir. 

Diye hir ı<crtlik nrdı. 
rmıır Rrv c~ikıen çekildi ve c:ık

tığı tarafa cloğru döndii. Orada siyah 
ınan toya hüriinnıüş inr.t> hir viicml 
vardı. Ru mantonun kokoletr~inirı 
ön taraf mı heyaz Ye ~üzel parntaklaı 
ka, ramı~, kapaınıştı. Y almz hirkac; 
tel sarr saçla bir cift ışbk 'c si,..Ii ha' 
kış ~(ize çarpıyordu. 

Girerken o kıular heyf'canh olan 
hu \.Ü<·ud simdi voı-nnrlu. Sanki zor· 

" l"I 
la yürüyordu , e heli hiikiilmii~tii. 

Uınuı· Rey ba~mı hih ük hir kihar 
lıkla e~erek onu :s ı;on d~f a ı;e Iam laılr .. 

O ela ) üzünii hiç ~eYirmcden hn 
selama karsılık verdi. 

Umur Bey Salıihattin fleye Y3' ar 
ça em retti: 

- Onu lıf'nıt>n tlairc-.in~ gCHiir. 
Ru zh aretten kinı:-<enin haberi olmr 
yarak! 

- Ra~liı;tiinc ! 
O kiidik , f! inci'! vürrnl karanlık 

hir df'hli;,ı]e , e Salalıaıtin Beyin hir 
a<lnn ıı;crişinrle hir karallı ~ihi kay

hold ıı. 
Hu kimıli? 
Onu yalnız iki ki~i hiliyonlu. On· 

lar da SaliılıaLtin flf') le Uınur Dryıli. 
-15-

i'Ç KADTr{ A(;f,AJ)f ... 
Biıans lıiikiınıeti rmnr Rf'yi ı\

ıınılolı" a ıı;:tıııf'k için ka·ulırdı~ı ı;ıra-

Dördüncü umumt müfettiş Ge
neral Abdullah Alpdoğan Halkevin· 
de zehirli gaz ve hava tehlikesinden 
korunma kursunu bir söylevle aç -
mı.ştır. General, bu ilk zehirli gaz 
kursunun ne şekilde çalışacağını an
lattıktan sonra Başbakan ismet İn
önünün Tunceli seyahatine temas 
etmiş ve Dersim hadiseleri üzerinde 
durarak şunları söylemiştir: 

- Tunceli içinde Dersimde ağa
lar ve reisler, eski aşiretlik devrin
den kalma sakim düşüncelerini de
vam ettirmek ve cahil halk üzerinde 
ötedenheri süren nüfuzunu kökleı· 
tirmek istiyorlardı. Bu illet, bir 
türlü tedavi edilememiştir. Emanet 
olarak muhafazasını tekeffül ettiği
miz Cumhuriyet idaresi, bu hastalığı 
kati surette tedaviye azmetmiştir •• 
Devlet, halk idaresi şeklinde bir . 
rejim kurmuş ve bunu kanunlaştır
mıştır. Herkes bu kanuna seve seve 
itaat etmektedir. 

Bu kanun T uncelinde bazılan • 
nm kendi arzularına tevafuk etme
diği_nden hükumet ve zabıta kuvve~ 
tini istememişlerdir. Hırsızlar ale
ti şer erbabı şeyhlerin, reislerin yan
larına kaçmışlar ve hu adamlar is
tismar edilmişlerdir. 

Devlete uzanan eli kırmak, dev
let kuvvetini tecavüz edilemez bir 
hale getirmek vazifemizdir. Tun • 
celinin 11 O bine baliğ olan nüfusu 
tamamen Türktür. Türkü seven 
insanlardır. Asırların bıraktığı yan
lış kanaatler ve terbiyeler, bu sev· 
giyi izhara imkan vermemiştir. Bir 
taraftan arazinin mümanaati yüzün
den ağaçların kovuklarında, dere
lerde yaşayan bu insanlar eski zih
niyetler sebebile mesela İslamiyet, 
hı:ristiyanlrk, şiilik, sünnilik, ,u, 
bu tarikatin zihniyetleri ile kanların
daki sevgiyi gösterememi,lerdir. Bu
gün silah atanlar aslen ve neslen 
Türktürler. Tarih bunlann Türk • 
lüklerinde ısrar ediyor. Tuncelinin 
muhtelif yerlerinde bulunan eserler, 
diğer Anadolu şehirlerindeki eserle
rin aynıdır. Tarih, Hititleri Frabn 
şarkına geçirmiyor. Son tetkikler 
bu muhitte Hititlerin yaşadığını ve 
eserler meydana getirdiğini ortaya 
koymuştur.,, 

General, b'undan sonra büyük 
Türk akınını anlatmış ve sözlerine 
şöyle devam etiştir. 

- Sümerlerin akrahalan olan bu 
Türkler, Van kıyılanru ve Murad 
vadilerini takib etmiş, diğer bir kıs
mı da Kafkas yolile gelmişlerdir. Bu
rada Cengiz ve Hülagunun önün • 
.den kaçarak yerleşen Selçuk Türk-
leri de vardır.,, ... 

General Alpdoğan, l 2 bin se
nelik medeniyetin en az 9 bin se
neliğinin Türk medeniyeti olduğu
na işaret etmiş ve aslen Türk olan 
Dersim halkının Cumhuriyetin ni -
metlerinden en kısa bir zamanda 
faydalanacaklarını söylemiştir. 

Niyazi Ahmet 

da hir taraftan da .Anupaya el.;il~r 
gfüıderiyor 'e yardnn iı;tiyordu. İın
paralori<:e ~\nna hu yardımı temin e· 
dehilmrk İ!,:İ11 Şark ve Garh kiliı;ele
rintlr hirl c~ıııc~ini kahu 1 ediyor: Rum 
patri~inin Romaılaki Papaya Lahi ola
c·a~Plı hilclirirnrdıı. 

Rn tc~dıhfü; ho~a hitmedi. 
O ~ıra<la Franı::a 'e f ngiltt>re kral· 

lan hir'lıirlerile ho~u~upırlar<lı. Di· 
~er lııri:-Lİyan hükiimetlrri eli'! lıarb i
ı·inılc valıııcl ı::ı 1unıula hulunuyoralr
clı. Ru.rıunla hPraher $arkta e~ <:ok 
mrııf:rntleri olan Veneılik YC Cencve 
dimlııırivetlerilt" K ıhri:o; kralı 'e Ra
clos ~ih alyrlcri derhal hirlP.~tiler. Kt>n 
ıli aralı:ırınıla virnıi heş hüyiik ka<lTr
rr:ıılan iharet kuvwtli hir filo torlanr 
lar. 

(Arkası var) 

Aynca Aksaray Pertev Eczanem ya. 
nmda 352 numarada aUnnetçl ve sıbbat 
memuru Nuri Eşsiz KURUN doktorunun 
vereceği cnjekslyonlan beberlni yedi kll' 
non ınukablllnde ve abonelerfmtze en e~ 
~en vera!Ue çocuklarmın aUnnet ıı.mell· 
,.ıertırt )'apıtea1rtrr. 

Radyo ~lıüsabaka 
-120-

Kuponu 

hlmlerlnl yazdığımız doktor, dlşı;l ve sUn• 
netçllere mUracaat ederken KURUN'un 
hizmet kuponundan yedi tane göturmek 
IAzımd.ır, 

ısım: 

Adres: 

S - KURUN 2 TEMMUZ 1937 

Çocuğunuzu hangi_ 
okula vereceksiniz? 

Kız sanal okullarına 
nasıl girilir? 

Kadıköy Kız Enstitüsü: Mü • 
hürdar caddesinde. Tel. 603.21 . 

Selçuk Kız Enstitüsü: Çapa 
tramvay durağındv.dır. Tel. 20388 

Üsküdar Kız Enstitüsü: Doğan-
cılar caddesindedir. Tel. 60208 

Yatılı kısmı da vardır. 
Kız enstitülerini bitirenler: 
a. Atölye açarak müstakil çalı-

şabilirler. 
b. Dikiş yurdu açabilirler. 
C. . Liseye ve 
c. Güzel sanatlar akademisi 

tezyini şubesine girebilirler. An • 
kara ismet Paşa Kız Enstitüsünde 
açılmış olan ertik öğretmen okulu
na devam ederek ilk, orta ve sanat 
okullarına sanat öğretmeni olabilir· 
ler. 

Ankara lsmet Paşa Kız Enstitü
sü öğretmen kısmına yalnız kız ens
titülerini bitirenler alınır. Bu oku· 
lun gündüz, ücretli ve ücretsiz ya
tı kısımlan vardır. 

1. Ücretsiz yatı kısınma gire -
bilmek için talebenin: 

Diploma aldığı kız enstitüsü öğ
retmenler kurulunca namzed göste
rilmiş olması ve 

Kız enstitülerini bitirenler ara • 
sında yapılacak müsabakada kazan· 
mış bulunması. 

Lazımdır. 
.,. 

Parasız yatılı talebenin tahsil 
müddetlerinin bir buçuk misli mec· 
buri hizmetleri vardır. _ 

2 - Ücretli yatılı veya gündüz 
talebesi olmak için: 

Müsabakaya girmek lazım değil
dir. 

Ankara lsmet Paşa Kız Enstitü
sü öğretmen kısmında iki yıl oku
yanlar, orta okullarla sanat öğret • 
meni olurlar. Üç sene okuyanlar 
sanat okullarında sanat öğretmeni 
olurlar. 

b. AKŞAM KIZ SANAT 
OKULLARI 

Akşam kız sanat okulları tahsil
lerini ikmal el~emiş genç kızları iyi 
bir ev ve aile !<adını olarak yetiştir
meğe, icabında geçinmelerini temin 
edebilmelerine vasıta olabilecek mes 
leki bilgi ve meharetler kazandır
mağa, tahsillerini tamamlamıyan 
aile sahibi olan bayanlara evlerini 
iyi idare edebilmelerini temin ıçın 
mesleki bilgiler vermeğe ve bu su
retle aile refahını yükseltmeğe ça· 
hşır. 

Tal ebe alınması: 
a. 12 yaşından küçük, 45 ya-

şından büyi.ik olanlar kabul edilmez· 
ler. 

b. 1 2 - 16 yaşında olanların 
ilkokulu bitirmeleri, 

c. 1 6 - 4 5 yaşında olanların 
en az hir ilkokulun üçüncü sınıfını 
bitirmiş olmaları, yahud ulus ders· 
hanelerinin A ve B kurslarından 
mezun bulunmaları. 

c. Tahsil vesikası olmıyanlarm 
yap;lacak imtihanda muvaffak olma 
Jarı lazımdır. 

Talebe kaydına eylul ayında baş• 
lanır. Okul açıldıktan iki ay son
raya kadar d~vam eder. 

Akçam Kız Sanat okulları ücret. 
sizdir. 

Yazılmak için: 
1 - Tahsil vesikası · (T alisil ve• 

sikası olrnıyanlar imtihan edilir), 
2 - Hüviyet cuzdanı, (Yabancı 

~abiiyetinde olanlar Kültür Bakan • 
lığının müsaadesile alınır), 

3 - Sağlık ve çiçek aşısı raporu, 
4 - 4, 5 X 6 ebadında 6 fotoğraf, 
5 - Kayıd beyannamesi. 
Getirmek lazımdır. 
Ders zamanları: Dersler ey)ij. 

lün · 15 ini takib eden pazartesi gÜ• 
nünden itibaren başlanır. 

Dersler: 
6 dan 12 ye 

13 ten 16 ya 
16 dan 19 a 

k'adar olmak üzere günde üç devre
ye ayrılmıştır. Talebe, sabah, öğle 
ve akşam devlerinden herhangi biri· 
sine devam edebilir. 

Akşam kız sanat okullarında A 
B, C adlarını taşıyan üç şube var • 
dır. 

A'. şubesine en az ilkokulu bitir· 
miş olan bayanlar girebilir. 

Dikiş - biçki şubesinde haftada 
19, moda şubesinde 15 saat ders 
vardır. 

B şubesi serbest kurslardan mü
teşekkildir. Buraya A, B şubeleri· 
nin bütün derslerine girmiyen veya 
girmekte bir fayda görmiyen bayan· 
lar devam ederler. Bu sübeye gir
mek için en az ilkokulun uçuncü 
sınıfını ikmal etmiş olmak ve ya -
hud ulus dershanelerinin A ve B 
hırslarından mezun bulunmak la • 
zrmdır. 

C şubesine girecek olan talebe 
bir veya birkaç kursa devam etmek· 
te serbesttir. 

Tahsil vesika~r göstermiyen ba· 
yanlar istediği ~ubeye imtihan ile 
alınırlar. 

Görüp düşündükçe 
---- - - -
işin köküne inelim! 

Hf"r şeyin tadı kaçtr. l\Jesela hu ... ı. 
cakta, içiniz yanarken elinize aldr~ı
nız bu~ulu hanlak, artık eski~i ı.;ihi, 

size s<>rin bir ze\.kin müjde:o;ini Yer111İ· 
yor. 1 ... talıla aralıklanan dudaklarınız, 
daha lm soğuk lezzete de~nıeclen, ka
famzda. tifo korkusu kn rılarak, sual 
işareti oht) or. 

- Acaba? ... 
Divorııunuz. So~uk Mt, tılı,.ımlı µ;ii-. r 

zelliğini kaybediyor. Eliniz titriyerrk 
hardağı bırakıyorsunuz. 

Olgun, yıımuşak etli bir ka} ısı. ağ~ 
zınızda r,içek gibi erirken, yine tifo)u 
hatırhyorımnuz. Boğazınız tıkanıyor. 
Kiiçiik dilinizde hir gıdıklanma ha~
hyor \ e c;ıkarıyor:\unuz. Jlapli arka
sından alkollü, iliiçh hir ~argara !. 

Kafir 1ıasallık ta hep böyle yuzın 
başrınıza mm-allat oluyor. Tifonun 
meyYa ve sebzenin hol ol<luğu, per
hizin adamı candan uşandırdığı gtin
de rastlaması da ha1ka türlü bir i~ -
kence! 

~f C'ğer 1ı-tanhu1, hiç hir 'akit hun
dan kurınlmamr~nıış! Şikayetler kı.m~ı 
smda hekimlerin yüzleri asık. Sıztlda-

Yazan: .S. GezgJ n 

) ıı rı ln ra Lers. ters bakıyorlar. 1~tırahı
mızı ~i~kin, miihaliiğnlı huhı)orlar. 

Fal-:ıt hu ı:<tırnpla onların hizi gı·ç· 
mel eri p;erekmez mi? Tifo mikro hu
nu. jliın. çoktan Lıhhm zinılanına al· 
ıııı~tır. ;\°'a:o;ıl cloğclu~unu. haa~i ıım

hitlPnle hüyii~ iip iiredi~ini biliyoruz. 
Yolunun nasıl tıkanaf'a~ı da ~ll" .le· .... , 
ı;ı . 

Demek hir iilkeılc onun tırpnıııın 
parıldatarak. dilediği ız;ihi flolaşınası, 
~ağlaın f rn ı-i perlerinin ek,.ikl i~inılm 
ha~ka mana) a gelemez. 

Ilalk. hu mikrobun ··ıa~ım .. tar
da hetoılcnıli~ine inanıyordu. FakaL o• 
nn ilmi lıeğrri profe.,iirliik kiir,.ülc
riylc nıiilıiirlii hir doktor: 

- Hu yır. ılcdi: tifo nıikrohıı hu 
zehirli akmtılar içimle yu~ıyamaz .. 
Sulara dikkat! 

1 ... tanhnlcla i"'e ~u su derdinden bii· 
) iik hilmem ne 'ar! Çukurlarda, hos
tanlarm kuytu yerlerinde hiitiin kay
nakların ıniihiir fabrikaları kıınıl
ınu~lıır. Daına<•analar rasıgele lıer 
kı.JJ·udan doldurularak iistlerine hu 

.. _ (Lütfen 8ayıfayı çeviriniz) , 
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Tifo hakkında Sıhhat Vekilinin beyanatı r fs'fanı>ut aörCiilnCÜ icra memurıu .. 
........................................ ..., gundan: 

BORSA - - - - - - _..,, ._,, -
"lstanbul halkının selim akline hitap ederek 
behemehal aşılanmalarını tavsiye ediyorum,, 

Tifonun su ve süt entani 
olmadığı anlaşılmışllr 

1. 7. 937 

Blzalannda yıldnı lfareUI olanW, tıııa 
rlade maaınele göreııl~rdlı. KaJuunl&ı 
aaaı 12 do kaparuı .atıı fl.yutlnr1ıur. 

PARALAR 
• Sterıtıı 626.- Pezct.a -
•Dolar 127,- •Mark sı.-
•Frank 101- • zıou 23-
• Liret 115- • Pengo 2S -
• Belçlka Fr. 84- ·~y 1 14,-
• Drahm! ~3.- •Dinar Cı2 -

Haziran ayında ti/ oga yakalanan 
• ImçreFr. &71>, - Yon -•Leva 28 - • Kron .ı.veo 851-
• Florln 68.- • Altın 1°'7 -

kişiden 21 i ölmüştür 341 
•Kron Çek. 84.- •Banknot !?56 -
• ŞUlJ:ı Avua 23-

ÇEKLER 

'(Ü~t) anı 1 inci 8ayıfada) J 
1933 senesinde: Haziranda 29, 

temmuzda 121, ağustosta 193, ey
lülde 200. 

1934 senesinde: Haziranda 25, 
temmuzda 109, ağustosta 88, ey
lülde 90. 

1935 senesinde: Haziranda 30, 
temmuzda 79, ağustosta l l 6, ey
lülde 142. 

1936 senesinde: Haziranda 51, 
temmuzda 130, ağustosta 185, ey
lülde 200. 

1935 senesinin temmuz ayından 
itibaren vukuatta gayet bati olmak 
üzere bir tereffü görülmüş, bu te
reffü J 936 8enesinin muhtelif ay • 
lanncla temadi ederek yekun 1445 e 
baliğ olmuştur. 193 7 senesinin ilk 
ayında 149, şubatta 55, martta 
48, nisanda 54, mayısta 99 vaka 
kaydedilmiş haziranın otuzuncu gü
nü akşamına kadar vakayi yekunu 
da 341 dir. Altı aylık umumi ye
kun ise, söylediğim gibi 7 41 dir. 

HASTALIK SL VE SOT 
EPiDEMiSi DEGIL 

Bu bize bir ayda bu vakayiin 
bu kadar çok olması bati bir şekilde 
entanın yükse1diğini gösteriyor. Altı 
ayda aldığrmıt 741 vaka geçen se
nenin nısfı olmak itibarile büyük 
bir epidemi manzarası vermiyor. 
Fakat her ne olursa olsun bir ayda 
bu kadar vaka görülmesi üzerinde 
yaptığımız tetkikat bunun ne bir su 
ve ne de süt entam olmadığım, sa
dece temas entam halinde bulundu
ğunu gösterir. işte lstanbulda son 
günlerin dedi kodu mevzuunu te~
kil eden tifo meselesinin bütün hüla
sasr bundan ibarettir. 

Meseleyi yerinde tetkik için An. 
karadan buraya gelmelerini münasib 
gördüğüm Vekalet hıfzıssıhha dai
resi rei i Doktor B. Asım Ararla 
merkez hıfzıssıhha müessesesi birin
ci müdürü Profesör Doktor B. Emil 
Gotschlich'i ve buradaki gerek vilfi. 
yet ve gerek belediyenin alakadar 
mütehassıs memurlanm topladım. 
Vaziyeti beraberce gözden geçirdik. 
Vasıl olduğumuz netice şudur: 

TİFO İST ANBULA ASIRLAR
DANBERİ SÜRÜYOR 

lstnnbulda asırlnrdanberi beldi 
bir halde devam eden tifo hastalığı 
son aylarda, evvelki senelere nisbet
lc bir artma göstermektedir. Kışın 
mutad uyu§ma devresine giren bu 
hastalık yaz aylarında artar, sonba
harda en yüksek adedine vasıl olur. 
Yukarıda verdiğim adedler bunu si
ze göstermektedir. . 
) alnncr mülıürler 'ıınıluyor. D<ıha 
geçenlerde ''Aı>ostol,, a<lmdn birinin 
böyle hir mr.ınha suru fahrikosı ha-
r1ıııış YC herif iş ii tünde yakayı ele 

'erıııİ:.l i. 
Der im dağlarınJn adam (i)diircn 

lı:ıyclutln, u u Jıainlerinin arnmıda 
eğer mutlaka lıir fark aranıyor a, do~
clakinin ı;uçu ılaha lınfif kalmnz mı? 
Bir kurşun e~cr l10;a gitmez e. nıırak 
hir kiıı;iyj Yurur. Fakat mi1irohlu hir 
damar.ana ıınm yerleı e scrd i~i za
' nllılarr ı:nyrnnk miiınkiin rniiıliir? 

Demek i ti ·onun. ki Ltmıhııl<ln 1 
tifo m elr. ile uğrn::ılırkcn ortaya hir 
ticaret alılfıkı clnrn~mın çıkmnnıasmn 
imkftn yoktur. Hadi evi hiitiin lnı 

ıüzgcçlerdcn geçirerek miitalca etnıe· 
li, hnttli, mutlaka lazım gelir e, lıu-ı 
n•t bir kanunla da perçinlemeliyiz. 
Y ok<:a geçici tedhirlerlP uğru .nıak, in-ı 
f!~f ı~larm f'Or•etini nrltmnnktnn bnş·l 
ka hır §eye yaramaz. 

Eylülden sonm tenezzül başla- ( nın 8elim akl~~a .~itab ederek .behe
mak lazımgelirken 1936 da bu te- mehal 2 ve 3 uncu aşılarını da ıhmal 
nezzül evvelki seneler kadar vaki etmemelerini tavsiye ederim. 

• LOnc1ra 625 • Viyana t 2096 
• Nevyoraı 0,78!HG • Ma4r1d 1-1. -
• Pa.ıia 20 60 * BerUJs l. 9720 
• Mtıano 15 0920 • Varoon t,1680 olmamış ve nisbi bir tevakkuf gö • 

rülmüştür. Bu sene ise ilkbahar ay. 
larında geçen senelerin mukabil ay
larından farklı bir hareket görülmek 
teydi. Yukarda dediğim gibi bu 
fark haziranda birdenbire yükseldi 
ve geçen senenin 5 1 vakasma mu· 
kabil bu sene haziranda 341 vaka 
görüldü ve tesbit olundu. Bu art· 
manın sebebi kati olarak söylene • 
mez. Bununla beraber vakaların 
şehrin en fakir evlerile temizlik ve 
sıhhi şeraiti fena olan yerlerde ve 
hayatını güçlükle temin ederek bir 
odada beş altı kişinin birden yatmak 
me<:buriyetinde bulunan insanlar a
rasında görülmesi ve salgın şeklinin 
nisbeten hafif olması bu vakalarm 
insandan insana ve temas yolile ya
pıldığım göstermektedir. 

HASTALIK NERELERDEN 
ÇIKIYOR? 

Hastalık çıkan bazı evlerin pek 
fena şartlar altında olması, abdest
hanelerle müşterek kuyuların gö • 
rülmesi, bunların da intilt~lde bir 
rol oynadığı fikrini verebilir. Fak.at 
umumiyetle bir su epidemisini ka
bul edecek şekilde bir vaziyet yok
tur. Bundan başka bu sene ilkba
harın kurak geçmesi, sıcakların er· 
ken başlaması. meyve ve yeşillik 
gibi çiğ yenen §eylerin bolluğu ve 
nihayet kara sineklerin pis yerlerde 
çokça görülmesi de hastalığın artma 
sında bir amil gibi sayılabilir. Bu 
gibi zamanlarda adedleri artan mik
rob taşıyıcıların hastalığın yayılma
sını kolaylaştırdığı da muhakkaktır. 

BOTÜN TEDBiRLER ALIN· 
MIŞTIR 

Görülen vakaların ilim noktai na
zanndan sebebleri ne olursa olsun 
bunlar vakit ve zamanında haber 
alınmış, şüpheli yerler tnranmış ve 
her ttirlü tedbirler alakadar sıhhat 
daireleri tarafından vaktinde ittihaz 
edilmiştir. 

Zaten Sıhhat Vekaleti senelerden 
beri lstanbuldaki tifo vaziyetini 
büyük bir ehemmiyetle takib etmek
tedir. Bugünkü vakalarm kati su
rette su ile alakasını kabul etmek 
güçti.ir. Bununla beraber şehrin 
kanaliznsyon vaziyeti, içme suları
nın tek bir boru suyu halinde ve 
evlere kadar cari bir şekilde ve her 
türlü sıhhi şartları cami bir surette 
tesis ve temin edilmemiş olması, şe
hirdeki bir takım bostanların her 
türlü takibata ve cezayn rağmen 
sebzelerini lağım sularile sulamak
tan vaz geçmemeleri, mahallelerde
ki su nakliyatının şekli I~tanbuldaki 
tifoyu beldi bir halde idame ettir
mektedir. Ve ara sıra daha biiyük 
ve vahim salgınlar yapmasından da 
korkulabilir. 

YENl AŞI lST ASYONLARI 
Bu sene alman tedbirlerle hasta

lığın daha ziyade ilerlemiyeceğini 
kuvvetle ümid ediyoruz. Bilhassa 
bu vaziyette yegane baş vurulacak 
tl'"rlbir olan aşı işine büyük bir ehem
miyet veriyoruz. 

Elyevm şehrin 34 yerinde meca
nen aşı yapılmaktnd•r. Buna ilave
tP.n isimleri ilan edilecek olan yedi 
hastahanede de müracaat edenlere 
aşı yapılacaktır. Bu münasebetle 
şunu da söyliyeyim ki halk aşıya 
rağbet göstermekle beraber ilk aşısı
nı yaptırdıktan sonra ekseriyetle 
ikincisine gelmiyor. İstanbul halkı-

MOSTAHZARLERE FAZLA 
KIYMET VERMEMELi 

Bir de bu vesile ile öylemeliyim 
ki ağızdan alman aşıların şırınga ile 
yapılanlar kadar kuvvetli bir muafi
yet verdiği umumiyetle kabul edil
memiş olduğundan bu gibi müstah· 
zarlerden ziyade halkın şırınga ile 
olan aşıya rağbet etmeleri icabeder. 

Bundan başka şüpheli gıdalar· 
dan, yıkanmadan veya pişmeden 
yenecek olup da toz ve toprak ara· 
amda satılan dut, salata, marul, 
ve buna benzer §eylerden katiyen 
çekinmelidir. Yalnız devlet kon • 
trolünü bekleyip bu gibi fenalıkların 
önüne geçilmesini istemek bir hata 
olur. Her i te olduğu gibi halkı • 
mızın salahiyettar dairelere yapa • 
cakları yardımdır ki muvaffakiyeti 
temin eder. Bu münasebetle vefi. 
yatın vukuata nisbetle pek az oldu
ğunu da memnuniyetle kaydetmeli 
isterim. Haziran ayındaki vefiyat 
2 J dir. Bu da musablann yiizde 6 
sıdır. 

ENDİŞE EDECEK VAZIYET 
YOK! 

Hulasa edecek olursam vaziyette 
endişe edecek birşey yoktur. Bir 
taraftan hükumet her türlü tedbir
lerini alırken halkımızın da kendi • 
sini koruması için şahsi sıhhatine 

• Brtlkael 4.600~ • Budapqta 4. -
• AUna ı;7 - • Blllrrq 107 S6 
• Cezıe'tTW S 4575 • BeJgra4 64.56 
• Sot,a 64 - • Yokotıama 2.7486 
• Aıwıterdam l.'89! • lrloakon 2i 04: 
• Prat 22.6:> • Stokholm 3,1032 
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dikkat etmesi ve aşılanması lazım- Dr. lhsau Sami 
dır. TiFO AŞISI 

Bazı gazetelerin tifo va1Caları mü Tifo ve paratifo hastalıklarına 
nasebetile açtıkları anket ccvablannı tutulmamak için tesiri kat'i, mu-
gördüm. Bunlardan bazıları ve bil- afiyeti pek emin tv..e aşıdır. Her 
hassa maruf mütehassıslarımız ta- eczahanedc bulunur. Kutusu; 45 
rafından vaki olanları dikkate şa· 

1
._ ____ kuruştur. 

yandır. Şimdiye kadar söyledikle-
rimi tamamen teyid etmektedir. fa .. 
kat bu işlerde ihtisası olmayan bazı 
zevata da yanlışlıkla müracaat edil
diği için çok garib müta1ealara tesa· 
düf edilmektedir. Mesela bunlar· 
dan biri çok hafif bir mütalea ola
rak bir erkanı harbiye heyetinin 
teşkilinden bahsediyordu. 

SIHHAT VEKALETi PROGRAM 
iLE ÇALIŞIYOR 

Acaba zannediliyor mu ki, Tür
kiye sıhhat idaresi ilimden, program
dan uzak ve gelişi gi.izel çalı an bir 
teşekkülden ibarettir. 

Böyle bir zannı ve hatta buna 
aid bir imayı kati surette reddede
rım. Sıhhat idaremizin erkanı har· 
biyesi de vardır. llmi de, programı 
da ve memleket ve milletin sıhhat 
ve hayatını en yeni bilgilerle vika· 
ye etmeğe r;alışnn ve bunu gaye edi
nen kuvvetli azmi de .... 

Tekrar edeyim ki tifo hastalığı 
dünyanın her tarafında, hem öyle 
iddia edildiği gibi tek tük değil, bin
lerce görülür. En müterakki yer -
lerde bile bundan masun kalmak he
nüz kabil olamamıştır. Tabiidir ki 
şehirlerimiz bütün sıhhi şartları ha· 
iz · oldukça bu gibi vakalar asgari 
hadde inecektir. Bu şerniti temin 
etmek de zannedildiği kadar kolay 
değildir. Asırlarca ihmal edilmiş o
lan şehirlerimiz ve kasabalarımızı 
on senede her türlü asri vasıtalarla 
techiz ctmeğe insan kudretinin kadir 
olamıyacağı herkesin kabul edeceği 
bir hakikattir. 

Hükumet ve belediye teşkilatları 
ve diğer devlet ve belediye şubeleri 
her türlü vasıtalarla mücadeleye de
vam ediyorlar. Matbuatımızın da 
halkı makul ve ilmi yazılarla a;:dın-

lata.rak bize yardım etmelerini dile 
rim. 

HASTAHANELERE YAPILAN 
MÜRACAATLAR 

Şunu da söyliyeyim: 
Hastahanelere yap lan müraca • 

atların kabul olunmadığı şikayetini 
de tetkik ettim. gördüm ki: Hazi
ran ayı zarfındaki 341 vakadan bu· 
gün hastahanelerde 279 u yatmak· 
tadır. 62 si kendi evindedir. ih
bar edilmiyen vukuatı yüzde yirmi 
tahmin ediyoruz. Buna mukabil bir 
az evvel hastahane sertabiblerini 
topladım. Zuhuru muhtemel has
talar için yeniden 120 yatak tefrik 
ettirdim.,, 

Sıhhat Vekilimiz mezun bulun· 
maktadır. Mezuniyetini lstanbulda 
geçirecek, bu müddet zarfmda ti
fo meselesini yakından takib ede • 
cektir. 

Profesör ile hıfzıssıhha müdürü 
de lsta.nbulda kalacaklar ve pazarte
si günü bir toplantı yaparak yeni 
tedbirler alacaklardır. 

Dün Vekilin yanında bulunan 
Alman profesör 1stanbuldaki hasta· 
lığın bir su ve s\it epidemisi olma
dığını, kadmlardan çok erkeklerin 
tifoya yakalandığını söylemiştir. 

Tifodan korunmak 
için alınacak 
tetbirler nelerdir? 
Doktorumuzun hu halıis ctraf ımln· 

ki ıııakale1Prine hur,i.in, yazımızın 
~ok1ıı~tmduıı. <le, am edemedik. :\laka l 
lenin devamını yarın okuyncaksmız. 1 

Tamamı 182 lira 37 kuruı emniye 
sandığına ibirinci ldcrcce ipotekten v 
fazlasının nısıf hisse tabibi borçlu Ke
malin Bayrama olan 350 lira borçtan 
do1ayı tamamına üç yeminli üç ehli vu .. 
kuf tarafından tamamına (1190) lira 
kıymet taktir edilen Galatada Alaca
mesçit mahallesinin Mahmudiye cadde
sinde eski ve yeni 246 No. lu ve 59 mef 
re murabbaında bir tarafı Melek hanını 
menzili, bir tarafı aşçı Halil Efendi ha• 
nesi ve bir tarafr bayrak çıkmaz sokak: 
ve dördUncU tarafı Mahmudiye cadde .. 
sile mahdut köşebaşında iki tarafı ca .. 
mekan, zemini çimento, ahşap bölme i" 
le ikiye ayrılan, bir bölmesinde kahve 
ocağı ve diğer bölmesinde hela ve ku .. 
yusu ve sokağa 18 No. lu ikinci bir 
kapısı bulunduğu ve birinci bölmeden 
merdivenle birinci kata çıkılır. ':Birinci 
katta iki odası, içinde elektrik tesisatı, 
dahili aksamı yağlı boya ve Ri!at tara· 
f ından ayda on beş lira bedel icarla kira 
lanan kahvehanenin tamamı açık arttır· 
maya vazedilmiştir. 

Arttırma peşindir. Arttırmaya İ§ti .. 
rak edecek müşterilerin kıymeti mu
hammenenin yüzde 7,5 nisbetin'de pey 
akçesi veya milli bir bankanın teminat 
mektubunu hamil olmalan icap eder. 
Müterakim vergi, tanzifat, tcnviriye ve 
vakıf borçlan borçlulara aittir. Arttır• 
ma şartnamesi 7-7-37 tarihine mü • 
sadif çarpmba günü dairede mahalli 
mahsusuna talik edilecektir. 

Birinci arttırması 3-8-37 tarihi
ne müsadif salı gUnü dairemizde 6aat 
14 ten 16.ya kadar icra edilecek. l3i • 
rinci arttırmada bddel kıymeti muham
menenin % 7 5 ni bulduğu taktirde üst
te bırakılır. Aksi takdirde son arttıra
nın taahhüdü baki kalmak üzere arttır· 
ma on beş giln daha temdit edilerek 
18-8-37 tarihine müsadif çarşamba 

günU saat 14 ten 16 ya kadar dairelde 
yapılacak ikinci arttırma neticesinde en 
çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. 

2004 No. lu icra ve iflas kanununun 
126 ıncı maddesine tevfikan hakları ta· 
pu sicillerile sabit olmıyan ipotekli ala
caklılarla diğer alakadarlar ve irtifak 
hakkı sahiplerinin bu haklarım ve hu· 

susile faiz ve masarife dair olan iddia
lanm ilan tarihinden itibaren yirn1i gUn 
zarfm'da evrakı müsbitelerile birlikte 
dairemize bildirmeleri lbımdır. Aksi 
taktirde haklan tapu sicilterile sabit 
olmıyanlar satış bedelinin payla"masın-

dan hariç kalırlar. Müterakim veı::gi, 

tenviriye ve tanzifiyeden ibaret olan 
belediye rüsumu ve vakıE icaresi bede· 
1i müıayedcden tenzil olunur. Yirmi sc 

·nelik evkaf taviz bedeli ile intikal mas· 
rafı mUşteriye aittir. Daha !azla ma· 
llımat almak istiyenlerin 934 - 2845 
numaralı dosya mevcut evrak ve ma
hallen haciz ve taktiri kıymet raporunu 
görüp anhyacakları ilan olunur. (648) 

1LAN 

Beyoğlu birinci sulh hukuk hakimli· 
ğinden: 

Hadi ve Nevvarenin Fatma Ahmet 
ve Beyoğlunda İstiklal cak!desinde Ru
meli hanında 2 inci katta 4 veya 6 No. 

da Refail oğlu Davut ruso aleyhine aç
tığı izalei şuyu davasının cari duruş
masmda: müddeialeyhlerden Davut Ru
sonun ikametgahı meshul olduğu anla
şılmasına mebni bir ay müddetle ilanen 
tebligat icrasına karar verilmiş oldu
ğundan muhakeme gilnil olan 9-9-

937 saat 10 .da mahkemeye gelmekliği
niz ve yahut kanuni mümessil ve vekil 
göndermeniz tebliğ makamına kaim ol-
mak üzere ilSn olunur. (22443) 

TASFiYE IL>.NI 

tstanbulda Zindankapıda Rüstempa• 
şada Nalburlar caddesinde 381 numa • 
ralı dükk5.n!da urgan ticarctile mÜ§teğil 
Mustafa Ali şirketinin İstanbul 2 inci 

ticaret mahkemesince tasfiyesine ka • 
rar verilmiş olduğundan bu şirketten 
alacakları olanların veya her hangi bir 
suretle hak iddia edenlerin veya meta· 

libatta bulunanların bir ay zarfında As
maaltında Canbaz hanında ifayı vazife 
eden tasfiye mcm\}rları Huli'tsi 'Ve A. 
Şakire müracaat etmeleri ilin olunur. 

(22448). 



lstanbul Beledivesi ilanları 

Belediye zabıtası memurları tarafmrlaı:ı mağaza ve dU!ikarılarda yapılacak 
kontrol defteri için lilzumu olan 6 kalem malzeme açık ek!iltmeye konultnuş
rtur. Bunların hepsine 2292 lira 50 kuruş fiat tahmin olunmuştur. Listesile ıart
namesl. levazım müdürlüğünde görülebilir. istekliler 2490 No. lu kanunda yazılı 

vesika ve 171 lira 94 kuruıluk ilk teminat makbu& veya mektubile beril ber 8-~ 
7-937 perşembe günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıldırlar. 

(B.) (3567) 

Daimi Encümenin 30-6-937 tarihli toplantısında: ı _ Benzin fiıtrnın 
ucuzlaması dolayısile küçük takıl ücretlerinin antre 20, kilometre başına 13 ku-

ruş 20 santim, yani 150 metrede. 2 kuru1 ve büyük taksi ücretlerinin de antre 
28, her 150 met.re için Uç kurut yani kilometre başına 20 kuruş ücret tesbit e?il-

miş oldu_ğuna, 2 - Tak~l ıaatle~i~in bu suretle tadili için üç ay mühlet verilmiş 
bu~undugu~a, 3 - Ta~s! &aatlerının tebdil edilinceye ka'dar mevcut taksi ücret
lerınden. yüzde 15 tenzılat yapılması lhım geleceği ve bunun için her arabaya 
birer etıket konmasına karar verilrrıiş olduğu ilin olun\.tr. (B.) ( 3861) 

Senelik muhammen ilk teminatı 
Kirım 

.Yeni halde ardiyeılı ı numaralr h 
yazı ane 360 lira 81 lira .. 
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.. ., 22 .. " 360 ,, 81 
Yukarda semti it l'k uh . • • h 

1 
• ne ı m ammen kıraları yazılı yeni haldckı ırldlyesız ya-

zı anse ert ayrılayrr kiraya verilmek Uzere açık arttırmaya konulmuşlardır. 
ar name eri Leva H 1 d ' .. t .

1 
zım ve al müdürlüklerinde görülebilir. iatekliler hiza a-

r~n ~ ~.05 erı en ilk teminat makbuz ~eya mcktubile beraber 12-7-937 paıarte-
61 gunu saat 14 de Dainıt Encümende bulunmalıdırlar. (3722) 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 
Satınalma komisyonundan: 

1 - Sartnamcleri . . . . . · parasız olarak komısyondan alınabılccek olan cını, rnik -
,efor, tahmın bedeli Hk t z , ' emınat, alım tarzı eksiltme "ün ve saatleri aıığrda ya.zılx -
'dır. • 

r ., 

1 kl' 2 - İsteklilerin şartnamelerinde yaırldr~ı şekilde belU ıUnde teminat vt 

te ıf mektuplarını komisyona vcrmi~ olmaları. (1603) (3444) "J 
Cinsi mikdarı B . eherınin ilk teminatı Alım tarzı Eksiltme gUn 

futı 11at 
·Zincirli şaplı 3475 Ad; 250 Kr. 651 L. 56 Kr. Katıah zarf 3/7 /937 cu-
yular başlığı 

marteıi 10 
Naftalin 800 liralık 33 Kr. 60 L. Pazarlık 5/7 /937 p•· 

nrteai 10 
cağ torbası 218 Ad; 150 .Kr 24 L 53 Kr. Pazarlık S/7 /937 pa-

... nrteai 15 

Emniyet Umum Müdürlüğünden 
1. - Eldeki örneği ve şartnamuindeki v fl . . 

lan icin ( ı 500) ad aaı ar daıresınde zabıta memur • 
~ et madeni Tulga kıpah ıarf usulı'l,. S 7 ln37 . .. 

·· t b " - - 'I pazarteıı gu -nu saa on eşte ıatın alınacaktır. 

2. - Tamamına (12000) lira kıymet b' il l l . 
k E 

. ıç en bu tu ga ara aıt şartnameler 
lparasız olara mnıyct Umum Mildürlüğ" . 

_. . ... 
1
.. u ıatmalma komısyonundan alınır ör • 

negı goru ur. , 

3. - Eksiltmesine girmek isteyenle . 

B k k b h 
. rın (900) lirahk teminat makbuz veya 

an a me tu unu mu tcvı tekliI mcktu 
1.. .. U dd 

1 
. d plarrnı ve(2490)sayılı kanununun 2 nci ve 

uçunc ma e erın e yazılı belgele ı . 
d k 

: . . r c bırlikte eksiltme günü saat ( 14) de ka-
ar om.syona teslım etmış bulunmala... ( 160 ) .,, o (3443) 

Yüksek Öğretmen okul~ satınalma 
l<cmisyonu başkanlığından: 

Yiyeceğin cinsi Mikdan Mecmuu 

34 kalem yaş 
sebze 

193.70 Kilo 
265600 Adet 

5600 Demet 

L. 
1157 65 
806 00 

56 00 

---

İlk teminatı 

L. K. 
86 82 
60 45 

4 20 

Eksi!tme günü 
ve saat ve ~ekli 

8-7-37 perşembe 
saat 14 de açık 

eksiltme ile. 

2019 u5 151 47 
Yüksek öğrdmen okulunun mayıs 938 nihayetı'ne k d 'ht' ı aııı . . • . .. a ar ı ıyacı o an y 'S 

sebzenın mıkdarları sartnamesıne gore yukarıda .. t il · ti ~ gos er mış r. 
Bu yiyeceğin ne suretle eksiltmeye konuldug- u ve k 'ltm · h · un" ~ . . . e sı enın angı g 

ve saatte .yapdacagı ve buna a~t ıl.k temıhel ltıikdarr da gösterilmiıtir. 
Eksıltme istanbutda eskı duyunu Utnunıiye bihası içinde yüksek melttep • 

ler muhasipliği binasında toplanan aatmaima komi!iyonundEi yau:lacıi.kttr. Ek!!!Ht
meye gireceklerin 937 yıl ıTicaret odasın dan ve Vekaletten hareket edenlerin 
Noterlikten alacakları vesikaları ibraz etmeleri mecburidir. isteklilerin belli gün 
ve saatten bir saat evvel teminatlarını yüksek mektepler muhasipliği veznesine ya· 
tırmaları ve şartnameyi görmek üzere Bcyazıtta Un versite arkasındaki yüksek 
öğretmen Okulu Direktörlüğüne bapurmaJan ılan olunur. (3589) 

Cğretmen aranıyor 
Türk nıaarif cemiyetinin Ankara lisesi (Riyaziye), (Tabiiye - Biyoloji), 

(Fizik - Fenbilgiel), (Kimya), {Tarih), (C-0ğrafya), (İngilizce) grupları için 
daimi öğretmen alınacaktır. Yüksek mektep mezunlarından isteğı olanlarm is
tida \•e musaddak terclimeihal suretleriyle cemiyetin tstnnhulda Yeni postaha 
ne karşısında Erzurum hanındaki ilan işleri bilrosu müdüiluğüne müraca.atla
n. r(3700>; 

F 
1 
z 
1 
L 
ÇiL iLAC.I 

DEVREN KlRALIK 

Fatihte Hoca idris mahallesinin Sa
rıgüzel caddesinde 54/1 No. 1ı köşeba
şındaki kahvehane takımlarile devren 
kiraya verilecektir. Mahalle mümessili 
mezkur kahvede İhsana müracaat olu

nacaktır. 

Aşlık • 
3 ityltıt 

6 a; .. hk 
Yıllık 

KURUN 
ABONE TARiFESi 

Memltket 
içinde 

9:S 
260 
47/S 
900 

Memleke1 
ı2ışında 

l:S:S Krf. 
4.'B Krş. 
820 Krş. 

1600 J(~. 

Tarifesinden Oalkıın birliği için ayda otuz 
kuruş dUşUll!r. Posta birliğine glrmiyen 

yerlere ayda. yetmiş be~er kuruş 
zammedilir. 

rurı<lyentn her posta nıerl<ı•zlnde 
60R("!'Ja abone yanhr. 

Adres değiştirme Ucretl 2:S liuruştur. 

Sahibi: ASIM US 

Neırf.Yat Direkt.örU; Kdik Ahmet Seveııg11 
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ı 

Devlet demiryolları ve limanları iıletme 
umum müdürlüğünden: 

Görülen rağbet tzerine Halkımızın Adapazar ve Sapancada daha fazla ka • 
labilme!erini temin için Pazar günleri işlemekte olan tenezzüh trenlerimizi Ada • 

pazar ve Sapancadan avdetteki blkıı saatlerinin a§aiıdaki ıekildc dcfiıtirilmit 

olduğunu sayın halka bildiririz. 

Adapazattian kalk!~ saııt 
Sapancadan ,, ,. 

tzmitten kalkış aaat 
Sapancadan 11 ,, 

DiKKAT: 

1. ncl tren 
17,00 
17,45 

İzmit gezinti treni 
18,47 
19,30 

2. nci treft 
17,SO 
18,34 

Saat 17 ,00 de kalkan tren yalnt .. 1. nci 2. nci mevki arabalarla, saat 17 ,50 
de kalkan tren 3. ncü mevki arabalarla, saat 18,47 de kalkan tren do 1. nci 2. ncl 
3. neti mevki arabalarla t e§kil edıleccktlr. (3791) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

3. üncü keşide 111 em muz 937 dedir. 
Büyük ikramiye: 45.000 Liradır. 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000, liralık 

liralık 
• 

ikramiyelerle ( 20.000 ve 

mükafat iki adet 
DiKKAT: 

10.000) 
vardır. 

Bilet alan herkes 7 Temmuz 1937 aünü akf&llllJla kadar biletini de.o 
ğiştirmit bulunmalıdır. 

il~1 tariht n sonra bilet üzerindeki hakla sakıt olur ... 

Nafıa Vekaletinden: 
15 Temmuz 1937 perşembe günU saat 15 de Ankarada Nafia Veklleti 

Malzeme eksiltme Komisyonu odasında cem'an 2728 lira 80 kuruş muhammen 
b"delli Galvan:ze 15 ton 4 m/m lik telgraf teli ile 160 kilo 1,5 mim ilk bağ te
linin ;(aı:ıa1 1 zarf usuliyle eksiltmesi yapılacaktır. Eksiltme şartnamesi ve te. 
ferruatı parasız olarak An.karada Vekalet malzeme mUdUrlUğünden alınabilir, 

Muvakkat teminat 204 lira 66 kuruştur. 

fsteklilerin teklif mektuplarını 15 temmuz 937 pergembe günü saat 14 de 
kadar Ankarada Vekalet malzeme müdürlüğüne vermeleri lizımdır. 

(17611 ~3745).) 

• 



Mevsimin iÇi iecek en temiz v sıhhi s yu 

KAR HiS R MADEN SUYU dur 

Heri inizde 
KOLAVLIK 

Her ne ifinis oluna çabucak yapbima. Apartman, ev ve 
her türlü etJa almak 'ft abuk arzu ettiiiniz takdirde 
~ vakit pçiıuıeden latanbul (743) numaralı polta kutusu adre
line bir mektub pdermekle ifiııbi hitirininiz. 

Devlet Demırqolları ve Limanları iş/pf,71e 

Umzını idaresı ilanları 

Kub•mmen bedeli 20000 lira olan bir adet dar ve muhammen bedeli 
(H5000) Ura olan ild adet normal hat kar Jdlrer makinesi 2'-8- 1937 per
tmnbe gilntı tut 15,30 da kapalı zarf utultı ile Ankarada idare binumda •tm 
.ımıcıktır. 

Bu ite sfrmek iıteyenlerin dar hat için 1500 ve normal hat için ide (9500) 

..ıık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiii veaiblan, rami pzetenln 7-
t:':193«S sin n 3297 numaralı nilablamda intfpr etmit olan talimatname daire
mlac!e ümmt ftaib n tekliflerini ayni gUn mt 14,30 a kalılar komllyon reilliiine 
ille atm aJmecaktzr. 

Şartnameler puuıs olarak Ankaıada llabeme dalraln~en, Haydarpapda 
flee11im w enk pfUlh*ten daptdmakta&r. (3629) 

Şirketi Hayriyeden: 
Botazlel vapurlanna mahsus yaz tari
fesi • Temmuz 987 Pazar sabahından 

itibaren tatbik edilecektir. 

Sular idaresinden ı 
8a1 ., ...... .,. 

lalaım tenli wıetlne-6dr nf•19•m.. bir binadan bapa binaya ıu verilme 
ıdDI ft ........ anhat ~ abonelerin IU •tmalanm menetmiftlr. 

Nimnnaınqe w lmm etmlt ol4üJın mukavelenameye ay1an olarak paralı. 
pauu bapama m ftfelllerden, au utan1ar haldmıda biç bir mueret kabul 
etmiyenık nfaamMM!Din 30 UDC1I maddeli bHJrmHniln tatbs edileceği ilin olu 

(3762) 

Şirketi Hayriveden: 
Boğaziçinin Sayın Halkına Yeni 

ve F evkalide kolaylık 
1 - Şimdi,. bdu fnbllde temfl&tlr bir aylık ve iki aylık abon· 

man brtlarm mücıenet •JID ballra daha ziyade aübuleti te· 
min -'-l,le ba lan ,aba bir aylık olmak üsere tertip ve 
_ .... _ brar 'ftrilmittir. 

Z - Ba bir a,bk kartlar dahi em iki aylddu sibi RumMhian ve 
VaailmlJiine bdar illmlelerde y6sde 21, ErimPn, latinye ve 
Çahlklap bdar 7itllle 30, Kaftldara kadar Jüade 3S ve bu 
......... "" a,m temjMt nilbeti yiiade 40 br. 

3 - Ba lmtlan hamil alanlar a,.U sünde mükerrer PliP 
W' ••• kinlir. 

4 - ı.ı..a .., ... pmr sinleri mmtalra "iman farla anmfmak. 
m tiaketia hütün ilJreleleri ....,.,,m muteber olaalmr. it
ha Wr a,ı.k Jiartlw 11 taamas 1937 •Wmdm itibeıen meri 
oJecaipdea mm ~ 3 temmaz 937 tarihinclen bq
.,_. ICllpdk1e ~..... ....,. iduei merke-
.,. ladrol müdiriyeline münce•tle kartlanm tedarik etme· 
lerl illa olanar. 

Pazarlıkla Eksiltme llAnı 

1 

atistik Genel Direktörlüğü Eksiltme 
ve ihale Komisyonundan: 

18.8.937 tarihinde kapah nrfla ekıil meye çıPrılmıt olan 35-38 format\.U\ 

lbuet Belediyeler imtiltlli ile 5-7 forma tahmin olunan hulul! idareler iıtatiıtiği 

isin- tllrlff edtJen fiat haddi 1'yıkmda ctirUlmedipden bunlar puarhkla ebiltme· 

ye pkanlauftır. 
1 - Her l1d eserin H uhffalık btl.'ıer formam için 40 lira bedel tahmin olun-

iDat(m. 
2 - ..._,Jilda eblltme ve ihale 12 Temmus 937 Puarteai (ilnü 1Ut 14,5 ~. 

'IJ~ -..ıBk blnıamda toplana~1' olan komisyonda yapılacaktır. 
1 - Bblltmeye ftıtlrak edeceklerin 1800 lira üzerinden ~o 7,5 nisbetinde 

~ .... •rılr 'rirmi1eri llamclır, .(U595) .(3592) 

BEYKOZ 
H AFTASI 

1 Temmuz 1937den 

.itibaren 
, 
ı=Li g 

YERLİM LLA 
PAZARLARI 

Istanbul sıhhi müesseseler arttırma ve eksil 
komisyonundan: 

Cinsi Adet Muhammen Fi. muvakkat ıannti !hal. 
Şekli Gilnü" aaatl 

Frenk cömleğl 2000 adet 259 626 L. 25 K. Kapah 12/ 7/ 937 15 
Pijama 1000 takım 317 

Talebe battaniyesi 750 ~et 1092 712 L. 69 K. Kapah 12171937 15,30 
Hademe battaniyesi 150 ,, 875 

Omuz: havlusu . ..... 400 adet 
Etek havlusu 400 .. 
Baı havluıu 400 ,, takım 577 ..ı25 L. 86 ~ Açık 1217/937 ıcs 

Pqtemal 400 .. 
Yilz: havlusu 2100 ,, adedi 33,50 

Leytı Tıp Talebe Yurdunun muhtelif ihtiyaçtan üç adet wartname mucı'bfnce eblltmeye konu1nmftur. 
1 - Mikdar, muhammen fiat, muvakkat garanti, ihalenin ıekil, cUn ve aaatleri karplarmcla cöaterilmittir • 
2 - thate Cağaloğlunda Sıhhat ve t~timat Muavenet Müdürlüğü binaamda kurulu komiıyonda yapılacaktır• 
3 - NUmuneler ve prtnamcler her gün Fuatpaıa türbesi karıı11ndaki LeyU Tıp Talebe Yurdunh 16rUleblllr. 

4 - latekliler cart seneye ait ticaret odası vcsikasile 2490 aayıh kanunda yuıh belceler ve bu ite yeter muvakkat 
garanti makbuz: veya banka mektubile kapalı zarfla olacak teklifleri ihale uadnden bir tut evvel komisyona verme-
leri ve açık ekıiltme için belli saatte komisyonda bulurµnalarr. (3537) 

--··~ Rumelihisarı Bağı 
HAYVANAT PARKI 

B_oğaziçinin en güzel ve en tabii aile parkıdır 
1600 muhtelif hayvanat, dans müzik eğlene • 

rı 
Ueler wbeatçe yemeklerini ıetiıebilirler. Baida bmlu m.ı.r, nlalar, bhn, py, ..._. .. ıo b

l'Uflur. Gayet ucuz büfesi ve bahçede buzlu metlıur KanLLa.Q •JU tmain edilmitlir. 
Şirketi Hayriye vapur tarifeleri aıklqtın)nupr. Mıinönünclm llaia kadar Pli 1e1if otalliia ..ı~ 
temin eclilmp. 


