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Sergerde Seyit Rıza Yaralandı 
Harekat Sahasında Yeniden 

Yakalanan 34 $akbıin 
lsticvapl arı Devam Ediyor 

Çapulcuların Her tarafta 
Son _döküntüleri .4.raştzrmalar 
T eslım oluyor ; 

~ Elôziz, ZB (TAN mulıabirinJen) - Tan- yap z l z y o r 
~ celi vilayetimizde tabii vaziyet artık tee#ll• 
~ etmiıtir. Aıayiı mülrezelerimizin bu vilôye
~ timizdeki hareket ve faaliyetleri iki cepheli 
~ olarak devam ediyor. Mülrezelerimizden bir 
~ kumı, •on çapulcu döküntülerini takibe de-

l 
vam ederken diğer mülrezelerimiz de yollar 
açıyorlar, köprüler kunıyorlar ve bu suretle 
bu vilayetimizi medeniyete kavu,turuyorlar. 
Son alınan haberlere göre, bqün yeniden 

Hozat, 28/29 (TAN'ın huıuıi muhabirin· 

"den) - Tuncelinin sarp kayalıkları aruında 
çapulculuk yapan haydutların elebatııı olan 

Seyit Rıza, uayif müfrezelerimizin ııkı takip
leri neticeıinde yakaıını kurtaramıyacağım an• 

lamıf, ıığmdığı inden kaçmak iıterken yaralan
mıftır. Seyit Rıza yaralı olarak ele geçmek 
üzeredir. 

Tuncelincleki asayiı müfrezelerimiz Muruur köprüsünden geçerken •• 'T 

bir kuım fakiler daha talim olmuflar ve 
bunlar hemen acNiyeye verilerek üticvap 

Hozat, 28129 (T AN'm hususi muhabirin
den) - Dün yakalanan otuz dört şakinin istic
vaplan devam ediyor. Asayiş müfrezelerimize 
dehalet edenler, imar müfrezelerimiz tarafın
dan açılmakta olan yollarda sevine sevine ça
lışıyorlar. 

lstanbulda bir ayda Iran ile 
edilmiye btıflanmı,lardır. 

Şakilerin eleba,m yaralı Seyit Rız:a çolr 1 
ümitsiz bir haldedir. Yanında birkaç avene

274 Tifo Yakası Irak 
ainden b'lfka kimae yoklar. "Ar.tık Kurtulduk .. Tesbit Edildi 

Benlik ~~o . ro Bu Çocuğu 

V .f~ ) Babası mı 
ve azı e O/dürdü? 

~hmet Emin YALMAN 

B ir, iki gün evvel Muhittin Dün yqlı bir adam, adliye dok
Oıtündağ ile Hüaeyin torlarının önünde, üzeri beyaz bezle 

Cah•t y 1 ndak. uh örtülü bir çocuk cesedi tutuyordu. Eu 
ı a çın araaı ı m a- adam, suçlu bir baba idi: Makbule ia-

kemenin bir ıafhaıı hepimizi he- minde dört yaşındaki çocuğunu dö
)'ecanlandırdı. verek öldürmekten suçlu bulunuyor-

Hüaeyin Cahit kudretli kale- du. Tabibiadil Salih Haşim, cesedi 
ıninin en canlı eserlerinden biri muayene etti ve morga kaldırılınası-
... 1.ı • d b. ··daf na lUzunı gösterdi. Suçlu baba, kü • 
ygaıın e ır mu aaname yaz. ...,.ı: •• •. •. il dil • • çilk ce~ ope ope morga got r . 
dı. Kanaatımıze uygmı olıun, ol- Şimdi bu hadise etrafındaki iddia-
ımaa n bu yazıyı hepimiz lezzetle yı da anlatalım: 
okuduk. Un.kapanında oturan B. Veysi, ge-

Y alnız botumuza gitmiyen bir çenlerde çocuğunu dövmüş, çocuk has 
nokta vardı: Ortada bir sen ve taneye götürülmüş, biraz sonra çıka-
ben kavgası görüyorduk. nlmış ve bugün de ölmüştür. 

Sen ve OOıı kavgaları, herkeste ko. Veysinin refikası polise: 
layca alaka uyandırır. Şu veya bu "- Kızımı babası dövdü de öldilr· 
taraf bizim tarafımız olur. Karşı ta- dU.,, demiştir. 
raftakilere çatarız. Bu sayede de ke- Morg raporu almadıktan sonra 
lif şekilde heyecanlar duyarız. mUddeiumumtlik kararını verecektir. 

Fakat bütün kuvvetini ve alaka-

•mı mUsbet kıymetler yarat.ınıya ALMAN HARBiYE 
hasretmesi li.zımgelen bir memleket 
lçin sen ve ben kavgaları en zehirli 

bir şeydir. Cahidin mUdafaanamesi
ni lezzetle okuduktan sonra güzel 
bir enerjinin akim bir maksada sar
f edilmesinin elemini ve ıztırabını 
duyduk. 

Ertesi günU gördük ki, Hüseyin 
Cabit Yalçına da ayni duygu gelmiş. 
Davasından vaz geçtiğini illn etti. 
Bu sen ve ben kavgası da kapandı. 

BAKANI 

MACARISTANA GiTTi 

Hozat yolunda Sin nahiyesinden 
Hasan Dede bana şunları söyledi: 
"- Seyit Rıza benim dayımı öl

dürttü. Bu herifin sinsi haydutluğu 

yüzünden hiç rahat yüzü göremiyor
duk. Kazandığımızı elimizden alıyor, 
bize rahat yüzü göstermiyordu. Şim
di, hükumetimizin bizi koruması ve 
bakması sayesinde hem kazanıyor, 

hem de rahat ve huzur içinde yqıyo. 

[Muhabirimizin notu: 
Şimdi, ,akilerin •ıkı,tınlmıf 
olduğu Kutucleruine gidi
yorum.] 

Elaziz, 28 (TAN Muhabirinden) -
Bugün alakadar makamlardan aldı. 
ğım malfımata göre, Tuncelinde vazi
yet çok normal ve durgundur. Çapul
culuk mıntakasmda sağa, sola, şima
le ve cenuba doğru ilerlemekte olan 
asayiş milfrezelerimiz her tarafta a. 
ra.ştırmalar yapıyorlar, bütün mağa. 
raiarı ve taş kovukları arıyorlar. Ça
pulcuların pek çoğu teslim olduğu 
için artık sayıları pek az kalmıştır. 

Bunlar da sarp kayalar arasındaki 
bazı mağaralara sığınmışlardır. Cep
haneleri tükenmiş, erzakları bitmiş 
ve çok bitkin vaziyette kalmışlardır. 

Askerlerimiz bir taraftan araştır
malar yaparken, diğer taraftan da 
Tuncelinde imar f a.aliyetine devam 
ediyorlar. 

SIHHAT MÜDÜRÜ, BiR GÜNDE DOKUZ 

TiFONUN ÇOK OLMADlblNI SÖYLÜYOR 
lıtanbulda tifo; günün meıeleai oldu. Her yerde, bundan bah

sediliyor. Halk arasında, birtakım mübalağalı rivayetler dolatı
yor. Filin falan mahallelerde, hutalıiın hergün kırkar, elliter 
kurban verdiğini ıöyliyenlere rutlanıyor. 

Sıhhat Müdürü 8. Ali Rız:a 

Vakıa, tüo vakalarmm bu ara, ço. 
ğaldığı muhakkak. Fakat hastalığın 
tahribat derecesi nedir? Günde, vasa
ti olarak tifoya tutulanlar kaç kişi. 

dir? Hastalık, en ziyade hangi mın
takalarda görülüyor? Tifoya karşı 

alman ve alınması dilşlinülen tedbir
ler nelerden ibarettir? Şimdiye kadar 
kati olarak cevabı verilemiyen bu 
noktaları aydınlatmak için, en sala· 
hiyettar makam tanıdığımız Istanbul 
Sıhhat Direktörlüğüne müracaat et
tik. 

Bazı mmtakalarda salgın halini a. 
lan tifo vnkaları hakkında, Sıhhat 

Direktörü Bay Ali Rıza bize şu iza. 
batı verdi: 

- Tüo vakalan, sehrimizde ilk gö
rüldüğü günden itibaren, ın1;:vsimi 

göz önünde tutarak, hastalığı önle
mek için şu tedbirleri aldırdık: 

YENi TEFRiKALAR, YENi RÖPORTAJLAR l 
1 - BUiundukları yerde tecrit

leri mümkün olmıya.n yüksek ha. 
raretll hastalan hastanelere kat. 
dırttık. Ve bunlann ktiltür muaye
nelerlnl hutanelerde yaptu1Uk. 

2 - Hastalık çıkan mahalloler
de kUllanılan Halkalı ve Kırkçeşme 
sularım bakteriyolojik muayene
den geçlrttlık. 

Fakat muayene neticesi,· menft 
çıktı. Yani bu sulann biç birinde 
tifo imW bulamad·k. 

arasında 
An/asma 

' 
Bağdad, 28 (A.A.) -Türkiye 

ile Irak aruında yapılan müza. 

kerelerden sonra Irak hükiimeti, 

büyük bir diplomaıi faaliyetine 

giritmittir. Irak ile lran arasın
daki münaıebetlerin heyeti mec

muaaını tarif ve tayin edecek bir 
itilaflar ve mUkaveleler projesi 

akdetmek üzere Tahrana gide
cek bir heyet tayin olunmuftur. 
Bu heyetin lrandaki ikametinden 

biliıtif ade Şark misakının akdin
den evvel, lran ile Irak araaında 
bir itilifname imzalanması mub-
temeldir. 
Diğer taraftan Irak hükflmeti, bil· 

yük iska işleri yaptırmak için Mısırlı 
miltehassıslara müracaat etmiştir ve 
Irak ile Mısır arasındaki dostluk mU· 
nasebetlerlnin Nahas paşanın önfl· 
müzdeki ilkteşrin aymda yapacap 
bir ziyaret ile takviye edilmesi ihti
mal dahilindedir. 

ROŞTO ARAS 

TAHRANA VARDI 
Tahran, 28 (A..A.) - Tevfik RUştll 

Anı.s ve maiyeti bu sabah Tahrana 
geldiler, şehrin dışında Hariciye Ve. 
ziri ve Hariciye Erkanı ile diğer zevat. 
tarafından karşılandılar. 

Tevfik Rüştü Aras ve maiyeti Şim. 
randa Sahibülkerami sarayına misa
f°ır edildiler. Saray kapmında bir u.. 
keri kıta selim resmini ifa etti. 

Yalnız bu mildafaaname, kırk se
nedenberi hepimizin malı olan bir 
Yazıcı hayatının acı bir feryadını bir 

Budapeşte, 28 (A.A.) - Mareşal 

Von Blomberg kızı ile birlikte tayya 
re ile Berlinden bura.ya gelmilJ ve tay 
yare meydaıimda harbiye nuın ge
neral Roedor, İtalyan ve Alman sefir 

lerl ve diğer bazı zevat tarafından 

1 
karşılanmıştır. 

1- Hamidin Mektupları 
2- Meraklılar Serisi 

Binaenaleyh, hastalıfm Rallmb 
ve Kırk~e sularmı kullanmak.. JI A • , I ] 
tan uer1 gelmediği ıabıt edllmlt ı vı ısa ı ı r ıer Oğlı zamanı Mal"elJal, general Ro-

Baniye için kulağımıza getirdi. Bu- edor tarafından şerefine verilen ziya 
nun acısmı duymamak elde değildir. fette bam bulunmuştur. 
Cabidin, kırk senelik ikballi, idbar. ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'r.!!!!!!!!' 

9 ''fAN,. yarından itibaren okuyucularma yeni tefrikalar ve 
yeni röportajlar takdim edecektir. 

• Geçende ara.rrnman ebediyyen aynlan, fakat Türk Edebiyat 

oldu. (Arkası 8 incide) 

H.. • c h·tt 5 Şehrimızden 
useyın a ı en on· 

ra Vali Üstündağ da Agrıldııar h bir yazı hayatından sonra ilk ~aş
ladığı şekilde hayatını yazılarile kat
re katre kazanırken, bir akşam ga
letesindeki başlıca geçinme kapım

llm yüzüne karşı kapanması üzerine 
duyduğu ve ifade ettiği acı duygu· 
la.r içimizi sızlattı. 

Kırk sene evvel edebi yazılanın 
zevkle okuduğumuz Hüseyin 

Caııidi, Meşrutiyetten sonra Tani. 
örmü tük. Cahidin ya-

zılarmdaki fikirlere taraftar olalım, tarlhinde ebedi bir §Ölıret yaratan Şalrliam AbdWbak Himldln Dk 
olmıyalım, kaleminin kudretini he- gen~lğlnden itibaren dostlarma gönderdiği mektuplarm mtthim bir 
pimiz tealim ettik. Hele eskiye karlJı kısmı elimlzcle bulunuyor. Bu mektuplan yarından itibaren 
cUretli mukavemetleri o zamanki ''TAN., okuyuculan da okumak tınatmı bulacaklardır. Davas11tdan Vazgeçti 
gençliğe ferah verdi. 8 Muharrir arkadatmm 8aWıattln Gttngör, bütün meraklılarla 

Sonra Cahit uzun müddet yazı ha- görU!fmüş, hakikaten !;Ok meraklı bir röportaj serisi hazırlamıştır. Izmit, 28 (TAN Muhabirinden) -
yatından uzak kaldı. Politika bayatJ- Kut. antika, ~içe&, balık merakblannm cidden !:Ok cazip olan ha- Muharrir Hüseyin Cahidin lstanbul 
nın başka sahalarına karıştı. yatlannm, kollekslyonlannm zenglnllllnl bu yeni röportaj serisinde Valisi aleyhine açtığı davadan vazgeç 

Maltada; eski ideallerine dönmüş, yanndan itibaren okuyacak ve mnh•ldrak iliz de meraklanan.kamız. mesi üzerine lstanbul Vali ve Beledi-
sade ve umlmi bir Cahitle karşıla.t- , __________________________ .. ye Reisinin de mukabil davasmdan 

(Arkası beşincide) vazgeçtiği anlaşılml§tır. 

Şehrimizde bulunan Suriye Ba.t!IV8rı 
kili Cemil Merdam ile Fransanın 
riye fevkalade komiseri Kont de Maf 
tel, dün sabah Toros ekspresile 
riyeye gitmişlerdir. 

lstasyonda vali muavini ve 
bir çok zevat tarafından ufur·uuı11111 
lardır. 
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toLlTlKA BAHiSLERi 

Suriyeli 1 
Çelikten 
Dolap 
içinde 

Misafirimiz ıl 
Yaşıyan 
Bir genç 

Burhan Belge 
H atay meselesinin haJledil

miş olması münaaebetile 
Parise giden Suriye Batvekili B. 
Cemil Merdam, avdetle, bizim 
devlet adamlarımızla temas et
mek imkanını buldu. İki komtu 
ve dost milletin devlet adamları 
arasında bu suretle her iki taraf 
için de faydalı görütmeler ya
pıldı. r 

! 
Resmini gördüğünüz genç, mUthlıJ bir kılıç sad

mesine uğradığı i~n çelikten bir dolap içinde ynşa
mıya mahkfıındur. Bu dolap gencin nefes ıı.1masma 

yanyan bir cihazdır. Ve içinden çıkt1ğı tnkdirde ne. 
fes alamamak yüzünden ölmiye nınhkOmdur. Bu do
lapla Çinden Londrayo. getirilmiştir. Oradan Şikago. 
ya götürülecek ve orada ameliyat yapılacaktır. Mil
yoner balın J oğlunun hayatım kurtarmak ·~in wim
diye kadar 800 bin dolar harcanu~tır. 

,1 Petrol ve Benzine 
Narh KonLil mıvor 

ihtikara karşı 
Başka türlü 

Tedbir alınacak 
İstanbul Belediyesi, benzin ve petrol ucuz

luğundan sonra yine devam eden fiyat yüksek

) iğini tetkike batlamıttır. Dün bunun için Va

linin reisliğinde bir toplantı olmu9tur. 

Belediye, lstanbulda, Ankara ve famir belediyele

rinin yaptığı gibi, benzin ve petrole narh koymak ta
raftan değildir. Bu usul, şehrin iktisadi vaziyeti .iti· 
barlle sakat görülmektedir. Belediye ayni zamanda 
narh koyduğu takdirde şehirde geniş ölçüde bir ben
zin ve petrol spekülasyonu başlıyacağma, bunun da 
iktisat bakımından yanlış olduğuna inanmaktadır. 

Ancak belediyenin yaptırdığı tetkikler, bugün kilosu 

17 kuruşa satılan ôenzinin 16-16,5 ku ruşa, gazın da 

f Binici/erimizin Zaferi 

1 

j "'* 1 

14 kuruşa verilebileceğini göstermiştir. 

1 a· Londrn.da yapılan beynelmilel binicilik müsabakalıınna i Ural{ eden eki· 
=ı Be_e ıye, bu maksatla dün Neft pimizin SO millet arasında altmcıhğı ka.mndığım yazmıştık. 

1 

Uzun müddet, Hatay meselesi, Su· 
riyeli komşularımızın matbuatını, mu 
balağalı bir surette işgal etmişti. Hat
ta Suriye gazetelerini takip eden bi
taraf müşahitler, bu memleket için 
bundan başka bir davanın anlaşılan 
mevcut olmadığı hükmüne varmışlar. 
dir. Eğer bu Hatay işi, Suriyeli dost
hnmız tarafından daha önce ve daha 
iyi anlaşılmış olsa idi, iki komşu 
memleket arasındaki temaslara ve i
yı komşuluğu ameli münasebetler sa
hasında teyit edecek çarelere, bun
dan çok daha evvel geçilmiş olacak
tı. Mühim olan, Hataym iki memleket 
arasında bir çekişme sebebi olmaktan 
cıkarak bir anlaşma ve beraber çalış
ma vesilesine inkılap etmesidir. 

Kazanç 
Vergis·nde 

:.-------------, 1 Sendıkat, Sokoni Vakum, Esnea Ro- Yukardakl resimde Tüıık sünrisini '<D---= Do"' Ga1 k ·· b~1--• a ve Ş l k . ' ' A: .n:act ,, upası musa ~ 

lkl• gemı· men . e umpanyaları mUmes- smda bir manii muvaffakıyetle atlarken görüyoruz. 
sil ve direktörlerini çağırmıştır. Bun 
üstiindağın başkanlığında birtoplantı f 

V yapmışlar, belediyenin hesap ve tek· İspanyol Gemisi, 
Gun Daha Liman.da 

S uriyeli dostlarımız da bilirler 
ki, Türkiye gibi bir komşu, 

ne gücendirilecek, ne de kendisi ile 
fötilaf halinde yaşanacak bir komşu
dur. 

l\. lZ a g a liflerini dinlemişlerdir. Direktörler, 
~ugünkü fiyatın normal olduğunu 

K 1 Y'I Kondu ileri silrmilşier, fakat, belediyenin IS 
ran üzerine vaziyeti bir kere daha 
gözden gt'çirmeyi kabul etmişlerdir. 

Suriye, istiklaline, o da bazı kayıt 
ve şartlara tabi tutularak, henüz ka
vuşmuş bulunuyor. ldarede ba§hyan 
ıstıklfilin, daha, .maliyede, ekonomi
dE', politika ve kültürde istiklal gibi 
muhim ve çetin merhaleleri vardır. 
Genç Suriye, bütün bu merhaleleri, 
ancak soğuk kanlılık ve realist bir iç 
ve dış po!itika ile aşacaktır. Biz ken
dısine muvaffakıyet dileriz ve bunu 
yaparken bir noktayı hatırlatmakta 
fayda görürüz: 

Maliye Vekaleti, kazanç vergisinin 
t.arb, tahakkuk ve tahsil işlerinin da
ha düzenli ytil'ümesi için yenı '!Jir ka
rar vermiş ve vilayetlerden bazı ma
lüma t istemiştir. Bu karara göre, ma
liye teşkilatı mensupları vergih .. - '.ll 

tahakkukunu zamanında bitirerek 
tahsil servislerine verecek1erdir. Ta
hakkukun zamanında verilip verilme
dit:-i Bakanl~ç,:ı takip olunacak ve ih
mali görülenler cczalandırılacaklnr· 
dır. 

Denizyollan için Almanyaya 
ı mnrlanan geınllerden Mersin 
hattına ait olan iki 1 kıza konul. 
muştur. idareye ~elen malfıma
ta göre, gemi omurgalarının kı. 
znj;ra konuşu sırasında büyük me 
ra.sim yapılmış ve Türk konsolo
sunun iştira.kile omurgalara Türli 
Bayrağı !;ekilmiştir. Bu iki \'L 

pur önümüzdeki Şubat ayı i~in
de sulnnmıza gelmf.ıj olacaktır. 
Beşer bin tonluk µç vapurun 

husu i muktweleleri de bugün. 
Jerde fm7.nJanacaktır. Fabrlkala-

Bu işin esası bugün yapılacak ikin 
el bir toplantıda hallolunacaktır. 

Bu mesele hakkında belediyenin 
sal!hiyetli bir mümessili bir muharri 
rimize dem~ ki: 

- Şehrimizde petrol ve benzin ti
caretile uğraşan belli başlı şirketle
rin direktörleri Valinin yanında top 
landılar. Yapılan tetkiklerin sonun -
da gerek benzin gerek petrol fiyatla
rında son vergi tadillerinin piyasa sa
tışlarına tamamen ve aynen akset
mi11 olduğu görillmüştlir. Kum • Genç bir devlet, komşulan ile nasıl 

bu politika temelini atarsa, bir poli· 
tikanm yapısı buna göre yUkselir. 
Müstakil Suriye, kendisine karşı iyi 
nıyetli ve büyük komşusu Türkiye i
le olan münasebetlerini ilk adımı:la 
nasıl tayin ederse, ilerde bunlara ay· 
ni şekilde devam edecektir. Bu ınUna
e betler, ilk adımda dostluğa daya
nırsa, ilerde de dostluğa dayanacak· 
LT. 

Vek!let, defterdarlıklara gönderdi
ği tamimde gayri safi irat üzerinden 
vergi veren mükelleflerin kazı:ı.nç veı·
gileıine alt U?bligatın hangi tarihte 
nihayete erdinldiğini, tarh muamele
si y&.pılmamış, mükellef varsa mikta· 
rıru ve sebeplerini sormuştur. 

rın direktörü Kortes hazırlanan panyalarm sif maliyet fiyat
ları ile umumi masraf haklarının ik-

S uriye, şu sıralarda, her şeyden 
önce dahili sUknna muhtaçtır. 

s··rgilnden dönen eski liderler ile ik· 
tıdan elde tutan devlet adamlan a
rasında, henüz tam bir anlaşma ya
pılamamıştır. Türk milleti, bu çekiş
melerin bir an evvel bitmesini ve bir
şmiş bir Suriye münevverliğinin 
ndi işlerini halletmiye koyulması

nı temenni eder. 

Çünkü Türkiye, bUtUn bu mahalle 
ve semtin bir an evvel umrnna ve 
kültüre kavuşmasını ister. 

Suriye dahili sükfuıunu bulabilmek 
m, dışan ile olan münasebetlerini 
z elden intizama koymıya mecbur

ur. Türkiye ile olan münasebeUeıin 
n ıyi komşuluk şartlarına göre tan
mnı, Suriye için, işte bu yüzden lfı
umdır. 

Bundan birkaç hafta önce, Suriyeli 
"' zeteci kalemine sarılarak aleyhıml

yUrüyor ve Suriyeli sokak hatibi 
zı halka kötU gösterecek sebepler 
ındc hitabet nefesleri tüketiyordu. 

kat Suriyede, bunlar haricinde, 
ır de akıl, iz'an ölçü ve dirayet var
ır. Nefsinde cemeden, Suriye hükfı

ti ve bunun değerli ve tecrübeli şe-
Cemil Merdamdır. Şamda, kendisi

\ı gordüğüm zaman, Suriye Başvekili 
mışti ki: 

- Sancak işi yüzünden Türkiyeye 
n dostluğumuzu inkar edecek de· 
ız. Hem politika demek, yalnız bu-

me mahsus olan iş demek değildir. 
;. nnı hazırlamak ve yarının ~rüzel 

hayırlı münasebetlerini temin et
k te politikadır. Türkiye ile bun

n sonra akdedeceğimiz ticaret, iyi 
mşuluk vesaire muahedeleri iki 
rdeş millet arasındaki bağları nor-
1 şekline iade edecektir.,, 

Bu sözleri söyliyen Suriye dc\'let 
damının şeflerimizle konuşma fırsa

nr bulmuş olmasında, elbette. ki, 

Defterdarlıklar, bundan böyle her 
ayın on beşinde geçen aydan kalan 
tahakkuk ettirilmemiş vergi miktar
larile mükellef adedini Vejdilete bildi 
reccklerdir. Şimdiye .kadar bitirilme
miş tahakkuklar da en geç temmuz 
sonuna kadar tamamhı.nacaktır. 

Sa fon Proiesinde 

Son etkikler 
Yolcu salonu avan projesini tetkik 

için, yaTın vali Muhittin Üstündağ ile 
mütehassıs Prostun iştirakile liman 
işletmesinde bir toplantı yapılacaktır. 
Bundan sonra liman işletmesi müdü
rü Raufi, gümrükler müdürü Musta
fa Nuri ve muhafaza başmüdürü Ha
san projeyi Ankaraya götürecekler
ve vckalet:erin tasdikine arzedecek
lerdir. 

Liman i5letmesi deniz ticaret mü
dilrlü&rü yanındakı baraka ve kahve
lerin yıkılmasile açılacak meydana ya 
ptlacak park projelerini hazırlamış 
ve belediye imar müdürlüğüne gön -
derıniştir. Mütehassıs Prost ta pro
jeyi tetkik edecektir. Park, çok gü
zel bir şekilde hazırlanacaktır. 

• stanbulda belediyece otobüs L5-
I letllmcsinin geri bırakıldığı ha-

beri doğru değildir. 

• 
E mniyeti UmumJ:re l\lüdUrü Şük. 

rii dün abalı Anlmradan seh
rlmlze gelmiştir. 

• 
H eybeliadada çamhldara ya-

kın yerde atılan ignradan ku
ru otlar tutuşmuş, 15 metrelik bir sal" 
ha yandıktan sonra. öndürülmU~iür. 

projeleri tasdik etmı, ve Alman
yayn dönm~iür. Vapurlarda bl 
rincl ikinci kamaralar ortada U
çüncU karnarnlar da kı~tadır. 

Altta me,ıki yoktur, vapurlar 
1000 kişiye yakın yolcu alacak. 
lardır. 

ile Almanya 
Yeni Ticaret 
Ani asmaları 

' A manya ile yapılacak klcring ve 
tediye anl8§ması için şehrimize ge· 
len heyet nzalanndan bazıları, dUn 
Türkofiste meşgul olmuşlardır. Ha
ber aldığımıza göre, heyet Berlinde 
iki esaslı mesele Uzcrinde görU§Ille· 
lcr yapacaktır. 

Evvela, ihracat tUccarlannuzın a
lacaklan üzerindeki tediye §artları 
tesbıt olunacaktır. Sonra, mevcut kle 
ring sisteminin ve tediye şart'arı yü
zimden 1936 senesinde meydann ge
len bazı zorluklann tekerrür etme· 
mesi için yeni anlaşmada bazı esaslar 
tesbit edilecektir. Almanyanın t.ıJdiyc 
kabiliyeti ve bunun için eylüle kadar 
tüccarlanmıza tediyat yapılıp yapıla. 
mıyacağr da bu arada tetkik oluna -
caktır. Serbest ithalat rejiminin yeni 
bir kararname ile kabul ve ilanı için 
Almanya ile yapılacak anlaşmanın 
neticesi beklenecektir. 

Tahminlere göre, ağustosa kadar 
devam edecek müzakerelerin sonu a
lındıktan sonra serbest ithalat reji
minin ilanı kararlaşacaktır. Bunun 
da eylül başlangıcında olacağı söy
lenmektedir. 

Yeni Bir Romorkör 
Liman işletmesi tarafından Holan

dndan satına a1man romorkörlerden 
biri dUn gelmiştir. Romorkör limanı
mızda bulunanlardan çok büyüktür. 
Sürati de çok fazladır. 40 bin liraya 
mnl olmuştur. 

tisat vekaletince mütehassıs bir he
yet tarafından incelenmekte olduğu 
anlaşılmış ve toplantıda bu cihetin 
üzerinde de durulmamıştır. Ancak 
yirmi gün kadar önce perakende ben 
zin satışı yapan bayiler, şehrin oazı 
yerlerinde perakende fiyatlara kilo 
başında 40 para zam yapmışlardı. 
Bugünkü (dünkü) toplantıda fiyat • 
ların eski haline sokulması nıUmkün 
olup olamıyacağı ciddi surette tet
kik ve mUnakaşa edilmiştir. Şirket
ler bu husustaki kat'i cevaplarını ya
rın (Bugün) belediyeye bildirecekler 
dir. Diğer taraftan Ticaret odası top 

tan satışlarla uğraşmnkta, peraken
de satışlarının kontrolünü daha zi
yade belediyeye bırakmıı.ktadır. Oda, 
toptan satışlarda açık bir ihtikar 
görmemektedir. Bundan başka şeh
ıimzide petrol ve benzin kıtlığı da 
yoktur. Fakat muayyen perakendeci 
ler her ihtimale karşı fazla nıal al
maktadırlar. Oda, dün benzinin kilo 
sunun 17 kuruşa ve petrolün litresi
nin 12,95 satıldığını tespit etmiştir. 

Gümrük idaresi de petrol ve benzi
nin "gümrükten çıkarken., iri maliyet 
fiyatını tespit etmiştir. Buna göre, 
benzinin gümrüğe geldiği zaman ki
losu 3,53 kuruştur; bütUn gümrük ve 
resimleri alındıktan sonra kilosu 
15,51 kuruşu bulmaktadır ki, evvelce 
bu fiyat 25,64 idi. Arziye parası ve
rilmeden çıkarılan mallar daha ucuz 
dur. Bu fiyatlara yalnız nakliye ile 
bayiin kazanç hissesinin katılması 
lazımdır. 

Ankarada vaziyet 
Ankaradan aldığımız maliımata 

göre, Ankara belediyesi de ~enzinci
leri toplamış ve kanunun tatbik mev 
kiine girdiğini bildirerek tespit ettiği 
fiyatları bildirmiştir. Bu fiyatlar 
şöyledir: 

"Büyük teneke petrol 375 kuruş
tan toptan 258, perakende 268 zc, bil 
yük teneke benzin 450 den toptan 
318,75, perakende 328,75 şe, küçük 
teneke petrol 105 den toptan 75, pe
rakende 80 ne, litre benzin 26 dan 
17,40 a, beş litrelik şi,se 130 dan 87 
ye inmiştir.,, 

Ankara belediyesi, bu fiyatlarda~ 
pahalıya satan kıumpanyaları ceza
landıracağını tebliğ etmiştir. 
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Alıkonulacak 
Çanakkale Boğazındaki feci peniz kazasının tahkikatı ilerle. 

mittir. Batan İtalyan Copapino vapurunun acentası Laster Zilber
man, geminin 15 gün daha haciz altında tutulması için İkinci Ti. 
caret mahkemesinden tekrar karar almıthr. Acenta, batan gemi 
ile içindeki navlunların kıymetini 100,000 İngiliz lirası olarak tea
bit etmiştir. 
Kaza hakkındaki tahkikat evrakı, 1 

Gc.libolu liman rclı:liğindc.u deniz ti- sahte n 
c:ı~·eı miidürlüğUne henüz geımemiş· 

1 1 

• 
1 

tir. Fakat haber aldığımıza göre, hR~ 

dise etrafındaki tahkikat yeni bir 
safhaya girmiştir. Çünkü lspanya va. 
puru erkanı Boğazı geçerk~n vapura 
Hasan kaptan isminde bir kılavuz al· 
dıkl.ınnı ve hB.dise sırasın .. h da ge
miyi bu kılavuzun kullanmakta oldu· 
ğunu iddıa etmişlerdir. 

Şehri:n zde bulunan kılavuı Hasan 
kaptan, bugün raporunu deniz ticare!. 
direktörlüğüne verecektir. Fakat ken 
dilerıle temas ettiğimiz denizciler, kı· 
lavuz kaptanlann ihtiyari blr surette 
gem7h~re aJmdığıru ve süvarilerin mu
fnvak ıt.i o:madan da bunla na idare
yi f le alnımyacaklarmı söylemekte· 
dirler. Kılavuz kaptanlar, gemilere 
ya!nız birer müşavir olarak alındığm 
dan bunların rnesul olup ohnıyıce k
ları, anr..ak nıahkemede bem olacrık
tır. 

Dün gelen yolcuların anlttıkları 
Batan ltnlyan vapuru yolcuıarın -

dan dördü dün şehrimize gelmişler· 
d!r. Btmiarın müracaati üzerine De· 

Müdürü 
Zabıta, kurnaz bir dolandırıcıyı 

yakalamıştır. Birçok isim değiştiren 
bu dolandırıcının asıl adı İhsandır. 
Trabzonda bazı karışık işler çevirdik 
ten sonra Sivasa geçmiş, ~ir müddet 
orman memurluğu yapmıştn-. Daha 
sonra sahte mühür ve vesikalar ha..
zırlıyarak bir nahiyenin mUdUr1UğUn 
de bulunmuş. oradan da lzmirin Çe 
ıne nahiyesine geç.miye muvaffak ol
muştur. 

İhsan, nihayet zimmetine bir hayli 
para geçirdikten sonra ortadan y 
bolmuştur. İzmir adliyesi, İhsanın 
!stanbula kaçacağını tahmin ederek 
!stanbul polisine malumat vermiştir. 
İhsan, nihayet Samatyada bir evde 
yakayı ele vermiştir. Suçlu evvela 
inkara sapmış, fakat sonradnn heı:
şeyi olduğu gibi anlatmıştır. Bugün 
adliyeye verilecektir. 

nız Tkar<:t müdürlüğü na·ı~u.ı bedel- yoktu. ispanya vapuru üstünıtize gC'l· 
l~rini kendilerine iade ettmniştir di. Vapurumuz kaçmak istedi, mu • 
Yo~cuların üçü kadın, biri erkektir. l vaffak olamadı. Çnrpışma o kadar 
Bir Ingiliz olan Norman Anglim, ha- şiddetli oldu ki, korkudan hepimiz 
discy. ~0y1 c anlatmaktadır: ba!;rırmıya \'(> feryada başladık. He • 

"- Ben gemide banyo yapıyor • men batacağımızı sanıyorduk. Tehli
dum. Birdenbire müthiş bir sarsınt: keyi göre!! kaptan derhal gemiyi ka· 
o!Ju. Korktum ve batıyoruz zann:le raya otmttu. Sandalla dışarıya çık· 
yurı gıy;nik bir halde dışarı fırla - tık, Halkın ve memurların bize karşı 
dım. Bereket versin çabuk batma - gösterdıkJe.ri yardımdan çok memnu· 
cık.,, nuz .. , 

Diğer üç Fransız kadını da !junları Limanımızda bulunan lspanyol va-
sc."yll•mişleı öir: puru Magalena, yansını muvakkat 

·• Bızim kaptanda hiç kabahat surette tamir edecektir. 

i 29 Haziran 93J 
SALI 

Bugünkü Hava: AÇIK 
-Yeşilköy meteoroloji mUdilrtuğUn-

den aldığımız malumata göre bugUn 
yurdumuzda, havanın Trakya ve E
ğe mmtakalnnnda kısmen bulutlu, 
diğer mıntakalarda kapalı ve yağışlı 
olması, rüzgarların Trakya ve Ege 
mıntakalarında, Karadeniz kıyıların
da, şimal ve diğer yerlerde cenubi 
istikametten esmesi muhtemeldir. 

Dünkü Hava 
DUn 'barometre 758 milimetre idi. 

6 ncı ay Gün: 30 
Arabi 1356 

Hızır: 55 
Rumı 1353 

Rebiülahır: 20 Haziran: 16 
Güneş: 4,31 - Öşle: 12,17 
İkindi: 16,18 - Akşam: 19,45 1 
Yatsı: 21,48 - İmsak: 2,11 

En fazla sıcaklık 28 ve en az sıcal;:
hk 16 olarak tespit edilmiştir. Rüz· 
gar saatte 10 kilometre eUrntle lo
dostan esmiştir. 



29 - 6 - 937 ==================== T ~ N ., 

H P TE AR SiDDETLENDi 
Asi tayyareler 
Madride dün de 
Bomba attılar 

ltalya, Kontrol Sistemine Karşı 
Bir ltıraz Daha Yaptı 

Londra, 28 (TAN) - ispanyada harp vazi

yeti tiddetle devam etmektedir. Dokuz isi tay
yaresi Madridi bombardıman ebnif, cepheye 
yakın hükumet merkez binaları infilakların 

tiddetinden sarsılmıştır. Bombardımanın neti
ceıi hakkında henüz malumat yoktur. 

.Jarama'da faaliyet vardır. Tagn. cephesinde dü::. 
mamn Toledoyu tahliye etmesi beklenmektedir. Es
lmryaJ c.ephesinde hafif faaliyet vardır. 

Tebliğde istikşaf tayyarelerinin tecavüz mahallL 
D.bı cenubunda 5 harp gemisinden mürekkep bir Al
man filosunun mevcudiyetini müşahede etml1' olduk .. 
lan ili.ve edilmektedir. 
~er Santander cephesinde ilerlediklerini söylil-

7orlar. Buna mukabil hUkümetçiler mukabil bir ta
arruzla vaziyetlerini sağlamladıklarmı bildirmekte
dirler. 

SİY ASİ \T AZtYET 
lspanya sahillerinin İngiltere ile Fran

aa tarafından mürakabesi sistemi İtalya tarafından 
itiraz ile karşılanmaktadır. Fon Ribbentropun da İn
giliz teklifine mukabil bir teklif getirmesi ve bu tek. 
lifin yarın (bugün) konuşulması beklenmektedir. 

:Aylarecr asilerin bombalanna, 
güllelerine mukavemet eden 
betbaht Bilbao, gefen halta 
Franco'cular tarafından böyle 

i1gal edilmişti 

ı-lzmit 
Kurtuluşunu 

Kutlu/adı 
Izmit, 28 (TAN) - lzmit kurtulu

şunun 17 inci yıldöntimU bugün pek 
parlak ve ba§tan başa heyecan dolu 
tezahüratla kutlandı. 

Şehir, zafer taklan, çiçekler, ye· 
§illikler ve şanlı bayrağımızla süs
lenmi§ti. Caddelerde ardı arkası ke
silmiyen bir insan seli vardı. Kahra
man ve yiğit askerlerimizin, milis kuv 
vetlerinin ve sırtlarında cepane taşı
yan genç şehit dullarmın şehre ilk 
girişlerini gösteren temsili geçit res
mi çok parlak ve heybetli oldu. Bitip 
tükenrniyen sürekli alkışlar, halkın 

bu coşkunluğunun hudutsuzluğunu 

gGsteriyordu. 
Atatürk heykelinin bulunduğu 

CUmhuriyet meydanına gelindiği za. 
man burada bütün Izmitin kaynaştı· 

1 ğı görüldü. Muhtelif hatipler, ateşli 
nutuklar söylediler ve Atatürke, kah
raman Türk ordusuna halkın sonsuz 
minnet ve şükran hislerini sundular. 

Bulgaristan Yahudileri 
Filistinin Parçalanma· 
sını Protesto Ediyorlar 

Malul Zabit ve 
Alikante civarında bir Ispanyol ge 1---------------:---------------------------

misinin batırıldığı haberi teeyyüt et
mektedir. Bu gemiyi batıran meçhul 
tahtelbahir hakkında iki rivayet var
dır. Biri tahtelbahirin Alman oldu • 
ğudur. Diğeri asilere ait bulunduğu • 
dur. Bu cihet henüz tahakkuk etme

Ormanlardan 
Geçinen Köylüler 
Hakkında Yeni 

Sofya, 28 (TAN) - Burada Yahu 
di teşkilatı ''Toşavim., in önayak ol
ması Uzerine Sofya yahudileri geçen 
akşam bura yahudi halkevinde yap
tıktan bir gürilltülü içtimada, Filis
tinin parçalanmasını protesto etmiş
lerdir. İçtimada Ingiltere hükfuneti
ne, ve Milletler Cemiyetine birer pre>
testoname gönderilmesi kararlaştml
mıştır. 

llliş bulunuyor. 
Diğer taraftan gerek Almanya, ge

rek Italyanın Ispanya sahillerini kon
trol etmeyi munhasıran İngiltere ile 
Fransaya bırakmayı kabul etmedik· 
leri haber verilmektedir. Romanın en 
ealahiyetii gazetesi olan Jurnala Di· 
talya bir makalesinde Italya ile 
'.A.lmanyanın Valensiya tarafından ya
pılan tecavUzUn yine Valensiya le -
hinde neticelenmesine muvafakat e
demiyeceklerini, Ingiltcrc ile Fransa 
tarafından yapılacak kontrolün Va -
lensiyaya yarayacağını, onu yeniden 
tecavüzlere sevkedeceğini ve komü -
nisfüği yeniden can çekişmekte oldu
ğu sırada, canlandıracağını yazmak
ta.dır. 

Barselonada yeniden kabine buh
ranı olmuştur. Yeni teşekkül edecek 
olan Kabinenin hakkile harp kabine
ei olacağı söylenmektedir. 

Bask memleketindeki demir made
ninin lngiltere tarafından satın a
lınması meselesi ehemmiyetle konuşul 
maktadır. lngiltere, bu madenı satın 
almıya devam etmektedir. Franco hü
kli.mctinin vaziyeti deği§tirip değişti
remiyeceği düşünülüyor. 

Bir Fransız Tayyare-
sine Hücum Edildi 

Oran, 28 (A.A.) - Havas muhabi 
ri bildiriyor: 

Beynelmilel 

Ticaret Odaları Askerlere ve Sehit 
Kongresinde A·ı f • V .1 k 

Berlin, 28 (TAN) - Kırk mil- J e erıne eri ece 
Jetin İftİrak ettiği Beynelmilel 

1 Ticaret O~aları Kongresi, bu sa- r- kramiyef er 
hah Berlınde, Charlottenburg- 1 

4 daki opera binasında, B~vekil .:'11kara, 2~ (TAN) - 1'1illi 
Hitler ve bütün Alman Nazırla- ~l~daf~ ~:kal~ti,?laliye Veki. 
·ı b. d' ) l h letme nrdıği bır lıstede bu yıl 

rı e ecne 1 ıp omat arının u- inhl~arlar fJatrşmdan elde edilen 
zurunda ~çılınıştır. üçte birlerle malfil askerlere ve 

Kongrenın fahri rei~i Forwein'in şehit ailelerine verUecı>k ikrami-
açma nutkunu müteakıp, Pnısya Baş ~·eyi tesbit etmiştir. Maliye Ve. 
bakanı General Goerin~ bir nutuk kfıletl bu liste üzerine tevziata 
irat ederek, ~asyonal sosyaHzmin mu başlamak üzeredir. Bu sene bi. 
vaffakıyctlennden bahsetmi~ 'e bu rinei clere<'ede malul zabitlere 206 
münasebetle ispanya me'l3ilinı an. lira, birinci derecede malôl as-
mıştır. General, Almanyamn çok so. kerlere 103 lira, ikinci derecede 
ğuk kanlı . davrandığını anlatmı~ ve malfıl zabitlere 185 lira, askerle. 
demiştir kı: re, 82 lira; üçiincü derce.ede rna. 

"Biz ıc.iliihsızlandık, fakat kimse lül zabitlere 144 lira, askerlere 61 
bizi taklit etmedi. Şi.."tldi bütün kın·- lira i dördüncü derecede malül 
\'etimizle tekrar silahlanıyonız. 7.nbitlere 123 ,·e askerlere 41 li-
Memleketimizin iptidai madde ın. j ra; beşinci derede maJUl mbitle. 
tiyııçlarmm t.a.tmin eclilme~i la2.1m.

1 

re 103 ve askerlere 25 Iira, altın. 
dır. Aksi takdırde müstemleke mf>- cı derecede mnlül zabitlere 82 \'e 
selesine nazan dikkati cclbctmek. ' a kerlere ele 20 lira verilecektir. 
ten ,·azgeçemiyeccğiz. Şehit ailelerine verilecek ikra-

Müteakıben de Doktor Schacht bir rniye miktarı ise 19 lira 87 ku. 
rııştur. 

nutuk söylemiştir. 

Fransa da 

Bir Emir 
Ankara, 28 (TAN) - Köylülerln 

ev, samanlık, ahır ve alatı ziraiye 
gibi zati ihtiyaçları için, devlet or -
manlanndan kesecekleri kerestelik a
ğaçlar, Jştirak edecekleri küçük ar • 
tırma ve serbest satışlar hakkında 

Ziraat vekaleti vilayet orman mil • 
dtirlüklerine mühim bir emir gönder
miştir. Bu emre göre, ötcdenberi ke
reste yapıp bunları kendi vasıtalari

le, iç pazarlara götürüp satmakla ge

çinen köyler halkına bu ihtiyaçlarını 
temin edecek vüsatte orman ayrıla -
rak kendi aralarında küçük partiler 
halinde artırnuya konulacaktır. Fır
tına.dan devrilmiş ağaçlar da köylü
ler arasında satışa çıkarılacak ve bu
nun parasını alıcılar üç taksitte öde
yeceklerdir. Ayrıca köylüler, zati ih
tiyatlarını, köy ihtiynr heyetlerine 
tasdik ettirerek orman müdürlükle
rinden izin alacaklar ve bu iş için ay
rılan ormanlarda ihtiyar heyetlerinin 
nezareti altında kafıyat yapacaklar
dır. 

Bundan evvel de bura yahudileri, 
Filistine mühacir yasağını protesto 
etmek için 24 saatlik açlık grevi ilan 
etmişlerdi. Halbuki bu açlık grevi 
ikindi vaktine kadar bile sürmemişti. 
Ve bir öğün yemek yemiye 1bile daya 
namıyan bütün yahudiler soluğu Sof 
ya lokantalarında almışlardı. 

Ankarada 
Benzin Muhtekirleri 

Mahkemeye Verilecek 
Ankara, 28 (TAN) - Benzin ve 

pefrolün fiyatlarını indiren kanunun 
tatbik mevkiine girmesi üzerine An
karadaki benzinciler ihtikar yoluna 
sapmış1arsa da, belediye, bunların 

dükkanlarıru kapatmış, diğer taraf
tan kanun hükümlerine uygun şekil
de benzin satan, iki satış yeri temin 
etmiştir. Bu vaziyet dün akşamdan 
bugUn saat 17 ye kadar devam et -
miş, şehrimizde otomobil, kamyon ve 
kamyonetlerden bir çoğu benzinsiz 
kalarak garaja çekilmiştir. Belediye 
salahiyetini kullanarak kanuna aykı
rı hareket edenleri mahkemeye tevdi 
edecektir. 

fırka savası , Airfranco şirketinin Toulouze -
Kazablanca hattında işliyen bir tay
yaresi Abicanteden uçtuğu sırada 

aaat 10,25 de bir vapurun yanmakta. 
olduğunu görmüştür. Tayyare tn.m 
bu vapurun üzerinden uçarken hüku 
metçi bir tayyare yükselmiş ve mit 
ralyöz ateşi açmıştır. Fransız tay
yaresi derhal geri dönerek Losnlcaz
blesde yere inmiştir. 

F ramm Partarnentosunda 14 si
yasi grup nrdır: Sosvnlist

ler 147, radikal sosyalistler· ııo, 
komünistler 72, cümlnıriyPtçi fcde. 
rasyon 49, sol cümhuriyetçiler n 
müstakil radikaller 43, sosyal aksi. 
yon ,.e miistakil ziirraın miistakil 
cümhuriyetçileri 33, sol demokrat
lar ,·e müstakil radikaller 34, sos
yalist ve cümhuriyetçi birli~ıi 29, 
müstakil sollar 25, müstakil halk 
ak iyonu 16, miistakil ci.imhurlyet
çiler 15, ha Jkçı dc."tlokratlar 11, 
cilınhuriyetçi ve rnilllyetçi birlik 5, 
hiçbir gruba mensup olmıyanlar 

11. 

ı~····················································· 

! YAZAN : ÖMER RIZA DOGRUL i 
ce~i siyaset, bunu "ezdirmiye yar. 
dmı ede<'.ektir. 

İspanyol makamatı tarziye vermiş 
ler ve tayyare Oran istikametinde 
yoluna devam eylemiştir. 

Tayyaredeki yolcular kurşunların 

1 
Besini duyduklarım ve İspanyol tay
yaresinin de Rus markalı olduğunu 
söylemişlerdir. 

·-----
Tituleaco Söz Söyledi 

Paris, 28 (A.A.) - Bir müddettir 
li'ransada bulunmakta olan eski Ro
ınanya hariciye nazırı Titülesko, 
Bordeau'da söylediği bir nutukta ka
tı olarak faşist devletleri aleyhinde 
cephe almış ve Fransayı bu memle
ketlere karşı faaliyet göstermemekle 
ınuaheze ederek demiştir ki: 

"Bu gayri faal siyaset dolayısiyle 
Pransa merkezi ve şarkt Avrupadakl 

.. · kaybetmektedir., • 

Siyasi gruplar bu kadar çok ol. 
malda beraber memlekette teşkilatı 
olan bii~·ük fırkalar dört, beşi geç. 
mez. Bunlar komünistler, sos) alist· 
ler, racliknl so yallstler, demokrat 
ittihadı ,.e cümhurlyet~iler federas
yonudur. J)iğer gruplar bu fırkalar 
etrafmcla dönüp doln ır. 
Pııankare ve Klemnnso gibi li .. 

derler, sağ, merkez ve mutedil 801. 

1udaıı mütesekkU bir milli birlik 

: ........................................................ ! 
,·ücııdc getirerek iktidar mevküne Blumun istifası üzerine M. Chau. 
ge$;mişler, daha sonra son kartel te. temps ayni teşekküle istinat eden 
şekkül ederek galebe (,'almı. · ve 1936 bir kabine viicude getirmiş bulunu. 
halk cephesi namı altında umumi yor. 
seçimde mm·affak olmuş ve iktidar 
mevkiine geçmişti. 

l 936 dan evwl radikal sosyalist
ler, sosyaJistlerin miizaht>.retinde.n 
istifade ettikleri miiddetçe iş başın
da kalıyor, ve sos~·afüıtlerin itimat
sızlığına uJ;'Tadtkça düşüyorlarclı. 

1932 den başhyarak 1936 ya kadar 
Fransanm adeta sayı~ız kabine buh. 
ranlanna uğrama mın sebebi bu 
idi. 

iki yıl önce komlinistler, radikal 
sosyalistler \'e sosyalistlerle birle~. 
miye karar verdikleri için bu birli
ğin liderleri sosyalistlere geçmi:. \'e 
1936 da yapılan umumi seçim iizc
rine 1\1. Blum iktidar nıe\'kiine g~ 
miştir. 

Fransada merkez ve snğ ( demok
rat ittihadı ve cümhuriyet~i fecle
rasyonu) ayni f1Cralt altında ~alış. 
makla beraber nralanndaki bağlı. 
lık daha ~ok gevşektir. Eski muha
fazakarlar, yan fa~i:,tler, ve mür
teciler bunların arnsındadır. Bunla.. 
nn biitiin ernf'li radikal ~syalistle. 
ri ~ol cepheden ayırarak onlarla 
teşriki mesai etmektir. 

Onümüzdeki giinlerde radikal 
sosyali tlerin ı,;ağ tarafından ynpı-
lacak mııne\Talarla knrşılanmalan 

bekleniyor. 
Bu manevralann ,·ereceği netice

yi 6iındiden tahmine imkan yoktur. 
Fakat M. Chautemps'ın takip ecle. 

Radikal sosyalistler, Binmen ame
le ücretlerini yükselten, füırctli 

mezuniyetler temin eden, kollektif 
mukavelelere imkan nren içtimai 
ıslahatmı memnuniyetle karşılamı,, 
fakat daha onralan, merkeze yak
la§ıın mut.edil lıir siyasete taraftar 
olcluklannı göstermiye başlanuşlıır. 
dı. 1\lerkez ile sağı, radikal sosya. 
listleri bir gün sol ct'pheden a~,np 
sağa doğnı ~ekmeleri için iimit \'e

ren en mühim amil de budur. 
Halihazırda Fransa.da fırkalar a

ra.smdaki mücadelenin takip ettiği 
istikamet ve istihdaf ettl{;i maksat 
budur. 

Yeni hükumet, sol cepheyi danlt
madan ,.e iftiraka yol ~mndan işi 
yürütmiye imkan bulursa mevkiini 
muhafaza edebilir. Aksi takdirde 
Fransada.ki fırka mücatlelesinin §İd. 

det peyda etmesi \'e mühim hadise· 
lere yol açması beklenir. 

s 

fi.EK 
Bak, Ben 

Giriyor muyum ? 
- Bu herif te bize musallat oldu. 

Diyecekler amma ben yine Suadiye. 
den bahsedeceğim. 

Efendim! insan bir yere sık sık gi .. 
derse oranın meziyet ,.e kusurlanm 
daha İJi ke~fediyor. 

Düz ayak diye Smıdiye asfaltında 
gezintiye ~ıkacak oldum. Bilmem, hiç 
oralarda dolaştınız mı! 

Bu asfalt bir bakıma güzel ~ey, bir 
bakıma da sinek kağıdı. 

Bir kere asfalt denilen yolun iki ta
rafında yaya kaldırımı yok. Onun ye
rine iki kıyılı tramvay raylan Yar. 
Böyle olunca halk rayların üzerinden 
yürüyemediği İ!:İn ~aresiz asfalta diL 
şliyor. Asfaltın kenar tarafları, ikJ 
yandan geçen tramvay arabalnnnm 
tehdidi altında olduğundan yayalar 
gayriiradi olarak kenarlnrclan çekini. 
yor n ortadan yürüyorlar. Ortada 
da otomobiller var. Onlan da mazur 
görmeli. Şehrin otomobille gezilebile .. 
c.ek yegane yolu burası. 

Ortada ü~ "eleman,, var. Tramvay, 
otomobil ve araba, yayalar. 
Traım·ay yolun iki yanını tutmuş. 
Otomobil ve araba tabii bermutat 

ortadan gidiyor. 
Yaya ne yapsın?! •• 
Çaresiz asfaltta yürüyor. Onünden 

ve ardından gelen arabaların düdükle 
ri ile serseme dönüyor ve kiih bir ke
nara, kih öteki kenara kaçışmak su. 
retiyle caruru tehlikeden kurtarma 
bahasına guşa bir gezinti yapıyor. 
Dahası var: Diyelim ki e\inize bir 

.misafir geldi, araba ı bekliyet'ek. 
Yahut bir yük arabası geldi, eşya 

boşaltıyor. Hulasa bekliyecek bir na. 
kil vasıtası geldi. Kapınım yana a
maz. Çünkü tramvay hattı var. 

Ortada duramaz, seyrisef eri işkal 

eder. 
Peki amma bu araba nerede dura

cak!! Bunu bilen yok! Ba sıkıntılı 
vaziyeti bir dostuma anlattmı. Bana 
~u fıkrayı nakletti: 

Bektaşi bir caminin önünden ge!;6• 
ken içeride bir gürültü duymuş. Pen .. 
cereden bnkmış: Kayyum elinde bir 
sopa, bir öküzü kovalıyor. Gülmlif 
bektn.51 \'e şöyle mmldanmış: 

- Hayvanı Bilmez. Bak ben glrl. 
yor muyum! .. 

Ve bn fıkraya ila,·e etti: 
- Bak ben oralara gidiyor mu-

yum! l 
B. FELEK 

• Okuyuculanmızdan Bay Ataseven. 
Bahsettiğiniz şekilde bir metreden 

fazla saçı olan bayanlara mükafat 
verileceğine dair bir ilô.nm gazeteler
de intictar ettiğini biz de bilmiyoruz. 
Saygılarımızla. 

B. F. 

Prf. Schmidt ve 
Arkadaşları 

Mükafat Aldı 
• 

Moskova, 28 (A.A.) - Merkezi ic-
ra komitesi, şimal kutbu seferine iş
tira ketmiş olan Schmidt, Spirina, 
Chevelet, Papa.nine, Alexiev, Mazou
rouk, Golovine, Babouchkine, Vodopi• 
anov, Molokova "Kahraman,, Unvanı ... 
nı ve Lenin nişanını vermeyi karar- ı. 

laştırmıştır. Bunlar ayrıca 25 şer 
bin ruble mükafat ta alacaklardır. Se _ 
fere iştirak eden diğer 16 kişi 15 şer _ 
bin ruble ve Lenin nişanını, 13 ki§i 3 

10 bin ruble ve kızrlyıldız nişanını a- 11 

lacaklardır. 

Kısa Ankara 
Haberleri 

Ankara, 28 (TAN): 
• Be)TUt Ba;:.konsolosumnz Fe. ıi 

ridun Cemal altıncı dereceye, Bük·-"' 
res l'~l~iliği 2 inci kutibi BüJentı,.~ 
Ba.5katip olarak 8 inci dcrooeyt1,.~ 
terfi ettirilmişlerdir. ' 

• Türk - llacar Kleringi, ı) 
Temmuzdan itibaren lılr ay ınüd J 
detle temdit edilmiştir. IJ, 

• Romanyadan gelecek muhacir- 1 

Jerin ellerindeki leyleri, kur fi 
yatına atın almak i~ln, hUJ..""funefu 
l\lannara Ereğli ine memur gön ,,_ \ı 
dermlye karar ,·enni,.tir. ~ 

• Suriye Başvekili Cemil 1\für)' 
düm \'e Fevkalade Komiser d• " 
Martel Toros ekspresiyle Ankara 
dttn owımistir. 1 • 
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Dört Arkadaş, Birçok 
Ki seleri Dola dırmısl r , 

ve Tehdit Etmisler 
Müddeiumumilik, dün ak9am geç vakit doland!rıcılık ve tehd~t 

uçundan üç kiti hakkında tevkif kararı aldı. Suçlular, Abdullah 

Hulusi, Ali Vasfi, Enis Fahrettin ve Osman isminde dört gençti. 

Şikayetçi de Cermanya hanında komisyon~uluk yapan Bay Hasan 

Tahsindi. Müddeiumumilik, tahkikatını bitirdikten sonra suclu

ları Sultanahmet Sulh Birinci Ceza hakiminin önüne çıkardı. Ha-

im Re~it sorgularını yapmıya başladı. Evvela, Nurettin oğlu 
Enis Fahrettini dinledi. Enis Fahrettin, yaptığı işi pek vazih ola

rak söyliyemediği için hakim muhtelif 9ekilde tam altı sual sordu: 
- Ben avukat Şerefin yanın- - Sen avukat değilsin. Mahkeme-

ayım. ye nasıl girdin ve ifadelerini nasıl al-

- Pek iyi ne yapıyorsun oğ- dm? Hiç, hakim sana dosya verir mi? 
Eğer rapor götürmüşsen bunu da 

um? İfte bir İf sahibisin. posta ile gönderirlerdi. Yoksa tayya-
- Malul mütekaidim. re ile mi gittin? 

- Sana işsiz mi diyelim? Suçlu yine kandmcı cevaplar bula-
- Hayır. nuyordu. Nihayet: 
- Pek iyi ne diyelim. Avukat yar· -Hasan Tahsin beni Ankara.ya da 

ımcısı diyelim mi? gönderdi. Şurayı Devletten kağıtlar 
- Evet. çıkardım. Bana bu şekilde borçlandı, 

Karışık işler diyebildi. 
Hakim bundan sonra asıl sualini Hakim, asıl meseleyi sordu: 

ordu: - Sen Hasan Tahsin hakkında ca· 
- Size çok karışık işler isnat edi

orlar? Dava malüm .. Ne diyeceksi
? 

Enis Fahrettin anlatmıya başladı: 
- Benim Cermanya hanında ko -
isyoncu!uk yapan ve bugün hakkı· 
ızda şikayette bulunan Hasan Tah· 

inden iki bin lira alacağım vardı. 
u borcunu iki senedenber.i. vermiyor 
u. Ben kendisinden alacağımı iste
ım. Vermeyince mahkemeye dava 
ttiın. Kendisi alacaktan kurtulmak 

çin bana iftira etti. 
- Hakim tekrar sordu: 

- Nereden alacağın vardı? 
Enis Fahrettin kanaat verici ce -

ap bulamıyordu. Nihayet şunları 
öyledi: 

- Beni üç defa Izmire yolladı. 
osyanm içindeki mektuplardan yal· 
ız birisi benimdir. Diğer mektuplar 
ahtedir. 

- Ya kansı ile ne alllkanız var? 
- Kansı Feride de mUtemadiyen 

uzincyi zararlandırıyordu. Buna 
uttali oıdum. Bunu devlete haber 

verdim. Ben Izmire gittim. Hasan 
hsinin orada görülecek işi vardı. 

cele rapor götürdüm. Mahkemedeki 
fadelerinin suretini aldım. 

isnatlar savurmuş 
Hakim bir daha sordu: 

sus demişsin, Yunanistnndan döner
ken yakalatmışsın, evinde ve yaziha 
nesinde arama yaptırmışsın. "Ben a· 
damı hem kirletirim, hem temizleti
rim,, demişsin. 

Sonra "Birçok bono meselesi var", 
"Filanı °öldürdüm. Dosyam kaybol
du", polis dövdüm, komiseri öldilr
düm,, gibi tehditler de savurmuşsun. 

Enis Fahrettin cevap verdi: 
- Ben Hasan Tahsin aleyhinde 

katiyyen siyast ihbarda bulunmadım. 
Emniyet memurları şüphe etmişler, 

onun için yakalamışlar. Ben yalnız 
Maliyeye haber verdim, o kadar. 

Hakim bundan sonra Enis Fahretti 
nin, Hasan Tahsine yazdığı mektubu 
okudu. 

Diğer suçluların sorgusu 
Bundan sonra ikinci suçlu Abdul

lah Hulfısi dinlendi. Abdullah Hulusi, 
eski sadrazam Talat paşanın da ka
yınblraderi olduğunu söyledikten son 
ra cevaplarını şöyle sıraladı: 
"- Hasan Tahsinin refikası Feri· 

de ile benim karımın müşterek mal
ları vardır. Karı~ öldü. 25 seneden
beri bizim hakkımızı yediler. Bunlar 
Abidin paşanın torunlarıdır. Ben ken· 
dilerinden hissemizi istedim. Ha bu
gün ha yann yapacağız diye benden 
tam 12,500 lira çektiler ve nihayet 

Kadı, bütün bu patırdılar arasında kendisinin yi
ne yalnız kaldığını, hiç kimsenin kendine taraftar ol
madığını hissediyordu. 

Hacı bile, o kadar hararetle bahsettiği vakayı, u
tanmasa inkar edecekti. Hatta yUzbaşmın teessUfü. 
nü bile üzerine almak istemiyordu: 

- Yüzbaşı Bey, gözünü seveyim dainiz bu bapta 
şakşaka etmedim. Meyanelerinde cari olan bir hfı.dı· 
seye dainizin ne alakası var? 

!&;;o{ö~~l 
~ Tevkif edildı~ 

i Sultanhamet Sulh Birinci ~ 
Ceza hakimi Re,it, dün geç ~ 
vakit Sadrettin isminde bir 

t şoförü tevkil etti. Sadrettin 
~ evvelki gün Kuruçeşmeden 

1 

; geçerken Yusuf isminde 8 
- yaşında bir çocuğa çarpmış, 
- çocuğun iki ayağını kırmı' 
~ ve başından da ağır surette ; 
~ yaralamıştır. Müdcleiumu-
~ milih, tabibi adli Enver Ka- ~ 
f ranı hastaneye göndererek ~ 
t çocuğun vaziyetinin tehlike- ~ 
~ li olduğu hakkında rapor al- ~ 
~ mış ve ıonra ela mahkemeye ~ 
~ vermiştir. Suçlu "Önüme ~ 
~ beş, atlı çocuk çıktı. Onları ~ 
~ ezmemek için sağa kırdım. 
1 Eğer böyle yapmasayc/ım, 
f belki beş altı çocuğu ezecek
~ tim.,, diyerek kendisini mü
~ clalaa etti. Hakim, bu mü
- dalaayı kabul etmediği için 
- su~luyu tevkil Jtti. ~ 
~"'~"'~~) 

annelerinin Yunnnistandan Italyan 
tabiiyeti sıfatile alacağı olan emla· 
kin üçte bir hissesini bana temlik et
tiler. Ben Yunanistana gittim. !şleri 
düzelttim. Buraya ge!dim, kendilerini 

aradım. Hasan Tahsinin kansı ile 
telefonla konuştum. Fakat bunlar ba· 
na sattıkları malı başkasına satmış
lar. Ben Yanyaya gidiyordum. Beni 
durdurmak için bu iftirayı yaptılar. 

Benim onlan tehdit ettiğim vaki de
ğildir. Bilakis bu kadar alacağım var
dır. 

Bundan sonra Ali Vasfi dinlendi, 
o da kimseyi tehdit etmediğini ,ifti
raya uğradığını söyledi. 

Dördüncü suçlu Osman da hiçbir 
şeyden haberim yoktur,, dedi. 

Bundan sonra hakim, dosyayı tet
kik etti. Bu şebeke ihbarlarında Ha
san Tahsinin devletin l,436.000 lira
sını dolandırdığını iddia ediyorlardı. 

Hakim, suçlulardan Enis Fahret -
tin, Abdullah HulOsi ve Ali Vasfinin 
ecnebi memlekete kaçırılması ihtima
lini nazan itibara alarak tevkiflerine 
karar verdi ve Osmanı serbest bırak
tı. Bugün suçlulann evrakı sorgu 

Refik Tekin sıkılmıştı. Mübahnseyi kesmek isti 
yordu. Başını eğdi. Düşünmeye b~şladı. Bu cansıkıcı 
misafirlerin bir an evvel gitmelerini bekliyordu. Bu 
fırsattan istifade eden. Kaymakam: 

- Mademki bu kadar dost ve samıııu:rtn, öyle ise 

- Sizi de .. şey .. rahatsız ettik Refik Bey. 
· Tckerlemcsile ayağa kalktı. Refik. oturmnlnrı i
çin hiç bir teklifte bulunmıyarak: 

- Estağfurullah .. 
_Diyerek kalktı, kapıya kadar geçirdi. Yolda Kay. 
makam her nasılsa şakaya yeltendi: 

- Yüzbaşı Bey tekin olduğu halde Hakim Efnedi 
Hazretleri pek tekin değil. Bir daha beraber çıkmıı.
mah Hacı Efendi.. 

Diye gUIUmser gibi yaptı. Kırk yılda bir ettiği bu 
"fka boşa gitti. Çilnkü Hacı somurtuyor, Kadı başını 
saı'fa sola sallıyarak dudaklarını oynatıyor, ikisi de 
s züne cevap vermiyordu. 

Yilzbaşı onlardan on dakika sonra çarşıya indi. 
Erdmi aradı, hepsi kllipte ajans bekliyorlardı. Erde· 
ni bir köşeye çekerek olanı biteni anlattı ve: 

- Birader, dedi. Sen Kadıya kabahat bulma. lş 
hep Hacının başı altından çıkıyor. 

Erdenle Vergici bunun üzerine biri~irine bakıştılar 
ve ikisi birden: 
-Hımmmm ... 
Dediler. Yüzbaşı bundan birşey anlamadı. Vergtcı

ye baktı. Vergici Erdene baktı. Erdenln gözlerinde 
muvafakat manası gördU. Yüzbaşıya: 

sen de bizim istihkama. girdin gitti... 
- Nasıl istihkam?. 
- Tedafüi ve taarruzi kuvvetlerimizin istihkamı ... 
Yüzbaşı hayretle bakıyordu. Erden kalktı, masa

nın başına gitti. Vergici, bütün meseleyi Refik Te· 
kine anlattı. Sonra Erdenin yanına geldiler. VergiciJ 
dedi ki: 

- lstihkamımızın çevirme fırkası kumandanı Re. 
fik Tekin Beyi takdim ederim. 

Uçü de elele vererek uzun uzun görüştüler. 

Bir Genç Kız Sevince 
Erden, eniştesinin bu vicdansız ve fesatçı hareke· 

tinden çok sıkıldı. Kasabadaki mevkileri itibarile de 
bu, pek çirkin ':Jir hareketti. Kendilerine çok yakın
dan nisbeti olan birisinin, böyle en bayağı tezvirlero 
kalkışması izzeti nefsini de incitiyordu. Bu adamın 
maksadı ne? Basit ve her zaman ve her yerde olıı.bi
len bir aile işini siyasi bir kalrba dökerek fıleme mas. 
kara olmaktan ne fa.yda var? Eğer böylelikle Erdeni 
UrkUtmek, ~u suretle Güneri çekip almak istiyorsa, 
buı pek çocukça, güli.inç birşeydi. Deli bir Kadı ile kı
lıbık ve mızmız bir kaymakamı alet etmekte hi~ mana 
yok. Bari yapılan müzevirliğin, hakikate biraz te
mas eder mahiyeti olsa ... GUnerin zorla alınacağın· 
dan ürküyorsa, ve bu, ihtimal dahilinde olsa bile, 

Bir Günde 
155 Suçlu 
ve Davacı 

Dün meşhut suçlara bakan müddei 
umumi muavini Hikmet Sonel, suçlu 
ve davacı, sıfatile tam 155 kişiyi din· 
ledi. 1937 senesinde şimdiye kadar 
bu müdeiumumtıiğe bu kadar alaka· 
dar müracaat ettirilmediği için sene
nin en yüksek müracaat rekoru kı
rılmış oldu. 

Dünkü şikayetlerin bir çoğu gezin
ti ve eğlenti yerlerinde bilhassa Flor
yada ve Florya yolunda geçen hii.di
selerden doğmuştu. Milddeiumumi 
hii.diseleri tetkik etti. lcap edenleri 
mahkemelere gönderdi. Bazılermı da 
bar:ıştırdı. 

FASULYA ÇUBUKLARI 
ÇALDI CEZALANDI 

Bakırköyünde Filipin bahçesinden 
fasulya çubuklan çalan Hikmet, diln 
Sultanahrnet sulh birinci ceza haki
mi tarafından bir ay yirmi gün hap· 
se mahküm olmuştur. 

Mahkemede Bir Aza 
Baygını k Geçirdi 

Asliye ikinci ceza mahkemesi aza
sından Bay Vehbi, diln ansızın bir 
baygınlık geçirmiş ve mahkeme sa
lonunda düşerek başı kalorifer boru. 
sundan yarılmıştır. Tabibi adli En
ver Karan, iptidai tedavisini yaptık
tan sonra kendisini Cerrahpaşa has· 
tanesine göndermiştir. 

B"r Köpek 
Yuziinden 
Cinayet 

Balye, (TAN) - Yenikavak kö. 
yünde bir köpek yüzünden feci bir 
cinayet işlenmiştir. 

Mehmet oğlu Ali ile Yunus isminde 
iki genç, ayni köpeğe sahip olmak id· 
diasmda bulunmuşlar, Ali av ttlfeği
ile , Yunus ta balta ile biribirlerine 
hilcum etmişlerdir. On beş yaşında. 
ki Etem oğlu Hakkı bunları ayır

mak istemiş, fakat Alinin tüfeğinden 
çıkan kurşunlarla ölmüştür. İki kav
gacı da yakalanmıştır. 

hakimliğine verilecektir. 

Bir yanlışlığı tashih 
Dünkil nUshamızda bu şebekenin 

meydana çıkarıldığını yazarken bir 
yanlışlık olmuştur, Hadisede davacı 
ve şikli.yetçi vaziyetinde bulunan Ba
yan Feride ile B. Tahsin ve B. Seyfi 
suçlu gibi gösterilmişlerdir. 

Halbuki, şebekenin meydana çık -
masmda bunların şikayet ve mUra
caatlannm bUyUk yardımı olmu§tur. 
Bu yanlışlığı dilzeltir ve özür dileriz. 

Eski Karısını 

Öldürdü 
Tarsus, (TAN) - Burada bir a. 

dam iki kadını öldürmüş, bir erkeği 
yaralamış, kendisi de yaralanmıştır. 

Tabakane mahallesinden Omer 
oğlu 2 yaşında Nuh, Ebülhadi köyün 
den Kamer isminde bir kadınla ev
lenmiş, sonra ayrılmıştır. Buna rağ
men Nuh, 54 yaşındaki Kameri kıs. 
kanır ve onun kasabaya gelmesini is
temezmiş. 

l{amer, akrabasından ve Kürtmu
sa köyünden 28 yaşında Sadettinle, 
Hamdinin dükkanında kebap yerken 
içeriye Nuh girmiş ve tabanca ile a. 
teş etmiye başlamıştır. Kamer öl
mUş, Sadettin yaralanmıştır. 

Ke!>apçı ve müşteriler tabancası
nı· elinden almak isterlerken Nuh ta 
ayağından vurulmuştur. 

Allı ay hapse 
Mahkum oldu 
Gemlik (TAN) - Mustafa ismin

de biri gUpegUndüz Naciyenin evL 
ne tecavüz etmiş, cürmü meşhut ka
nununa tevfikan hemen muhakeme 
edilmiştir. Mustafa, Naciye ile evle
neceğini söylemişse de Naciye ken
disini tanımadığını beyan eylemiştir. 
Hakim Bayan Muazzez, Mustafayı al 
tı ay hapse mahkum etmiştir. 

Karısını 

Yaraladı 
Bozöyük, (TAN) - Kazamıza bağ 

lı Pazarcık nahiyesinin Doğanlar ma. 

hallesinden Hasan oğlu Mehmet Çö· 

ken karısı Fikriyenin kendisine iha

net ettiğini sezmiş ve bu zanla onu 
bıçakla birkaç yerinden yaralamış

tır. Hadisede öldürmek kasdi görül. 

mektedir. Fikriye Eskişehir hastane

sine gönderilmiş, kocası tevkif olun
muştur. 

Hayırsever Bir 
Kadın Öldü 

Bergama, (TAN) - Noterlikte 
tanzim ettiği vasiyetname ile eşyası

nı ve mücevherlerini hayır kurumla

rına terketmiş olan Turabey mahal

lesinden Bayan Zehra ölmilştilr. Bu 

hayirperver kadının eşyası Tayyare 

Cemiyeti namına satılmış, 300 lira 

Oğle Neşriyatı: 

Saat 12,30: Plakla Türk musikisi. 
12,50: Havadis. 13,05: Muhtelif plak 
neşriyatı. 14,00: Son. 
Akşam Neşriyatı: 

Saat 18,30: PJ.8.kla dans musikisi. 
19,30: Konferans: Emnönü Halkevi 
Sosyal yardım şubesi namına, Dok
tor Galip (Sosyal yardım ve örnek
leri). 20,00: Belma ve arkadaşları 
tarafından Türk musikisi ve halk 
şarkıları. 20,30: Ömer Rıza tarafın
dan arapça söylev. 20,45: Cemal 
Kamil ve arkadaşları tarafından 
Türk musikisi ve halk şarkıları 
(saat ayarı). 21,15: Radyo fonık 
dram (KAIDiEN). 22,15: Ajans ve 
borsa haberleri ve ertesi günün 
programı. 22,30: Plakla sololar, ope
ra ve operet parçaları. 23,00: Son. 

Güniin I>rogram Özü 
Senfoniler: 

21,40 Viyana: Senfonik konser 
(Çaykovski). 

Hafif Kons~ler: 

7,10 Berlin kısa dalgası: Plak. 7,30: 
Orkestra. 7,30 Bükreş: Musikili prog 
ram. 9,20 Paris kısa dalgası: ..Plak. 
9,45: Keza. 10,30: Keza. 11.50 Keza. 
13 Paris kısa dalgası: Konser. 13,10 
Bükreş: Romen halk musikisi. 14,15 
Paris kısa dalgası: Konser. 15 Prag 
kısa dalgası: Lchar'm operetlerinden 
parçalar. 15,25: Hafif musiki (Yay 
resmi geçidi) 16,25 Prag kısa dalga
sı: Klasik balet musikisi. 18,45 Mos
kova: Karışık konser. 19 Varşova: 
Koro ve hafif opera musikisi. 1903 
BUkreş: Eğlenceli plak musikisi. 
20,35 Bükreş: Mandolin orkestrası. 
21 Lfi.ypzig: Bando muzika. 21,40 Ba 
ri: Karışık musiki. 21,40 Prag kısa 
dalgası: Eski balet musikisi. 22,10 

V arşova: Mizahi şarkılar. 22,15 IAyp 
zig: Tenor ,sopran, bariton, orkest
ra. 22,25 Prag kısa dalgası: Hafif 
musiki. 22,45 Bükreş : Hafif musiki 
nakli. 23 Varşova: Bahriye bandosu. 
23,30 Viyana: Yerli musiki. 

Operalar, Operetler: 

19 Moskova: Bir operet piyesini 
nakil. 21 J?eşte: "Şönbrun orglan,, i
simli radyo operati. 21,25 Bilkreş : 
"Ev,, isimli radyo opereti. 22 Roma: 
Rossini'nin 11Barbier de Seville,, o -
perası. 22,05 Prag kısa daJgası: Ope
ret musikisi (Franz Lchar). 22,30 
Rennes: Operadan nakil. 

Oda Musikisi: 

18 Varşova: Şrammel kuarteti. 
23 Milii.no, Florans, Triyeste: Oda 
musikisi konseri. 

Resitaller: 

15,30 Roma kısa dalgası: Çift vi
yolensel konseri. 16,10 Roma krsa 
dalgası: Piyano, sopran. 18,30 Roma 
kısa dalgası: Şarkılar. 20,15 Varşo
va.: Piyano refakatile keman konse
ri. 22 Milano - Torino - Florans: 
Fantazi şarkılar. 

Dans Musikisi : 

22,25: Peşte. 24.15: ltalyan istas
yonlan. 

YENi NEŞRIY Af 

YURTrA MUZlK - Vücut bul-
kadar tutmuştur. ınasına çalı§ılan Türk müziği ve mU-

51 dizi inci, 11 parça elmas ve zUm- zik kültürü için çok eleman kazan • 
rüt küpe ile yüzük ve iğneden ibaret· dırmak maksadile konservatuar mu
olan mücevherat Kızılay ve Çocuk allimlerinden M. Huliisi Oktem tara· 
Esirgeme Kurumu menfaatine satı- fmdan yazılan bu kitap intişar et-
lacaktır. miştir. 

yandırdı: 

- Hangi Emiş anne 
- Emiş işte .. Unuttun mu oğul? Onların yeğeni. 

Ne kadar dalmışsın. 
- Peki, ne istiyormuş? 
- Ben ne bileyim? Birşey mi yazdıracakmış, ~ir. 

şey mi söyliyecekmiş ?. Göndereyim mi?. Ne olur, de. 
diğini yapıver, ayıp olmasın. 

Oğlunun saçıa.rını okşıyarak: 

memlekette uyandırdığı dedikodulara el!>ette kendi. 
si de ehemmiyet verecekti. 

- Ha benim yavrum! Sevaptır. Şunun işi ne ise 
yapıver. Gönderivereyim mi? 

- Peki .. 
Gençlik, delilik ve sersemlik demek değildir. Eniş· 

tesinin bu hain ve kahbe hareketinde, Günerden, 
kendisinden, DUnbelek zade işinden evvel bir nankör
lilk gördü. Bugünkü Hacı Zeynullah Efendi Hocanın 
dünkü temeli, babası değil mi, Yalnız mideye ait de· 
ğih belki' biltün hayata ait nimetlerin yekunu Abbas 
Efendi merhumun avucundan çıkmıştı. Küfranın, 
eniştesinin kalbinde bu kadar sağlam ve derin bir yer 
buluşuna hayret etti. Babasına karşı, mezarının di. 
binde gösterdiği bu nankörlilk yanında, kendi mese
lesi hiç kalırdı. Beş altı sene evvelki eniştesi, bugUn 
i!:>ambaşka bir mahiyetle karşısına dikilmişti. Demek 
küçükken görülen şeyler, bilyüdUkten sonra mahL 
yetlerini değiştiriyorlar, yahut görUşün, kavrayışın 
yqla bir milnasebeti var. Evvelce ne kadar haluk, ka· 
dir bilir ve samimi idi. Halbuki şimdi. Ya bunu nine. 
si duyarsa.. Zavallı kadın yıldırımla vurulmuşa dö· 
ner. Meseleyi yUzbaşı ile Aliden başkası bilmiyordu. 
Kimseye ağızlarını açmamalarını ihtar etmOO: milna. 
sipti. Dedikodusu bol bir beldede, iki saate varmaz, 
anasının kulağına erişebilirdi ve kimbilir ne ilaveler, 
ne uydurmalarla.. · 

- Oğul, Emiş gelmiş, senden birşey rica edecek-
miş. · 

Ninesinin bu sözleri delikanlıyı dalgınlığından U· 

Emişin ne işi olabilirdi? Dk geldiği günler zarfın
da bir iki defa. görüşmUş, ondan sonra görememişti. 
Hatta Alinin hemşiresi Melek bile, söylediği şeyleri 
bir daha tekrar anmadr. Her taraftan bir şüphe, bir 
mana aramak mecburiyeti, ihtimal bunu da, o renkte 
gösteriyordu. Böyle karışık hadiselerde hislerin al
danması pek kolay olur. Kızın tesadüfi bir bakışı, bir 
diğerinin ulu orta bir sözü, bir tebessüm, bir dudak 
bilküşü ayn ayn manaları taşıya~ilir. 

Erden bütiln bunlan düşünmekle beraber yine uzun 
bir bahse meydan vermemek için ayağa kalktı, ceke. 
tini çabucak giydi. Biraz sonra dışarıya çıkacakmış 
gibi bir vaziyet takındı. Bu sırada ince, uzun boyl.ı, 
iri ela gözlü, esmer güzeli Emiş kapının önUnde gÖ· 
rUndU .. Dudaklarmda küçük bir tebessüm, gözlerin
de bir parlaklık vardı. 

Erden kilçUk fiske darbelerile omuzunda, kolların. 
daki tozları sUpürüyormuş gibi yaparak: 

- BUyUrünüz Emiş Hanım, buyurunuz .. Beni mi 
istemişsiniz? 

- Bilmem zahmet mi olur ki? 
- Ne zahmeti olacak? Birşey mi söyliyeceksinir.? 
G'enç kız Erdenin 1~m teklifliliğinden sıkılmaya baş

ladı. Müphem birkaç kelime mırıldanır gibi oldu. 
(Arkası var) 
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BAŞMUHARRiRi 

Ahmet Emin YALMAN 
T AN'ın hedefi: Haberde, fi
kirde, her şeyde temiz, dü
rüst, samimi olmak, kariin 
gazetesi olmıya çalışmaktır. 

GONON MESELELERi 

Tifo Meselesi 

Bugün lstanbulu en çok işgal eden 
mesele tifo salgınıdır. 
Aşı istas3 onlarında halk nöbet 

bekliyor. 

i
l B~~ik::Va;if e 
~ ~a (Ba~ı 1 incide) 

tım. Memleketin kurtulacağına tam 
bir imanı vardı. Kurbuluş günlerin-
den sonra yeni neslin ~uyacağı il
mi kitapları üç Avrupa dilinden türk-

1 
çeye çevirmiye uğraşıyordu. Bu 
maksatla Maltada ingilizce ve ital
yanca öğrenmişti. Sabahtan akşama 
kadar Polverista kışlasının bir köşe
sindeki odasında bir makine sebat 
ve ittiradile yazıyor, yazıyordu. 

Doktorlar tifonun önünü almak 
için birçok tedbirler ta\Slye ediyor. 
Jar. Hepsinin ittifak ettiği bir nokta 
~'ar: A M E R 1 K A, .K 1 T A P 

Memleket kurtuldu. En cüretli
lerin rüyada göremiyecekleri bir in
kılap, adım adım tahakkuk etti. Se
nelerin geçmesine rağmen daima 
ruhca genç ve canlı kalan, inkılap i
deallerine bağlılığını eski senelerde 
daima cesaretle göstermiş bulunan 
Hilseyin Cahidi küskün bir tavırla 

bir kenara çekilmiş gördük. 

T Urk milleti; hep bir arada ö
lüm tehlikeleri, felaketler 

anlatmış kocaman bir aileye benzer. 
Hele karma kanşık, nizamsız, emni
yetsiz, asayişsiz ~ir dünya karşısın
da; bu ailenin fertleri için tabii 
hal, en sıkı bir tesanüttür. 

• Tifonun menşei sudur. Şehirde mü. 
teaddit sular \ar. '.l'erkos \'ar, e\'kaf 
sulan \ar, memba sulan \ar. Halbtıkl 
medeni bir şehirde sular birleştirilir. 
Bu su kontrol altına alınır. Halkın 

mokroplu, hastabklı sulan içmesine 
''e kullanmasına imkan bırakılmaz. 
Bu yapılmadıkça. lstanbulda tifonun 
önüne geçilemez. 

SEVGiSi. DAV ASiMi MASIL 
Beledi) enin elinde bulunan terkos 

suyunun mikropsuz n tehlikesiz ol· 
duğunu sö3 lüyorlar. Fakat terkos su. 
yundan istifade eden evlerin adedi 
mahduttur. Fakir mahallelere inildlk
~e terko suyu bulunmaz. Belediye su 
almak lsti3 enlere de kola3 lık gö te. 
receğine, tesisat masraf mı istemek • suretil·le onlara güçlük gösterir. 
Halk i ter istemez, mahalle aralann
daki e\ kaf çesmelerinden aıwı;rı suyu 
içip kullanmıya mecbur olur. 

Evkaf sulan ek eri3 etle bakımsız, 
yollan bozuk 'e açık olduğu için, ma· 
halle aralarındaki !;eşmelerin suyu 
birer hastalık )atağıdır. Belediye ter. 
kos suyu için tesi at masrafım halk
ten almakta ısrar ettikçe onlan bu 
hastalık membalanndan istifadeye 
ınecbur etmektedir. Bu suretle şehir. 
de tifonun çıkmasına ve yayılmasına 
yardım etmiş olur. 

J tanbul belediy~I, tifoyu ortadan 
rn ıra ilme]{ için ulan birle irme-

11 ve kendi eline almalıdır. Şimdi Is· 
tanbul ve Usküdar şirket sulan bele. 
di~ e~ e geçmi bulunuyor. E\ kaf l'C 

memba sularım da ahp bu işi toptan 
halletmi3 e mecburdur. Çünkü bir 
şehrbı ıhhati ve halkm hayatı mu
kadderatın eline terkedilemez. 

lstruıhul sehrine yabancı misafir 
getirebilmek için, enela onlara gel. 
dikleri zaman sari hastalıklarla kar
§ıla mıyacaklan hakkında emniyet 
''ermek lazımdır. Bu enuıiyet \'eriJ. 
medikçe sen ahların ve turistlerin 
lstanbula gelmesini ummak bir hayal 
olur. Biz seyyah ve turistleri çekmek 
için festhal yapacağımıza, herşe3den 
e\'l"el şehrin sıhhatini temin etmeli. 
);z. 
Başka sahalarda )apılan masraf

lardan tasarruf edebiliriz, fakat şeb. 

rin ıhhati me el bıi süratle halle 
mecburuz. 

• 
Almanlar 

Ne Yapacaklar? 

Alman3 a donanmasım lspanyol su

Iarma gönderdi. 
ita]~ ayı da beraberine alarak ade

mi mfülahale .komit.eslnden çekildi. 
Şimdi herıkes Almanyanm ne ya. 

pacağım anlamak merakında. 
ispanya sulannm kontrol Yazifesi-

ni iızerlerine alan devletle.rden ikisi 
çekilince ne olacak? Bu ,·aüfeyi in. 
giltere ve Fransa iizerlerbıe alacaklar 
mı'! Alırlarsa Alman ve ltall an do
nanmalannm lspanl ol sahillerindeki 
vaziyetleri ne olacak? 

Jıjte ispanya sularuıdıdd son hadi
seler ortaya bö3 le birtakun sualler ~·
kanyor. 

Ş imdi milsaadenizle bir de O• 

kuyan ll:>ir milletin çocuğu
nun kitapla dostluğu nasıl başlı. 
yor? .. Onu anlatayım? .. 

Amerikada "çocuk kitabı" başlı 

başına bir alemdir. Amerikan çocu
ğu eşyayi evvela eliyle tutar, gö
ziyle görür, sesini işitir ve sonra ki
tapta resmini görür. "Bebek kitabı" 
bir yaşındaki çocukların oyuncağı. 
dır. Hayatta herşeyin bir ismi ol
ması ne kadar tabii ise, herşeyin de 
kitapta bir r(>smi olması o kadar ta
biidir. Çocuk icin adsız birşey ne 
kadar muhal ise resmi olmıyan bir 
şey de küçücük bir ruh için o kadar 
imkansızdır. En fakir aile çocuğu
nun elinde on, on beş kuruşluk ki. 
tap... Bebek, araba, davul, köpek, 
kedi, kuş, bardak resimlerile süslen
miş nefis 'Jir eser görürsünüz. Ço
cuk için ana kucağı ne kadar munis 
ise, bu kucakta annesile başbaşa 
resim seyı-etmek te o kadar büyük 
bir ihtiyaçtır. Mini mini parmakla
rı kalem tutmaya başlayınca bu 
kitapların bir başka tUrlüleri, içi 
boyanmak üzere hazırlanmış şekil. 
leri gelir. Yavrucak muhitindeki eş
yanın renklerini bu güzel kitabın 
sayfalarına aksettirmeye çalışırken 
tabii, bedii birçok kabiliyetlerini de 
inkişaf ettirmek fırsatını bulur. Bu 
kabiliyetlerin en başında kitap 
dostluğu, kitap sevgısı gelir. 
Hayatının en masum, en sevgili da. 

kikalannı kitapçığının sayfaları ü
zerinde geçiren bir melek yavrunun 
ruhundan kitap sevgisini sökmek, 
atmak i(abil midir?.. Amerikada 
rastgeldiğim Uç yaşındaki çocukla. 
rm umumi malumatı zannederim ki 
Avrupa çocuklarının ayni yaştaki
lerinden daha çok farklıdır. Bunu 
da çocukların doğuş zekalarına de-
ğil, fakat muhitlerindeki kitap zen

ginliğiyle izah etmek lazımdır. 

B eş altı yaşındaki çocukların 
resim defterleri, hikaye kitapla. 

rı okadar nefis, okadar cazip, haki
ki hayattan alınmış birçok misal
lerle o kadar zengindir ki i!>üyük
ler bile bu kadar nefis eserlerin ca
zibesinden kendilerini kurtaramaz. 
lar. Çocukluğa ait sağlık bilgileri, 
yavrucakların oyun sevki tab.~ile
rile ahenkli olarak o kadar guzel 
yazılmış, o kadar tatlı bir üslupla 
anlatılmıştır ki, kitap zevkini duy
muş bir mini mini kalbin bu güzel, 
bu hayırhah telkinlerden istifade 

edememesine imkan yoktur. Güzel 
bir fikir ... Mesela mini mini dişleri 
bembeyaz, inci gibi muhafaza et
mek için ne yapmak lazımgeldiği 
fikri bütün çomık edebiyatında 
yüzlerce şekilde tekrar edibniş !lir 
keyfiyettir. Amerikada çocuk diş. 
çiliği başlı başına bir meslek, ço· 
cuk dişlerinin zamanından evvel 
düşmesine, çürümesine mani ol
mak milli bir meseledir. Bunu da 
çocuk edebiyatına borçludurlar. 
Diyebilirim ki bugünün yedi yaşın-

Bu suallerin cev11bı henüz \'erilme
rnl tir. Almanyanın ispanyaya. taar. 
ruz için bir vesile ihdas ettiğini söy
liyenler nrdır. Alma.o tahtelbahirle
rbıln birer birer 1 pan3 ol hükfımetine ----------~ ....... --~ 
ait gemileri batırarak, hükumet kuv. bile Alman doııa!:masmm Ak<!"nJde 
vetlerinl zayıflatmak istediğini talı- göriinmesindcn 'e oraılu kuvvetini 
ntin edenler \ardır. Jle.r iki ihtimal göstermiye ı,;:t!ışınasmdan ho!'lannn~ 
de fena neticeler doğurabilir. lngilte- değildir. 
re , e Fransa, Alman~·a ve lta1~'1lmn Bu sebeple Almanlann knnn mü· 
kontrol \azifesini üzerlerlne ahrlarsa him akıbetler t.e\lit eclehlllr. 
bu da bir çok fena neticeler meydana ispanya harbi, bu suretle yine da. 
«P.tlrebllir. Hulasa Jspanyol ~ularımla bili bir mesele olmaktan çıt-arak bey-

i ·et biraz naziktir. Hatti\ ltalya nelmilel bir hldlse şeklini almı~tır. 

HALLETTi 
.~ ... ~ 

H alkı çok eııer okumıya alıtltrmak, bir siate~, hattii bir i 
rejim itidir. Bu uğurda tutulacak yolu bılmeden ya

pacağımız her tefebbüs akamete mahkum olabilir. Acaba 
medeni dünyada bu "Halkı okutmak,, meselesi nasıl halledi-

liyor? Bu hususta Amerika en ilerde giden bir memlekettir. 

~ Senelerdenberi Amerikada bulunan, ~etkikler. yapan münev
- ver bir Türk kadını, Nezahet Nurettın Ege bıze Nevyoktan ~ 
- yolladığı ikinci bir mektupla "Amerikada kitap sevgisi nasıl ~ 
- temin ediliyor?,, sualine çok alaka uyandırıcı cevaplar veri- ~ i yor. Şimdi şu satırları lôıfen siz de okuyunuz: 

,~~-- . 
daki Amerikan nesli Bahrimuhitin 
diğer kıyılarındaki on dört ya§ında
ki yavrulardan daha çok ameli sağ. 
lık bilgilerile mücehhezdirler ••• 

• çinde böyle cazip ve tama.o 
l men hayatt meseleler, f evka

lade güzel resimler bulunan !m ki
tapları yavrucaklar annelerinin, 
babalarının ıkucaklarında dinliye 
dinliye daha mektep çağına girme
den evvel yavaş yavaş okumayı 

kendiliğinden öğrenir, gider. Çün. 
kil genç ruhu için konuşmak ne ka. 
dar büyük bir ihtiyaç ise okumak 
ta o kadar büyük bir ihtiyaçtır. 
Akşamları babasının kucağında, 

dünyanın en son terakkilerini ço
cuk diliyle yazılmış bir eserden 
dinliyen sevimli yawucağın yüzün 

deki saadet, mazhariyet zevkini 
temaşa etmek bir baba için dünya 
değer bir malikiyet değil midir ? . 

1şte Amerikanın irfan abideleri
ni kuran analar ve babalardır. Bu 
misailer bir ekalliyete münhasır 

değildir. .A:r, çok orta halli, orla 
tahsilli her aile ocağında yüzlerce 
ciltlik zengin kütüphanelere rast. 
gelirsiniz. Geçenlerde konuştuğum 
bir kitap şirketinin satış memuru 
anlatıyordu. Book of Knowledge na. 
mmdaki çocuk ansiklopedisinin 
yalnız Nevyork eyaletindeki satışı 
üç milyon nüsha imiş .... 

derler. En büyük kitap evleri çocuk 
kitapları bastırmak için çok şeref. 
li bir müsabakaya girişmişlerdir. 

Amerikanın en büyUk kitap evle
rinden birisi olan Bobs Merril şir
ketinin ikinci reisi olan ~ir dostum 
anlatıyordu. Bir tek çocuk kitabı 
bastırmak için iki yüz seksen bin 
dolar masraf etmişler, buna mu
kabil ilk sene zarfında dört milyon 
nüsha satmışlar ... Kendi müesse. 
sesindeki kitapları yetmiyormuş 

gibi diğer rakip müesseselerin bas
tırdıkları en nefis kitapları evine 
taşımaktan bir zevk duyan bu kıy
metli babanın yawusu henüz üç 
buçuk yaşındadır. Fakat yüze ya
kın zengin bir kitap kolleksiyonu. 
nun sahibi! .. 

B elki de burada bir mesele 
mevzuu bahsolabilir. Her 

zaman söylendiği gibi para mesele
si! ... Onlar zengin, i!>iz fakir mille
tiz. Çocuğumuza bu kadar para 
sarfedemeyiz, diyenler bulunabilir. 
Fakat yavrusuna on beş kuruşluk 
kitap almayı düşünmiyen birçok 
aileler tanırım ki, on gün çocuğu
na muhakkak on beş kuruşluk şe
ker, simit, leblebi yedirmiştir. Ev
lerinde, sıhhi, fenni, ilmi, tek bir 
kitabı olmıyan binlerce ailemizin 
çocukları her gün elli kuruşluk 
cep harçlıidannı maddi, manevi 

sıhhatlerini bozacak muzır şeylere 
sarf etmektedirler. Şuna emin ol. 
mak lazımdır ki en basit aile büt
~esinde bile hiç olmazsa ayda bir 
tane çocuk kitabı alacak kadar 
para bulunabilir. Çünkü C:>u para 
istikbalin servetini halkedecek bir 
hazinedir. Yeter ki öyle hazine te
lakki edilebilecek mahiyette çocuk 
kitaplarımız bulunsun?.. Genç ruh
ların ihtiyacı olan güzel resimler. 
le ziyadar pırıl pırıl bir çocuk kol
leksiyonu ! .. Böyle bir eser müstait 
bir yavruya neler .. neler .. neler öğ
retemez!... Genç muallimlerimiz
den birisi anlatıyordu: ''Mektebe 
yeni gelen çocuklarımıza biz ka
lem tutmasını, sayfa çevirmesini 
kitap tutmasını öğretmeğe mecbur 
oluruz." diyordu. Ne kadar hazin 
bir mahrumiyet!.. Halbuki kitap 
sevgisi içinde serpilip büyüyen bir 
çocuk daha mektebe gitmeden ev. 
vel ilk tahsil çağının kendisine ve
rebileceği !birçok malumatı kolay
lıkla elde etmiş bulunuyor. Bu ka
dar büyUk bir kazanç için sarf edi
len birkaç lira fazla mıdır? ... 

A merikada ise çocuk, mektep 
kapısından ayağını atma. 

dan evvel kitap alemiyle tamamen 
anlaşmış. kitabı bir hayat yoldaşı, 
bir dost telakki etmeyi, okumayı, 

medeni yaşayışın en mübrem bir 
ihtiyacı telakki etmeyi öğrenmiş
tir. Bu.. ananın, babanın yavrula
rına temin ettiği ilk kUltür ter9i-
yesidir. Çocuğu hayatının sonuna 
kadar muvaffakıyet, itila yoluna 
sevkedecd<, ona ilmi bir görüş, il
mi bir dilşünüş temin edecek bir 
seciye mesnedidir. Bugünkü genç 
Türkiye Cümhuriyeti analarından, 
babalarından beklenilen en kıymet 
tar, en feragatkar hizmet te yav. 
rularına i!>u seciyeyi telkin etmele
ridir. Çünkli sevgili yurdumuzda 
yeni bir kitap medeniyetini ancak 
bundan sonraki nesil kuracaktır. 
Bugünün büyüklerine yeni bir oku 
ma zevki telkin edebilmek fevkala
de mUşkUldür. Yeter ki bugünkü 
çocuklarımız için yeni bir kitap 
devresi açalım. On beş, yirmi sene 
sonra Türkiyede her eserin yüzbin
lerce okıuyucusu olduğunu gt>nnek
le bahtiyar olalım. 

B izim (Himayei Etfal) Çocuk 
Esirgeme cemiyetimize mu

adil olan Child Study cemiyetinin 
salonlarında her yaşta çocuklar i
çin yüzlerce kitap teşhir edilir. 
Her sene cemiyetin seçip ailelere 
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tavsiye ettiği çocuk ede'::>iyatınm 
mikdan iki yüz ila beşyüz cilt ara. 
smda tehalüf ediyormuş. Buna 
ilaveten cemiyetin intihap etmedi
ği yüzle~ce, binlerce kitap piyasa
yı doldurmaktadır. Amerikanın u
cuz kitap satan müesseselerinden 
bir tanesi yalnız tek bir çocuk kita. 
hından on iki milyon nüsha sattı
ğını söylüyordu. Çocukların isim 
günlerinde mini mini arkadaşları
nın elinde hediye olarak kitap ge
lir .... Yılbaşı hediyeleri çeşit çeşit 
kutular içinde nefis resimlerle zen. 
gin kitaplardır. BugUnUn medeni 
evlerinin hususiyetini teşkil eden 
(çocuk odası) bir kitap meşheri· 
dir. Babaların en büyük aile mu
havereleri çocuk kitaplarıdır. Park 
larda biribirlerlle buluşan mutavas 
sıt seviyedeki aile kadınlan, çocuk 
kitaplarını tetkik ve milnakaşa e-

Tokat, (TAN) - Spor birliği 12 ln el yıldönUmiinü idrak etıni~ ve parlak 
surette kutlan11§tır. Oyle yemeğbıden sonra. spor sahasında. muhtelif 
epor eğlenceleri yapılmıştır. Merasim de vali Faik Ergun l'e Mülkiye mü· 

fet1lşlerl ile birçok zevat bulunmuştur. 

Her insan zümresi içinde yenilik 
ihtiyacını duyanlar ve duyurmak is
tiyenler, bir azlık teşkil ederler. 

istiklalini en korkunç tehlikeler
den kurtaran ve anarşi içinde bir 
dünyanın ortasında yepyeni bir var
lık kurmakla uğra.şan Türk milleti; 
geriliğe karşı mücadelesinde her va
sıtadan, her imkandan ve bilhassa 
bu "Azl.a,,dan sonuna kadar istifad• 
ye çalışmak zaruretindedir. lnkılip
ı;ı ruhlu, olgun, yetlştn1' bir ferdin 
mücadele hakkının uzağında kalma
sı, gaye baknnından bir kuvvet isra· 
fıdır. 

Inkılabm yerleşmesine ve seviL 
mesine faydalı olabilecek olgun oir 
vatandaş, memleketin gidişine ayak 
uydurmak istemezse, şahsi gururu• 
nu ve benlik iddiala.rmI!' vazüe gör
mek ve faydalı olmak meyillerinden 
daha üstün tutarsa bir harp cephe
sinden kaçmış bir askerden farla 
yoktur. 

Biz ortalıkta; bir taraftan C>üyük 
Türk ailesi içindeki ahenk ve sami· 
miyet, diğer taraftan geriliğe karp 
mUcadelenin azami verimi bakımın
dan tahlile muhtaç bir memleket me
selesi görüyoruz. 

Hüseyin Cahidin son on beş Hıo 
nelik hayatını, kendi yama.ıa 

mantığı ile tahlil etmesini, fakat bu· 
nu yaparken, şahsi duygulardan ta
mamile tecerrüt etmesini istiyoruz. 

İnkılabın şefleri, Hüseyin Cahid• 
defalarla dik kafalı, biraz yaramaz. 
fakat kıymetli ve sevimli bir evli.da 
yapılan muameleyi yapmışlardır. 

Atatürk lzmirde gazetecileri ka
bul ettiği zaman Hüseyin Cahide, in. 
ktlapçı bir gazeteci sıfatile çok ya
kınlık ve sevgi göstermiştir. İzmir
deki samimi akşam yemeği esnasın
da söylenen nutuklar hlila kulağım• 
dadır. Bundan sonra da Hüseyin Ca· 
bide aile içinde faydalı bir uzuv ol• 
mak için fırsatlar verilmiştir. Fakat 
benlik iddiası ve şahsi gurur, çok lls
tUn bir istidadın, memleketin ener. 
ji kaynaklan içine eriyip karışması
na engel olmuştur. 

Y ann Hüseyin Cahit, her ins 
nın günUn birinde başına 

leceği gibi, hayata gözünü kapayme& 
arkasından herkes gözyaşı dökece~ 
tir. Büyük bir kaybın boşluğunu d'llııi 
yaca'ktll'. 

İnsanlara, enerji ve kıymet y~ 
tan ~ircr makine gözile bakacak 
lursak kendimizi şu sual karşısın 

buluruz: 
Neden birinci sınıf bir enerjı m 

kinesi işliyebilecek bir halde bul 
nurken, bunun tam verimini, 
özünU almıyalım? Ne sebeple olu 
olsun neden böyle bir makine mua 
tal kalsın? Yazı hayatımızda aka 
te yakın kısırlık hüküm sürerk 
neden olgun bir yazıcıdan tam 
recede istüade edilmesin? 

Bu düşüncelerin sevkile 
Cahidi faal bir gazeteci ve yazıcı m 
kiinde görmek istiyoruz. Fakat m 
tear bir isim arkasında gizlenerek 
lerin tef errüatmı iğnelemiye ve 
rUtmiye çalışan bir Hüseyin C 
değil ... Sen ve ben davalarında kes 
mantığını kullanacak ve akim yoll 
da enerji öldürecek bir Hüseyin 
hit hiç değil.. Türk ailesi için 
ahenge kendi benlik iddiasından 
gururundan çok fazla kıymet v 
uzun senelerden beri beslediği en 
metli inkılap rüyalarının mucize 
tinde tahakkukuna sevinir ve ~u 
vincin ferahını ve nikbinliğini 
mi ve geniş bir görüşle okuyuc 
rma duyurur bir HUsevin Cahlt 

Ahmet Emin Y ALMA 

• 
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Alman Boksörü Siyah 
1 Uç gilrı.lilk hik.Ely~ 1 

, Kaplandan Korkuyor mu? 

Alman Şimeling karısı sinema artisti Anni On
dra ile beraber Londra dövüşünün imzasını 

almıya gelen memurun yanında gülüyorlar 

Cihan Boks· 
Şampiyonluğu 

için sert münakaşa 
Zenci boksör Coe Luviz'in geçen gÜn Şika

go' da dünya fampiyonu Bradok'u sekizinci 

devrede naıd mağlup ettiğini yine bu sütunlar

da okudunuz. 
Cihan fampiyonunu aoven zencının o tampi

yonluğu hak edip etmediği ve hakiki tampiyo

nun zenciyi geçen sene haklıyan Alman boksö

rü Şimeling olduğu hakkında Avruna matbua

tında münaka9alar başlamıştır. 
----------------------------- Nizamname bakıminaan zencmın 

. 1 

Meşhur Bekir Ankaraya 
Antrenör Oluyor 

1 

cihan şampiyonluğunu muteber ad
detmiyenlerle, haklı bulanların müna 
kaşaları senelerce sürebilir. Filhaki
ka Alınan, geçen sene zenciyi mağ
lup ettiği vakit dünya §ampiyonluğu 
için Bradok ile döğüşmenin hakkm1 
kazanmıştı. Hatta Nevyork boks ko
misyonu huzurunda bir kontrat imza 
lamışlardı. Fakat cihan şampiyonu 

Bradok, Almanla dövüştüğü takdirde 
daha az para alacağım ve daha bir 
çok hesaplan düşünerek zenci ile Şi
kagoda çarpışmayı muvafık buldu. 
Orada, cihan şampiyonu unvanını 

kendinde iken Coe Luvize yenildL Bir 
cihan şampiyonunu müsabaka şeraiti, 
tamam şampiyonluk hükümlerine mu 
vafık olarak tanzim edilmiş bir maç
ta yenen adamın masa başı kararla
rile şampiyonluğu hakketmiş görülen 
diğer namzetlerden cihan şampiyon
luğuna daha münasip görüleceği şüp
hesizdir. Yalnız hastalığa uğramış o
lan Almanın vaziyeti de tetkike de
ğer bir meseledir. 

~.._.,c..__~~'"'----~-......_,_,_..,_..._:...-;•ı.:-'' '--""""'--''---'-

Türk futbolünde çok terefli bir maziye sahip olan kıymetli fut
bolcümüz Bekir hafta içinde Almanyadan tehrimize gelmittir. 
Almanyadaki ticarethanesini tasfiye etmi' olan Bekir badema 
Türkiyede kalacak ve tekrar Almanyaya avdet etmiyecektir. 

ı Ameli Gazetecilik Mektebi 
Memnuniyetle öğrendiğimize göre 

Ankara mıntakası antrenörllik vazi
fesini bu eski milli takım kaptanına 
teklif etmişitr. 
Kıymetli oyuncumuz bu teklifi ka

ul ettiği takdirde Ankaraya gide -
ek ve Ankara klüplerlni çalıştıracak 

Ankarada saha ihtilafı 
Ankarada son milli kiıme maçı 4 

emmuz pazar günü Ankaragücü ile 
}ençlerbirliği arasında şehir stadın

la oynanacaktı. 
Mevsimin çok ilerlemiş olması do
yısile sahanın bozulması ihtimalini 

ıazarı dikkate alan stat direktörlüğü 
u maçın oynanmasına müsaade ede
:tlyeceğini Ankara mmtaaksına bil
jrmiştir. 

Bu va?!.yet karşısında federasyon, 
yunun başka bir sahada icra edilme-
ni kararlaştırmış ve alakadar klüp· 
re bildirmiş ise de bu sefer de klüp
r itirazda bulunmuşlardır. 
Ankaranm oynanacak olan son 
açı bu suretle bir ihtilaf doğur. 
uştur. Bakalım klüpler ve federas
n bu işi nasıl halledecek? 

Bir Macar Atlet 
Getirilecek 

Atletizm federasyonu lstanbulda 
'sabakalar yapmak üzere Macaris
dan bir atletizm takımı getirtmi
karar vermiş ve bu iş için iki Ma

r klübü ile muhabereye girişmişti. 
n dakikada haber aldığımıza göre, 
erasyonun teklifini memnuniyetle 
rşıhyan k1üplerden biri şeraiti sor
ştur. 

Sekiz atletten mürekkep olan Ma
takımı şehrimizde koşu, atlama 

atma müsabakalan yapacaktır. 

derasyon tarafından bu mektuba 
nüz bir cevap verilmemekle bera
• Macar takımının ağustosun birin
veyn ikind haftasında şehrimize 

eceı;:ri tahmin edilmektedir. 

··yük Paris Mükafatı 
>aris, 28 {A.A.) - Semblat is -
ıdeki Fransız jökeyinin binmiş ol· 
~ Martinez Dehoz'a ait Clair Vo
t adındaki Fransız atı, Frederico 
c· o'ya ait ltalyan atı Donatello 
ıx ile Edouard de Rotschilde ait 
osız Gonfalonier atını geçerek bü
Paris mükafatını kazanmıştır. 

Adapazarmda 
dapazar, 28 (A.A.) - Atlıspor 

ünün tertip ettiği at yarışlan 
vapıldı. Tııy koşusunda birincili

~ıza.nm Ceylanı, halk koşusunda 
tm Yılmazı, 2000 metre sürat ko
mda Tayyar, 3000 metre muka
et koşm~unda Reşat Keremin Bağ 

SAKA 
Ya Mağlup 
Olsaydık! 

Fenerbahçe - Galatasara.YJ 
yendi Yanın Mra yakın bir za
mandır, her sene bu iki takı:mm 
çarpışması neticesbıl binlerce ki 
şi bekler. Bu sefer de öyle oldu. 
Ustelik bu maçın neticesi bir de 
milli küme şampiyonluğu olduğu 
için heyecanı daha fazla. 

Burada zihinleri bilhassa işgal eden 
noktayı aydmlatmak için iki boksör
'e dövüşmüş olan diğer bir şampiyo
nun kanaatlerini buraya naklediyo • 
ruz. Bu suretle hali hazırda dünya 
şampiyonluğuna layık görülen bok
sörler arasında hakiki şampiyonu bul 
muş oluruz. 

- 3 -
B..ı naklettiğim fıkralar, yüz

lerce fıkradan hatırımda ka 
labilen birkaç tanedir. Bunların i
çinde öyleleri vardı ki okuduğum 

zaman saçlarım 'lldik oldu. 
Gazetenin sayJ._ıarmı çevirerek 

başmakaleyi buldum. Başmakalede, 
yukarıda naklettiğim fıkralara ben 
zer delilikler olabileceğine ihtimal 
vermedim. Oktifuaya oaşladım. Dk 
satırlarını okur okumaz dehşet için 
de kaldım. Çöp sandığının müsaa.. 
desi nisbetinde yerimden fırladım. 

Nihayet beklenen gün geldi 
çattı. Fener-Gala.tasarayı 2-1 
yendi. Tabü Fener taraftarlan 
memnun. Galatasaraylılann ise 
ağızlannı bı~k açnuyor. Güç 
şeydir mağlfıbiyet. Bele Galata
saray - Fenerbahçe müsabaka
sında. Onun için işin o taraflDl 
kurcalamıyalım. 

ı Sa.bık Şampiyon Ne Diyor? 

Başmakalede, bütün Amerika 
devlet memurlarının rüşvet aldıkla 
rından, isim zikretmek suretiyle, 
bahsediliyordu. Makale iddialı 
bir dille yazılmış, bu söylenen şey
ler on gün zarfında isbat ediltnez
se, gazetenin bir hayir müessesesi
ne on bin dolar verıneğe amade ol. 
duğu da zikredilmişti. 
Yavaşça sandığın kapağını aç

tım. Dışarı çıktını. Kapıcı farkına 
varmadan yanından geçtim. Arka 
yollardan giderek gazetenin arka av 
!usuna girdim. Orada gözüme bi
zim gazetenin iki muhabiri ilişti. 
Bunlardan biri yerlerde, toz toprak 
içinde yuvarlamyor, herkese ve her 
§eye küfür ediyordu. Diğeri ise pan 
ta1onunun arka tarafından parmak 
lıklara takılmış, muallakta duru. 
yor, kollarım bacaklarını sallıya. 
rak avazı çıktığı kadar feryat edi
yordu. 

li'ener maçı kazanınca, piyasa
da. San _ Lacivert kurdele buh. 
ram ba5lamış. Bele Fener rozeti 
hiç kalmamLCj. 

Bir Fenerliyle görüşürken bu
nu söylediğimiz zaman güldü. 

- Eğer yenilseydik! O zaman 
bunun aksini görecektiniz. Kuv
veti görüyor musunuz? DedL 

1 

Hakikat.en hiç bir devirde mo
dası geçmiyen yegane şey odur. 
Allah <'ümleyi kuvvetten düşür. 
mesin! 

Vefa idman Yurdunun 

Y llhk Kongresi 
Vefa ldman yurdunun otuzuncu 

yıllık kongresi, pazar günü, Saim 

Turgudun başkanlığında toplanmış

tır. Eski idare ve murakabe heyeti
nin raporları kabul edildikten sonra 
yeni idare heyeti seçimi yapılmıştır. 

Genel başkanlığa Vefa ldman yur
du müessislerinden olan Istanbul 

Kültür direktörü Tevfik Kut, Idare 
heyeti başkanlığına Şehir meclisi üye 
sinden Avukat Hasan Fehmi ve azalık 
lara da Hasan Beşer, Ali Muhsin, Nec 
meddin ve Nureddin Yener, muraka
be heyetine de Faik Kunt, Saim Tur
gut, Saim Şahin ekseriyetle seçilmiş
lerdir. Yeni idareye güzel başarılar 
dileriz. 

Zonguldakta Spor 
Zonguldak, 28 (A.A.) - Halkevi 

spor faaliyetleri hızlanmıştır. Klüpler 
arasında sık sık futbol maçları ya
pılmaktadır. Spor sahası modern bir 

Alman boksörü Şimelingi · vaktile 
Amerikada çok ağır bir şekilde döv
müş olan eski cihan şampiyonu Max 
Baer, şitndi Londradadır. Max Baer, 
cihan şampiyonluğunu Bradoka mağ
lup olarak kaybetmiş boksördür. Bu 
itibarla zenci Luvizi ve Alman Şime· 
lingi çok iyi tanır. !ki boksörü neka
dar iyi tanıdığını müsabakadan ev -
velki tahminlerile de isbat etmiştir. 
~kü zenci ile Alınanın geçen sene 
Amerikada çarpışacakları sırada her
kes zencinin galibiyetini iddia eder
ken Max Baer Alınanın kazanacağını 
ve onun şansı üstüne para bahsine 
giriştiğini gazetelere söylemiştir. 

Bu sefer de zencinin cihan şampi
yonu Bradoku mağlup edeceğini yine 
evvelden bildirmişti. 

Işte iki boksörle de dövüşen ve hak 
larmdaki hükümlerinde isabet ettiği
ni bildiren Max Baer, diyor ki: 

Alman geçen sene zenciyi mağ ... 
liip etti. Esasen ben o neticeyi bek
liyordum. Fakat bu i.ki adam bir 
daha çarpışırlarsa, bütün serveti-

mi zencinin t.alii üstüne oyna.mıya 
ha.zrrım. Geçen seneki zenci ile bu 
seneki zenci arasında müthiş bir 
fark vardır. Esasen zencinin ı:(>çen 
sene bulunduğu şartlar ve etrafırun 
sanlı olduğu vaziyet te değişmiş. 

V. aziyete nazaran bunlar pen. 
cereden avluya fırlatılmışa 

benziyorlardı. Büyük bir ı:nerak ve 
üzüntü içinde merdivenlerden çık. 
tım. Gazetenin tahrir kısmına gel. 
dim. Burada müthiş bir gürültü 

geldikten sonra Alman Şimeling şu 
sözleri söyledi: 

Geçen sene mağlup ettiğim zenci
nin cihan şampiyonunu yenınesile be
nim dünya üstünde en iyi ağır sıklet 
boksör olduğum meydana çıkmıştır. 
Zenci ile Amerikada dövüşmek niye
tinde değilim. Benimle çarpışmak is
tiyenler Avrupaya gelsinler ... 

Alınan Avrupada. Dövüşüyor 

Diğer taraftan Alman boksörü ln-
~ T 
Max Baer'in şu sözlerinden daha giliz ağır sıklet şampiyonu omy 

manidar olan hadiseler de var. Al- Farr ile Londrada dövüşmek üzere 
man boksörünün bizaat kendi sözleri bir mukavele imzalamıştır. 
d karanlık noktayı aydınlatmı _ Ingilizler Şimeling - Tom.y Farr, 

e ya ya .. b k 'h yonl -
cak "eylerdendir musa a asının cı an şampı ugu 

rıya 'Y • • • d - b il 1 b k f . ıçın yapıl ıgmı, eynelm e o s e-
Alınan Evvelce Ne Diyordu; Şımdi derasyonunun tasdik etmesini istemiş 

Neler Söylüyor: 

Alman boksörü Şimeling, cihan 
şampiyonluğu müsabakasından evvel 
ister zenci, ister Bradok kazansın, 
ben her ikisi ile de dövüşmiye bazı· 

terdir. Beynelmilel boks federasyonu
na Avrupa federasyonları dahildir. 
Amerikanın boks komisyonları bey
nelmilel boks federasyonunun karar
larını tanımazlar, buna mukabil bey
nelmilel boks federas onu da Ame-

Yazan: 

O. Hanri 
' 

lngilizceden çeviren: ı 

........ ~: .~.~~ ........ ! 
vardı. Thtiyatla içeri girdim. 

Haftada elli dolarını aldığım 

"başmuharrir", elinde kırık bir san 
dalye olduğu halde bir köşeye çe
kilmiş, kendini, Şehir Meclisi azala
rına karşı kahramanca müdafaa e· 
diyordu. Bunlardan üçü yere seriL 
miştL Fakat, görünüşe göre, müca
dele henüz şiddetleniyordu. 

"Şehir havadisleri" şefi yerde ya 
tıyordu. Dört kişi üzerine çıkmış, 
hamur yuğurur gibi ayaklarile onu 
çiğniyor !ardı. 

Tiyatro münekkidinin hali de 
bunlardan aşağı kalınıyordu. Iri 
yarı bir Alman, galiba bir rejisör, 
zavallı adamı bir köşeye sıkıştır

mış elindeki havagazı borusunu ha. 
babam kafasına indiriyordu. 

Ben yavaşça oradan ayrılıp oda. 
ma sıvıştım. Fakat matbaayı doldu 
ran muazzam bir insan kalabalığı 
da benim peşimden geliyordu. Bun. 
larla dövüşmekte bir fayda görme
diğim için anlaşma yolunu tuttum. 
Cebimden çek cüzdanını çıkardım. 
Emrimde bulunan bankadaki bü
tün paralarımı dağıttım. Bu sırada 
yeni bir insan kalabalığının merdi
venlerden sökün ettiğini farkettim. 
Bende hoşafın yağı kesilmişti. 

Saat on bire doğru gazetenin bü
tün tahrir kadrosu kollektif olarak 
istifasını verdi. 

On ikiye doğru da, gazeteme iki
yiiz bin dolar ceza kesildiğini bildir
diler. Münakaşa faydasızdı. Olan 
olmuştu. 

konuşuyor gibiydi. 
"Kibar 8.lemi" sütununun muhar 

riri boğularak: 
- Benim halime uğramak iste

mezseniz, aman kaçınız, diye inle. 
di. Kadmlar geliyor . 

Pencereden dışarı baktım. Bütün 
yaya kaldırımı kadınlarla dolmuş
tu. Hemen bahçeye bakan pencere
nin camını kırdım. Kendimi bah
çeye dar attım. Şehirden bir mil U• 

zaklaşmcaya kadar arkama bile d6 
nüp bakmadım. 

Bu kaçış ameli gazetecilik mekte 
binin sonu demekti. lşte o tarihten 
beri ben serseri oldum. 

B ugün kendisini dövdugum a. 
dam bizim gazetenin Haus

ton muhabiri idi. Ben ooa, oradan 
gazeteye çektiği ilk telgrafı için 
içerlemiştim. Bu adam, ~etenin 
aylıklı bir muhabiri idi. Parası bize 
ait olmak üzere muvafık gördüğtl 
herşeyi gazeteye telgrafla bildir
ı:nek salahiyetini ona vermiştim. llk 
çektiği telgraf kırk bin kelimelik
ti. Hauston da havaların fevkal§.de 
güzel gittiklerinden, ağaçların ba.. 
bar açtıklarından ilah... bahsetti. 
Halbuki o dakikada Hauston'a kar 
yağmıştı. 

Her halde onu pataklamakla çok 
iyi hareket ettiğimi zannediyo. 
rum. 

Bütün bunları dinledikten sonra 
Post gazetesinin muhabiri dedi ki: 

- Doğrusunu isterseniz bu an
lattıklannıza pek inanamıyacağım. 

Pejmürde kılıklı adam sinirli si· 
nirli itiraz etti: 

- lçtiğim şarap için son doları
mı ben vermedim mi? .. Anlattığım 
şeyler için sizden birşey istedim 

. ? 
mı .. 

Muhabir biraz düşünerek: 
- Evet, dedi, bunun hakikat ol· 

ması da muhtemel .. Fakat ... 
- B iTT i-A şağı indim. Bir meyhaneye 

gittim. U stüste sekiz dokuz 
bardak viski çektim. Tekrar oda-
ma dönüyordum. Merdivende Başmu 1 
harrire rastgeldim. Bir kelime söy- 1 

lemeksizin herifin çenesine bir yurn 
Bigada Erik 

Bolluiju ruk aşkettim. Elinde hala bir san-
dalya parçası tutuyordu. Bu san
dalya parçasını kafama fırlatarak 
odadan kayboldu. 

!çeri girdiğim zman tiyatro mü
nekkidini orada buldum. Herif mü
cadelede muzaffer çıkmıştı. Kendi· 
si Kollejde okumuş iyi bir futbolcü 
idi. Iri yarı · Almanın hakkından 
gelmiş, "Şehir havadisleri" şefini 
dört kişinin elinden kurtarmış, ye. 
ni gelen bir grupa karşı da müca
deleye hazırlanmıştı. 

Bu sırada odaya "Kibar alemi" 
sütununun muharriri girdi. üstün· 
de bir do,ıı bir gömlek vardı. Yalın 
ayaktı. 

Bu esnada dtşarrdan feryatlar ve 

Biga, (TAN) - Bu sene burada 
yıllardanberi görülmemiş bir erik 
bolluğu vardır. En iyi ve iri cins e
riklerin kilosu 2 kuruştur. Adileri 20 
paraya5 kadar satılmıştır. Fakat alı. 
cı yoktur. Birinci vişnenin kilosu 15 
kuruştur. Armut turfanda olmakla 
beraber beşe satılmaktadır. Orta 
mal vişneler yedi buçuk kuruştur. 

SUL T ANHISARDA YENi 
BiR MEKTEP 

Aydın, (TAN) - Valimiz Özdemir 
Günday Sultanhisara gitmiş, köy 
halkının yeniden yaptıracakları mek· 
te binasının ilk temelta mı atını -
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T rakyaJa Egitmen kursunun talebe ve direktörleri, General Dirikle beraber · 

CALISAN TRAKYA 
Yeni Faaliyet Arasmda 
Nehirlerin Temizlenme 

isleri de Dahildir 
1 

M uliarrir arkadqJarnmz. 
dan lbrahim Hakkı 

Konyalı, geçende T rakyaya 
aitti. Maksadı orada tarihi 
eserleri tetkik etmekti. Arka
dafımız bu arada, Umumi Mü
fettit General Kazım Dirik ile 
de ıörü,erek zenıin bir inki
p.f devreıinde bulunan Trak· 
yamızın bugünkü vaziyeti hak
kmda zengin malOmat topla
dı. Bunun ilk kıımmı birkaç 
aün eYYel verdik. Buaün de 
ikinci yazısını nefrediyoruz. 

E dirnenin Türklilğünü bu top 
raklara çiviliyen muazzam 

Ye sayısız dede yadigarları arasın. 
da dolqırken bugün yaşıyan Türkü 
ve onun mucizeli kalkınma hare
ketlerini görmemek mUmkUn de
ğildir. Bu harekete kalkınma deme
yi de doğru bulmuyorum. Trakya 
bu seneki bol ve bereketli mahsu
liyle kalkınma ve tutunma çağım 
qmış ve şimdi serpilmiye ve geni9 
leme devresini yqamıya bafl&mlf. 
tir. 

Son senelerin mesai hızı ve par .. 
lak neticeleri gözlerimi i.bide kapı
larından muhtegem eski kubbe ve 
kitabelerden yagıyan Edirneye çe
kiyor. Edirnenin her kÖ§eSinde bq 
döndürücü bir iımran faaliyeti var: 
iYollar, mektepler, köprüler, zira. 
at bahçeleri, tavuk, tavp.n, an 
parkları yapılıyor. Eski eserler ve 
etınoğrafya milzeleri kuruluyor, sa.. 
yısı yüzleri aşan tarih! eserler ta
mir ettiriliyor. Açılan kız ve erkek 
aanat mektepleri genişletiliyor, to
hum ıslah istasyonları faaliyete ge
çiriliyor. Hülasa halk ve devlet mU. 
esseseleri elele vermigler bir karnı. 
ca mesaisile çahgıyorlar. 

Yurdun Garp kapısı ve Avrupa 
medeniyeti eşiğinde bulunan bu pır 
lanta şehrin bütün lbid&lerini, mu. 
zelerini, köprülerini, darU§Şifa ve 
medreselerini , kervansaraylarını, 
eski saraylarını, mabetlerini ve 
bunların tarihlerini söyliyen kita

. belerini gördüm ve tetkik ettim. 

•ı kinci Beyazıdm Tunca sahillerini 
silsliyen cami, mutbak, medre 

ee, çeşme, misafirhane ve ıifaha. 
ne gibi bir ilim ve içtimai muave
neti külliyesini gezerken şifahane
nin bir duvarmdaki eski ve acı bir 
hatıra dikkatimi çekti. Zalim işgal 
senelerinde düşman; vaktile hasta
lara ve zavallılara şifa ve sıhhat da 
ğıtan bu hayır müessesesini hapis
hane yapmış. Duvarlarında o felL 
ketli günlerin hA.tıralannı Y&f&tan 
birçok yazılar ve resimler vardır. 
Her eski şeyi toplama itiyadmm 
verdiği insiyaki bir hareketle (na
san dikkate) başlıklı bir yazıyı kop 
ye etmiye başladım : 

Bu yazı, :10staya verilemiyen bir 
duvar mektubudur. 13 Haziran 1922 

da "Samsunlu Mehmet Salt,, 

feryatnameaidir. Bigünah olarak f. 
damına tarar verildiğini, bir iki 
gün sonra kur§una dizileceğini söy
lüyor ve diyor ki: 

"Otuz altı sene devreden haya
tımda, değil bir insana, en ufak bir 
hayvana bile fenalık etmedim. Ma
sumum. Bu yazılan miltalea eden 
phıs, blll cina ve mezhep Allah aş
kına atideki adrese vefat ettiğimi 
bildirmesini rica ederim.,, 

Adres: 
Denaadett.e: Beelkt'aşta \J•dDca 

ovada Tuzbaba yokqunda S'J nama 
ralı eWe Bll8umat mem"11'1&rmdan 
Mehmet Bey vuıtulle famllyam 
Semiha Hanım. 

K ellmelerin perişan yazılıfI ö.. 
lUm korkuaiyle titriyen bir 

kalemin mahaulU olduğunu pek gü
zel göeteriyordu. V aaiyetnameyi 
kopye ettikten sonra benimle bera. 
ber eski eserleri tetkik eden Edir
ne Müze MUdilrU Bay Necatinin 
yüzüne baktım ve sordum: 
-Doğru mu? 
O, kanayan bir iç ağnsiyle cevap 

verdi: 
- Evet maaleeef doğru.. Onu 

dütınanlar mektuptaki tarihten iki 
gün soııra kurşuna dizdiler. O va. 
kit beni de casuslukla itham et. 
tikleri için ben de burada mevkuf. 
tum. 

- Pekill bu idamdan ailesinin 
haberi var mı? 

- Bilmem ki .. ihtimal bu zavallı 
eehidin ailesi h&ıa onun i.kıbetini ha. 
her almadı. Gazetenize yazarsanız 
bir TUrkUn SOll nefesindeki arzusu. 
nu da tatmin etmiı olursunuz. 

ikinci Beyazıt ta.rafından 893 
H yılmda yapılan ve o günkü TUrk 
hastanelerinin mükemmel bir örne
ğini veren bu gif ahanenin içinde 
altı sofa, 6 oda ve geniş kubbetıinin 
altında da büyük bir şadırvan var
dır. Burasının bir akıl hastanesi o
larak ta kullanıldığı yerlere tesbit 
edilen kalın demir halkalardan an. 
laşılıyordu. Hastalıkları ilerliyen· 
ler bu halkalara zincirle bağlanır· 
larmıt. !stili senelerinde de Türk· 
ler bu zincirlere vurulmuşlardır. Va 
siyetnamesini naklettiğim Samsun 
lu Mehmet Saide de bu halkalara 
bağlanarak i§kence edilmiştir. 

Sonwzamanlarda nehirlerin Y..a 
tağı dolduğu için fazla yag. 

murlu gilnlerde taşan sular Türkün 
bu inci ibidelerini kirletiyor ve ba· 
myormuş. Ben gezdiğim günden bir 
gUn evvel de yağmur yağmış, bil· 
tUn bu tarih manzumesinin içlerini 
su doldurmuştu. Edirnelilerin de 
ıu baskınından canlan yanmıştı. 

Şark demiryolu yapılırken kumpan 
ya köprUleri tutturmak için Meri
ce çok tq atmı§. 

Set halini alan bu taşlann yU. 
zUnden de nehirlerin yataklan dol
muştur. Seyahatimi Trakyanm iç
lerine uzatmadan evvel General 
Klzmı Diriğe veda için gitmi§tim. 

T ralr.,!f nki yeni var anıl aflardan 
bir gö~men ailui 

Bir köylü kızının kurduğu ı 
lenni tavuk iatcuyonundcı 

Yeni bir arı kovanı 

Trakyanm hayatından &lman film
leri tecrübe etemkle m~ldü. O. 
na nehirlerin tehlikeli vuiyeUnl 

el bir 

Akdeniz 

~ARK AN~ TiCARf.T 
YOLU,HINTYOLU .. 
11Al:YM DrNiz v~KARA 
HUCUM Mf RKULf Rİ 

.. 

Italya Karşısında 
lngiltere 

S on günlerde Akdeniz 
yeniden dünya ıulhü. 

nün mihveri olmaya ve herke
ıin dikkatini kendi üzerine 
çekmeye bqladı. Hakikaten 
bqün dünya ıulhü için birinci 
derecele tehlike mıntakuı • Fa 
tiıt • Naziıt ve Komünist ku 
tuplar arasındaki bütün gürül
tülü diifmanbk tezahürlerine 
ralmen - Orta Avrupada değil, 
Akdenizdedir. 

Kollektif emniyet premiple
rine aamimiy.,tle inanmıt ve 
bir zaman için ıilahlanma yan

tmı bınkmıt olan devletler, 
timdi önüne ıeçilmez bir hızla 
ıilahlanıyorlar. lngiliz aalaniy
le İtalyan gladyatörü Akdeniz. 
de kozlarını paylqacaklardır. 

Bu gün Akdenizde ikinci dere. 
cede birkaç mesele bir tarafa bı
rakılırsa, en mühim mesele İngiliz
İtalyan rekabetidir. Uzun yıllar
danberi bu denizde rakipsiz bir hü
kümranlık idame eden İngiltere, 
timdi karşısında Faşist İtalyayı, 
yumruklarını sıkmıg, kendisini bu 
denizden atmaya ahdetmiş görü. 
yor. 

Tarihçe belli ilk gUnlerden~ 
ri sayısız rekabetlere sahne 

olan ve nice imparatorluldarm yı
kılıp nicelerinin kurulduğunu gö
ren eski Akdeniz, bugün de iki mo-

müjde olan fU cevabı aldım: 
"- Bütün nehir işleri devlet pli 

nma girmi§tir. Buradaki nehirlerin 
temizlenmesi için de Yunan hüku. 
metile anlaşma yapılmıştır. Bun
lar da temizlenecektir. Egede dev
letin bagladığı büyük su ıslahat 
pllnmdan sonra sıra Trakyaya ge. 
lecektir. Trakya bu günü sabırsız
lıkla bekliyor. İşe herşeyin ba§D' o
lan Mericin temizlenmesile başla. 
nacaktır.,, 

U mumt müfettişliğin gezici ve 
öğretici sinema makineleri 

dikkati çekiyordu. General Ki.zını 
Dirik Trakyadaki umumt kalkın
mayı ve son ıslahatı gösteren 4,5 
saat sürecek bir film hazırlatmıg
tır. Bana bundan yanm saatlik bir 
perde gösterildi. Ben kalkınmanın 
sUratini gösteren bu şeritleri sey
rederken General anlatıyordu: 

"- Görüyorsunuz ki, Trakyada 
tehirlerin ve kasabaların kalkınma 
sı şqmıyan bir plan içindedir. BL 
ganm köyünde ne varsa Kırklareli
nin köyü de aynidir. Her iş düzene 
girmiş ve tıkırma konmugtur. Han 
gi köye girerseniz giriniz. Kalkın
ma vaziyetini sorunuz, mA.nevt şah
siyetler adına ekilen ve biçilen mah 
sullerlni sorunuz. Cofkun ve cUm. 

Akdenizde 
Neler 

Yapıyor? 
•••••••••••••••••••••••• • 

YAZAN: 

N. Kosa/. 
' 

dern emperyalizmin boğuşmasına 
sahne olacağa benziyor. Aradaki 
telif kabul etmez fikir ayrılıkları 
ve menfaat karşılaşmalan acil bir 
tedbirle bertaraf edilmezse, lngil. 
tere ve İtalyanın sonunda işi sili.h
la halledecekleri, söz götürmez bir 
hakiKattir. 

Harp sonunwı Faşist ttalyası 
büyük bir müstemleke imparator
luğu kurmak emelindedir. Bunun 
tahakkuku Akdenize ve Akdenizin 
kapılarına hakim olmakla imkan 
dahiline girecektir. İtalya bunun 
için çalışıyor ve bunun içindir ki 
karşısında Akdenizin yıllanmış hi.
kimini, lngiltereyi buluyor. 

Büyük imparatorluklan, cihangU. 
mul müstemleke devletlerini yaşa. 
tan memba, deniz ticaretidir. Bü
tün harpler, ticari rekabetlerin si
li.h.la halli li.zımgelecek kadar bü
yümesinden çıktı, bütün harpler 
hep ~u yüzden çıkacak. Siyasi ve 

büşlU bir duygu ile iyi karşılıklar 
alacaksınız. Çünkü köylü davaya ve 
büyüklerine inanmıştır.,, 

Film, Trakyada yeknesak bir 
planla yapılan yeni mektepleri ve 
radyolu köyleri gösteriyordu. Ge
neral izahatına devam etti: 

- Okullar ve okuyanlar gittik
çe çoğalıyor. Köy okuma odaları, 
yayım sergileri, hele bazı köylerde 
radyolar göreceksiniz. KöylU reji
min bütün nimetlerini bağrına bas. 
mıştır. Atatürkün gür sesi bütün 
köylilniln kulağında çınlıyor. Onun 
bUyilk qkı köylünün aşkıdır. Böy
le bir agk hayatta kimsenin başın
dan geçmemiştir: KöylU ve Atatürk 
aşkı. 

Yeni kalkmmanm birçok eserle
rini yine memleket içinden alan 
bu filmter çoğaltılmakta ve her 
Trakyalıya gösterilmektedir. Bu ıse 
ne bu makineler 35,5 milimetreye 
çevrilecek ve her yere kC\pyeler ve. 
rilecekmiş. Edimedeki eğitmen kur 
su da çok muvaffak bir eserdir. Bu. 
radaki gençler beş ay sonra köyle
rine dönerek eğitmen olacaklar. 

Umumf müfettiş 20 Ağustosta 
açılacak olan Izmir fuan hazıtlığiy
le meşguldü. Ona teşekkür ederek 
aynldım. 

L B. KONYAU 

ticari münasebetleri ve harp sev
kUlceyşini idare eden tek amil, coğ 
rafi durumdur. Bu durum dünya 
kurulalıberi değişmedi... Bir za. 
man uzak doğuyu ve Hindi A vru
paya bağlıyan yollar doğruca Ak
denizden geçiyordu. O devirlerde 
bütün kavgalar hep Akdeniz tica
retini elde tutmak için yapıldı. 

Bugün dava bu değildir. Bugün 
Akdenizde doğan ve gittiKçe büyü. 
yen bir deniz satveti, bu denizin 
kapılarından taşmak, açık denizle. 
re yayılmak istiyor. Akdenizdeki 
ı:ztırap, mahpusun kapılan kırmak 
ve kapı bekçisinin bunu önlemek 
istemesinden doğuyor . 

C oğrafi durumu harita ilze
rinden tetkik edersek lngi· 

liz ve İtalyan menfaatlerinin nJçia 
karşılaştığını daha iyi anlarız: 

Haritada noktalarla gösterllea 
yol, Hind yoludur. Bu yol Hlndla
tan, uzak doğu ve Avustralya De 
lngUtere arasmdald en kı8a muva. 
sala hattıdır. Kolombo.Aden-Sö.. 
veyş - Malta • Clbralta • Southamı 
ton üzerinden uzunluğu takrlbea 
12,000 mildir. 

Bindistanı lngUtereye bal• 
hyan ikinci yol, Kolombo • Maurl 
tius • Oape - Southampton hatl
dır ki takriben 19300 mU uzunul • 
ğundadır. iki yolun uzunJuklan a
rasındaki fark 7300 mU gibi bö· 
yük bir yekfuı tuaar. Bu fark, v.
sati 10 mil çlğnlyen yUk gemileri 
için 780 saat, yani tam bir ay va. 
kit kaybım ve o nlsbett.e fada 
masrafı mucip olur. 

A vusturalya ve Yeni 7.eland gi
bi lnglllz domlnyonlariyle Britaa
ya adalan arasındaki muvuala 
hattan da Kı'!;ddeniz, Süveyt, All
den.iz üzerinden g~rier. Bu yol
lar da Afrikanm cenubundan do,,. 
laşttlkan takdirde vasati bir he • 
tiapla sooo mil kadar uzarlar. 
Görülüyor ki KızıJdeniz - Si 

veyş • Akdeniz üzerinden geçea 
Şark ana ticaret yolu gerek zamaa 
ve gerekse masraf itibariyle di 
bütün yollara tercih edilmesi ie&P, 
eden biricik yoldur. 

A
sırların ananesine dayaıum 
İngiliz sulh ve harp ae~ 

külceyginin birinci gayesi bu 
lun emniyetidir. lngiltere 18 
asır ortalarında Hindistan& yArlıMııııl•I 
meğe başladığındanberi bütün 
yasetini bu yolun emniyeti işi 
rine toplamış ve planlı harek 
lerle evvela HürmUz ad.aıa.n111• 

ve Adeni ele geçirerek Hürmüz 
Mendep !>oğazlannı tutmUf, 
ra da Akdenizin iki kapısını, 
veyg ve Cibraltayı almak s 
Hind ve uzak doğu yolu emniy 
tamamen sağlamıştır. 

BUyUk Harp sonunun Ital 
Akdenizde bir bahri devlet 
lini alıncaya kadar İngiltere 
yolunun emniyetinden endişe 
yordu. Bugün bu yolun Uzak 
ğu, Hind ve A vusturalya ne A 
arasındaki birinci kısmı yine 
bir İngiliz kontrolUnde ve h 
bir emniyet altında bulunu 

(Ltıtf en sahifeyi çe 



lstanbulda bir ayda 
274 Tifo Yakası 

. Tesbit Edildi 
(Başı 1 incide) 1 hıyar ve türlü meyvaları temiz ve me 

Diğer sular i sela terkos gibi emniyetli bir su ile 
S - Bunun üzerine, sarnıç ve yıkamadan yemek, daima tehlikelidir. 

kuyu sulanın tetkik ettirmlye baş Belediye zabıtası talimatnamesi pi
ladrk. Neticeye göre, icap eden ted. şirilmeden yenecek maddelerin açıkta 
birler alınacaktır. satılmasını meneder. Bu talimatname 

Sarnıç ve kuyularda, tifo anım nin hakkıyla tatbik edilmesi, birçok 
görülecek olursa, evlerde bulunan tehlikeli sirayetlerin önü alınması de
bütUn kuyular toprakla doldurula- mektir. 
cak ve sarnıçlardaki sular boşaltı
lacaktır. 

274 vaka 
Şimdi, ortada dönen mübalağalı ri

\'ayetlere karşı rakamların hakiki be. 
19.gatma dayanarak size cevap vere. 
ceğim: 

Tifo vakalannm; görülmiye başla
dığı Haziran iptidasından bugüne ka
dar, tesbit edilen hakiki tifo vakala
n (274) tür. Geçen Cumartesi günün
den (26 Haziran) bugüne kadar (28 
Haziran) tifo olduklarından şüphe e_ 
derek hastanelere gönderdiğimiz has
talar da yirmi kişiden ibarettir. An
cak, bu 20 kişiden kaçmm tüoya mu
sap olduklarını, kültür muayenesi ne 
ticesinde öğreneceğiz. 

Günde 9 kişi 
Şu hesaba göre, umumi nüfusu bir 

ınilyon şu kadar bin kişiye baliğ olan 
kesif bir vilayet içinde; günde vasati 
olarak tifoya yakalananlar (9) kişiyi 
geçmiyor. Bu rakamların kontroldan 
geçmiş ve tevsik edilmiş olduğunu da 
ili.veyi unutmıyayım. Haziran iptida
Bmdanberi tifoya yakalanan 27 4 has
tadan ( 220) sini hastanelere yatırdık. 
Bu hastane darlığında, bu kadar has
taya yer bulabilmek te pek kolay bir 
iş değildi. 

M eyvaya dikkat 
Şunu da söyliyeyim ki; tifo, Istan

l>ula mahsus bir hastalık değildir. 
Dünyanın her yerinde ve bilhassa iş.. 
lek olan bütün limanlarda, tüo vaka.. 

salgın halinde görüldüğü za
a.r olur. Bu mevsimde, domates, 

dılmek üzeredir .Memba sularının kil-

da, Adenle Cibralta arasında Kı
zıldeniz ve Akdenizden geçen ikin. 
ci kısmın emniyeti şüpheye düş
müş vaziyettedir. 

M usavva, Bingazi, Trablus
garp ve Pantellerya deniz 

ve hava üslerine dayanan İtalyan 
deniz ve hava kuvvetleri bir harp 

inde İngilterenin bu yol üze
deki nakliyatına karşı ciddi bir 

hlike teşkil etmektedirler. 
Bu sebepten İngiltere bugün Ak

izde her zamankinden daha kuv 
tli olmak zaruretindedir. Habeş 

arbi esnasında İngiliz • İtalyan 
Unasebetleri gerginleştiği zaman 
yıf ve hazırlıksız ."!)ulunan lngi

Akdenizdeki vaziyetini sağlam 
rmak için Til'rkiye, Yunanis. 
ve Yugoslavya gibi Akdeniz 

Jetleriyle yardım anlaşmaları 
pmak mec huri yetinde kalmıştı. 

yan tehdidi bu kadar ciddi idi. 

Hind yolu emniyetinden son
ra İngiltere için ikinci de

ede mühim mesele Akdeniz ka
n, İtalyaya karş kendi kon. 

Fatih Eminönü 
Şimdiki halde hastalık, en ziyade 

Fatih kazası ile Eminönü nahiyesinde 
göze çarpacak halde bulunuyor. 

Fakat vakalar, münferittir. Hasta. 
lığa tutulanlar arasında geniş mesa. 
f eler vardır. 

Mesela, biri Tahtakalede, biri Edir
nekapıda, biri Şehzadebaşmda hasta
lığa yakalanıyor. Bir mahallede 8-10 
kişinin hep birden ayni hastalığa mu
sap oldukları görülmüyor. Bundan 
da anlaşılır ki, tifo mütekasü bir hal. 
de değildir. 

240 bin nüfuslu Fatih kazası dahL 
linde, günde 3 - 4 tifo vakası kayde
dilmesini, fevkalade bulmamak la
zımdır. Fikirlerini bildiren mütehas
sıs hekimlerimizin de, söyledikleri gL 
bi, tifo mikrobu, bozuk mide ve bar -
saklarda çabuk yerleşir. 

Midelerimiz 
Tifoya yakalanmak için, evvela 

midenin hamiziyeti azalmış bulunma
lıdır. Çünkü, hamiziyeti yerinde bir 
midede tifo mikrobu barınamaz. 

lstanbulun çok dağınık bir gehir ol 
duğunu kabul etmek lazımdır. Yüz
lerce bekar odaları var. Eski hanlar, 
sabahçı kahveleri var. Buralarda, ya. 
tıp kalkanlar, temizliğe pekte riayet 
etmezler, aburcubur yiyerek midele
rini, barsaklannı bozarlar. Ve tabii, 
hastalığa daha çabuk tutulurlar. Biz, 
bunlann vaziyetini de düşünerek, 

hanlarda, bekar odalarında, sabahçı 
kahvelerinde, ciddi bir tarama yaptı-
nyoruz. 

Böyle yerlerde barınanlar arasında 
yüksek hararetli hastalar bulunca, 
derhal yanındakilerden tecrit ederek 
hastanelere kaldırıyoruz. 

Bedava Cifi 
Tüoya karşı, muafiyet temin eden 

aşıyı bütün vesaitimizle halka mecca
nen tatbik ettirmekteyiz. 

33 yerde aşı istasyonları tesis et
tik. Kati bir rakam söyliyememekle 
beraber, sarfettiğim.iz aşı miktarına 
göre, şimdiye kadar tahminen 50-60 
bin kişi aşıladık. 

Yalnız, iki gün içinde memurları

mız, (50) kilo aşı dağıtmışlardır. 

Liiğamlı bo.tanlar 
Lağım suları ile sulanan bostanla

ra gelince: Bunlar için, daha geçen 
seneden tedbirimizi aldık. Tarafımız
dan yapılan teklif üzerine daimi en
cümen lağım sularile sulandığı anlaşı 
lan sebzelerin müsadere ve imha edil
mesini, karar altına almıştır. Bu ka. 
ran, ehemmiyetle tatbik ediyoruz. 

Belediye şubelerindeki başhekim. 

ler, ve kaza hükumet hekimleri, mm
takalan dahilindeki bostanları, sıkı 

bir kontrol altında bulunduruyorlar. 
Sebzelerini lağım sularile sulıyan bos 
tan sahipleri ayrıca cezaya da çarptı
rılıyor. 

Yeni Tramvay 
Arabaları 

TAN 

Kadanların 

29 - 6 - 937 

Gençleı+i· # 

Tramvay şirketinin yeni sistem a· 
rabalarmdan bundan sonra yapılacak 
olanlarının Harbiye - Fatih hattında 
işletilmesini belediye kabul etmiştir . 
Yalnız bu arabalar Harbiyeden 

Taksime kadar yolcu almıyacaklar • 
dır. Yeni arabalardan altıncısı bu
günlerde atelyeden çıkacak ve Harbi 
ye hattına verilecektir. 

çük şişelere belediye memurlarının 
nezareti altında doldurulması için bir 
talimatname hazırlıyoruz. 

Tifoya karşı alman ve almm&sı 
icap eden tedbirlere şill)dilik ili.ve e
decek başka bir şey göremiyorum. 
Herşeyden evvel halkımızın, kendi 
sağlığını düşünerek yiyeceğine, içece. 
ğine dikkat etmesi, lazımdır. 

Sıhhat Vekili Diyor ki: 
Ankara, 28 (A.A.) - Sıhhat ve tç 

timai muavenet Vekili doktor Refik 
Saydam !stanbuldaki tüo hastalığı 
hakkında bir muharririmize aşağıda 
ki beyanatta bulunmuştur: 

"- !stanbulda son zamanlarda ti
fo vakalarırun arttığım biliyorsu -
nuz. Tifo hastalığı her sene yazın baş 
Iamak üzere sonbahara doğru artar 
ve kışın azalır. Bu sene adetten er· 
ken başlamış ve vakalan geçen sene 
lerde görülmiyen miktara çıkmış

tır. Vekaletimiz lstnbu1' tüosu ile se
nelerdenoeri meşgul olmaktadır Fa
kat maatteessüf şehrin su ve lağım 
tesisatı fenni bir şekle getirilmedik
çe bu hastalığa karşı halkı aşılamak 
tan başka yapacak bir tedbir yoktur 
ve bu tesisat bu halde kaldıkça lstan 
bulda her sene bazan az ve bazan çok 
tifo vakalarmm çıkmasını da bekle
mek lazımdır. Yalnız şurasını da ila
ve etmek lazımgelir ki, bir memle
kette tifo hastalığının zuhuru hiçbir 
zaman o memleket için ayıp bir şey 
sayılmaz. 

Şimdi isimlerini söylemiye lüzum 
görmediğim ve şehirleri her tUrlil fen 
ni vasıtalarla mücehhez birçok mem. 
leketlerde her sene binlerce tüo va
kaları görUlür. Bununla beraber sıh. 
hat Vekaleti yine mümkün olan her 
türlü tedbirleri aldıktan başka lstan
bul Valiliğini ve belediyesini de her 
zaman olduğu gibi bu vesile ile de şe 
hir su ve lağım tesisatını ikmal için 
teşvikten geri kalmamaktadır. Mat. 
buatımızm da bu vadide neşriyat ile 
halkı aşılanmıya sevketmek suretiyle 
tenvir etmeleri her suretle temenniye 
şayandır. Bu son salgın hakkın.da yi
ne icap eden tetkikatta bulunmak U.. 
zere Sıhhat Veki.leti hıfzıssıhha daire 
si resi ile merkez hıfzrssıhha müesse
sesi müdürü de Istanbula gitmek üze 
redir1er. Bu defa yapılacak tetkikatın 
da yine eskiden elde edilmiş olan ne
ticeleri teyit edeceğine şüphe yoktur. 

Mart 
otomatik 
Muavin 
maka• 
,ıt. adet 

32X8 
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DAIMLER-bENZ-MERSEDES 
Mazutlu kamyonlan 

Dünyanın en idareli ve ekonomik 
nakil vasıtalandır. 

Taksim bahçesi karşısı No. ~ 
Telgraf: Dizel - Istanbul 

rilmelerinde Bir Mucize 
Dünyanın en büyük profesörleri 

Kendıne beyhude 
yere eziyet ediyor 

NEVROZiN· 
varken ıstırab çekilir mi'i 

BAŞ, D i Ş 
ağrlları 

ve ütütmekten mütevellid bütün 

ağr.ı aızı, ıancılarla nezleye, 

romatizmaya kartı : 

NEVROZiN 

genç ve kuvvetli hayvanların hö
ceyrelerinden çıkardıkları özü insan
lara aştlıyarak ölen kuvveti ye haya
tı iade ediyorlar. Ayni esas üzerine 
genç ve dinç hayvanların c:ildlerini 
besliyen höceyrelerin ifraz· ettikleri 
o kıymetli özü vesaiti fenniye ile ikin
ci bir koruyucusu olan acıbadem ya
ğı ile imtizaç ettirilir. Yağlı ve yağ
sız asan Acıbadem kremleri elde 
edilir. Yüze, cilde sürüldüğü zaman 
muayyen adaleler gerilir, yüzdeki çu
kurlar bUyük düzen alır. Açılan me
samat kapanır. Cild elastikiyetini ka
zanır. Çil ve lekeleri kökünden temiz
ler, 60 yaşında bir kadının bu krem 
ile buruşuk yüzünü genç bir kızın cil
di kadar tazeleştirir ve düzgünleşti
rir. Bu hal tecrübe ile sabittir. Ha
san Acıbadem kremleri çirkinleri gü
zelleştirir ve ihtiyarlar ıgençleştirir. ı 

Kadınlara füsunkar tatlı sıcak bir ca- 1 icabında günde 3 kate alınabilir. 
.z:ibe verir. Cinsi cazibeyi ziyadeleş- ~ •••••••••••Iİll•••••••••••••••• il 
tirir, fa.kat acıbadem yağı kremini 
yapmak çok güç olup bu bir sanat ve 
fen meselesidir. Bazı ıtriyatçılar acı
badem eesnasıru vazelin ve buna ben
zer yağlarla karıştırarak acıbadem 
yağı krenıi altında satmak isterler. 
Cildinizi acıbadem yağından yapıldı
ğı asll malfun olıruyan acıbadem ya
ğı kremlerinden koruyun, aksi halde 
yüzün esmerleştiğini ve tülendiğini 
görürsünüz. Yağlı Ha.san acıbadem 
kremini gece yatarken yağsız Hasan 
acıbadeın kremini sabahları kalkınca 
yüzlerine süren her bayan cildlerinde 
bu büyük değişikliği göreceklerdir. 
Her gece Bayan teninin güzelliğini, 
şeffaf 1<'et ve letafetini ancak bu Ha
san kremlerile idame ettirebileceğini 
unutmasnı. 

1 EN HOŞ VE TAZE MEYV A
LARIN USARELERİNDEN 1S
TtHSAL EDU.MİŞ TABll BlR 
MEYV A TUZUDUR. Emsalsiz 
bir fen harikası olduğundan ta -
mamen taklid edilebilmesi müm
kün değildir. Hazımsızlığı, mide 
yanmaklarmı, ekşiliklerini ve mu 
annid inkıbazları giderir. Ağız 
kokusunu izale eder. Umumi ha
yatın intizamsızlık]armı en emin 
surette ıslah ve insana hayat ve 
canlılık bahşeder. 

!NG!LlZ KANZUK ECZANEst 
BEYOOLU - lSTANBUL 

Kayıp - Bakırcızade Nurettin vere 1 

sesinden Bayan ismetle Tilki oğlu Se. 
yit Ahmet veresesinden Ismali ve kız 
kardeşi Fehmiyenin arsa ınukabili o
larak Amasya belediyesinden alıp na
mıma ciro ettikleri iki kıta bonoyu 
kaybettim. Yenileri alının.ak üzere 
Ama8ya belediyesine müracaat edil
miş bulunduğundan mezkCir iki bo -
nonun hilltmü olmadığı ilan olunur. 

Mehmet ffarputıu 

Optamin kullanınız! 
Saçları~ızın kılına hata gelmez! 

"Optamin,, saç eksiri başka. 
mümasil ilaçlar gibi terkibi meç 
hul formüllerle değil halis vita· 
min cevherinden yapılır ve bu 
kudretile herşeyden evvel saç
ların dökülmesine sed çeker. 

Saçların dökülmesi, guddele
rin zayıflamasından ve artık ktl 
ları yaşatmamasmdan ileri ge
lir. !şte Optamin bu guddelere 
can aştlıyarak derhal kuvvet
lendirir. Bu suretle saçlar gür
büzleşerek yeniden hayata ka· 
vµşur. 

"Optamin,, kepekleri temiz· 
lemekte, saçlara revnak ver
mekte de şayanı hayret tesiri 
haizdir. 

Mutlaka tecrübe etmelisiniz! 

Sizi iz'aç ve elblselerinizi tahrip eden 
T E R in ızaleal için 

SU - DO - RO • NO Pertev ünde bulunması meselesidir. Bu 
iyet harp halinde Ingiltereye 

büyük fayda temin edecektir: 
l - Cibralta boğazı ve Süveyş 

lı üzerinden ltalyaya gelen Ok 
os ticaret yollannı, fazla dan 
bır kuvvet tahsisine lüzum kal 

n kendi kendine kesmek ve 

Geçen sene, Beyoğlunda, bir bosta- "iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ 
nın lağım suyu ile sulandığı tesbit e. ~ 

Kullanıtı : PEK KOLAY 
Tesiri : Kat'f ve DEVAMLI 

açık deniz ticaretini harbin 
en başında öldürmek. 
- Ufak bir kontrolle İtalyan 

kuvvetlerinin Okyanoslara 
,Wp İngiliz ticaret yollarına hü

unu menetmek. 
ihayet Akdenizde üçüncü pıe
İrak petrol yolunun emniyeti 
esidir. Bu yol Pantellerya !

üssünün tehdidi altındadır. 
tere buna karşı Kıbrısı tah. 
etmek suretiyle çare bulmaya 
aktadır. 

u tetkikler bizi şu neticeye gö
yor: İngiltere için deniz tica-
yollarmm emniyeti bir hayat 
lesidir ( Bu sebepten İngilte
' Akdeniz ve kapılarının kon. 
ü elinde tutması, feragat ka-

etmez bir zarurettir. • 

• 
ttlecelı makaleJe meaele 

r gözile tahlil edilecektir.] 

dilmiş, hatta bu yüzden bostan sahibi 
ile aramızda, bir de dava açılmıştı. 

Bu sene sebzeleri lağım suyu ile su
lıyan bostana henüz rastlıyamadık. 

Haıtalık kökünden 
kurutulamazmıf 

Bazı gazeteler, tifo hastalığının kö
künü kurutmak için alınacak tedbir
lerin neler olduğunu hekimlerimizden 
soruyorlar. Tifo hastalığını, tamami
le ortadan kaldırmak, hele lstanbul 
gibi büyük liman şehirlerinde kolay. 
Jıkla kabil olamaz. Henüz dünyanın 

en mütekamil belediyeleri bile, hasta. 
lığın kökünü kurutmıya muvaffak o
lamıyorlar. 

Sulara gelince 
Bizim için, şimdilik tüoyu zarar ve

remiyecek hale getirmek mevzuu ba
histir. Bunun için de, bütün içme ve 
yıkanma sularının terkos suyunda ol
duğu gibi demir borularla nakledil
mesi lazımdır. Kaynak sularımız mem 
balarmda temizdir. Bozulup vasıflan 
nı kaybetmelerindeki kusuru, nakil 
vasıtalarında aramalıyız. 

Fıçılarla su nakli tamamen mene-

Sayın yolcularımızın 
Nazarı Dikkatlerine 

Şirketi Hayriyeden: 
Kabataş, Beşiktaş, Ortaköy, Kur ıuçeşme, Arnavutköy ve Beb~k is

kelelerile Köprü arasında mute'ber olmak üzere mezkflr iskelelerın bu
günkü bilet fiyatlarına nazaran % 15 tenzilltlı aylık abonman kartı 

1 
ihdas edilmiştir. 

Kartlar 1 temmuz 937 tarihinden itibaren mer'i olacaktır. Bu kart
ları ha.mil olanlar umumt hatlarda olduğu gibi işbu iskelelere ayni 
günde mükerrer gidip ge1.'me hakkını haizdir. 

Işbu kartlar pazar günleri mm.taka ve kısmı farla a.ranılına.ksızın 
şirketin bütün iskeleleri arasında muteber olacaktır. 28 Haziran 937 
tarihinden itibaren Köpıilde EnspektörlUk dairesile idarei ınerkeziye 
kontrol müdiriyetfnde satışa b~lanmıştır. 

Aylık Kart Bedeli 
ikinci mevki 255 kuruştur. 
Birinci mevki 382112 kuruştur. 

KIZILAY CEMiYETi 
GENEL MERKEZiNDEN: 

Cemiyetimiz tarafından bastırılan ve doğuştan iki yaşına kadarki be

beklere nasıl bakılacağını öğreten YAVRULARIMIZ adlı kitap 
satışa çıkarılmıştır. 

Nefis ve parlak bir klğıd üzerine renkli bir 1JUrette basılmış olan bu 
kitapta: yeni doğan yavruya annenin süt verme tarzı, öebeğin gı~~~rı, 
yemek ve uyku zamanları, yatak odası, bezleri, giyecekleri, bebegı gıy
dirme tarzları, uyku zamanları, dişleri, çocuk hastalıkları, bulaşıcı has
talıklardan koruma yolları, bebeğe yaptırılacak hareketler, o~ar, 
itiyadlar, anne ve babanın çocuğa verecekleri terbiye ve daha bırçok 
hususlar hakkında bol resimle mufassal izahat vardır. 

Bu kitaptan edinmek isteyenlerin, bedeli olan bir lirayı ANKARADA 
KIZILAY GENEL MERKEZl'ne göndermeleri ve adreslerini okunaklı 
bir surette bildirmeleri 18.zımdır. 

lstanbulda Yeni Postane civarında Kızılay Satış Deposunda ve ki
tapçılarda satılmaktadır. 
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_HORA 'iM 
No. 88 Yazan: Ziya Şakir 

Eba Müslim~ Haberi Olmadan 
Bir Çember içine Ahnmıştı 
Içinde heme yazılmışsa, bila tere• 

düt icraya girişirsin .. Yok eğer, 

mUhür tamam basılmışsa, o zaman 
anla ki, mektup benim değildir. Be
nim namıma yazılmış, ve başkası 

tarafından mühürlenmiştir. O va
.kit te, vaziyet neyi icap ediyorsa, 
ona göre hareket edersin. 

Diye, talimat vermişti. 
Nihayet, hareket günü gelmişti. 

Eba Müslim, halkın tantanalı teş. 
yi merasimi ile, (Rey) den hare -
ket etmişti. Kendi saray erkanı ile 
hakikt perestişkiı.rları, üç konaklık 
yere kadar onunla gelmişler; ora
da veda etmişlerdi. 

Eba Müslimin maiyetinde bulu
nanlar, üç yüz kişiden ibaretti. Ha 
lif eyi şüphelendirmemek ve fena 
tesirlere meydan vermemek için, 
yanma fazla adam almak isteme
mişti. 

Yolculuk, gayet tabii geçmişti. 

Halife Mansurun beklediği Müdayin 
kasabasına, her konaktan müjdeci
ler gönderilmişti. 

MUdayine Uç konak mesafede Ha
life tarafından gönderilen bir he
yet, Eba Müslimi istikbal etmişti. 

Kendisine büyük hürmet ve tazim 
eserleri göstermişlerdi. Kasabaya 
bir konaklık yerde de bütün Abbasi 
Pf-ensleri ile Halife sarayının en 
mUmtaz erkanı Horasanlı serdarı 
karşılamışlar; Halifenin bu ziya
retten duyduğu meserret ve mem
nuniyeti bildirmişlerdir. 

Abbasi Prenslerinden mürekkep 
olan heyete, Halifenin amcası Isa 
riyaset etmekte idi. Konak yerine 
kurulmuş olan • Halifeye mahsus
muhteşem çadırda, Eba Milslime 
parlak bir ziyafet verilmişti. Bu 
ziyafette, Abbasi Prensleri Eba 
Müslime karşı son derece hUrmet 
\>e riayet etmişler; hatta ayn ayn 
e>nun elini öpmek suretile, tazim 
ıöstermişlerdi. 

Bu sırada Eba Müslimin ya
nında oturan Halifenin 

amcası: 

- GörUyorsun ya? .. Bütiln bun 
lar, Halifenin sana karşı beslediği 
muhabbet ve ihtiramın en bariz de 
lilleridir. Onun için, şayet Halife
ye karşı kalbinde bir şüphe ve ves 
vese varsa; artık bu gibi şeyler, 
kimllen silinmelidir. 

Demişti. 
Eba Müslim de, ayni fikirde idı. 

Birdenbire etrafını saran ılık ve sa 
kin havanın içinde, artık fırtına bu 
lutlan aramak abes teşkil edecek
ti .. Buna binaen E!>a Müslim de 
samimi bir lisanla kanaatini lsaya 
izhar etmiş: 

- Abbas Hanedanına karşı bes. 
!ediğim hürmet ve merbutiyet, 
bunca hizmetlerimle sabit iken, 
Hallf eden şüphe etmeyi aklımdan 
bile geçiremezdim. Fakat ne çare ki: 
aramıza bazı müfsitler girdiler .. 
Benden ziyade, Emirülmümininin 
kalbine evham verdiler. Çok emi. 
nim ki; kendisinin elini öptüğUm 
uman, ihlas ve safiyctim hakkın
da kendisine kafi derecede kana
at vereceğim.. Kalbimdeki rabıta 
ve hürmetin ne derecede büyük ol
duğunu ispat edeceğim. 

Diye, cevap vermişti. 
Eb8. Müslim; Abbasi prensıerı, 

earay erkanı, hükumet memurları, 
halkın en güzide sınıfı, en müm
taz kumandanlar ve saireden mü. 
rekkep o muazzam istikbal kafile
sinin arasında, (Müdayin) kasaba-
81Jl& gelmişti. 

Burada yapılan merasim, diğer
lerini kat kat geçmişti. Kasabanın 
kapısından itibaren saray kapısı
na kadar, Eba Müslimin geçeceği 
yollara kamilen halılar serilmişti. 
Kasabanın bütün halkı, bu merasL 
me iştirak ettirilmişti. Halifenin 
maiyet alayları, yolların kenarına 
dizilmişti. Horasanlı serdar; bura
da, tı?o br hükümdar gibi istik· 
bal edilmişti. 

Ebl Müslim, Halifenin sarayına 
girdiği zaman, her taraftan alkış
lar yUkselmişti. Halifenin teşri!at
eılan, onun atmm başını ve Uzen. 

gilerini tutarak attan idirmişler .. 
Kollarına girerek, doğruca Halife
nin huzuruna götürmüşlerdi. 

Halife Mansur; Eba Müslimi gö 
rür görmez, oturduğu yerden kal
karak ona doğru bir iki adım iler
lemiş; 

- Hoş geldin; (Serdarı Ali Re
sul) ... 

Demişti. 
Ebfı. Müslim, Mansurun ellerini 

öptükten sonra; 
- Hakkımda gösterdiğiniz lu _ 

tuf ve teveccühe teşekkürler ede
rim. Beni, iltifatınıza garkettiniz. 
Bugüne kadar olduğu gibi, bugün
den sonra da, hayatımın nihayeti
ne kadar size ve sizin hlinedanıru
za en sadık bir hadim olduğuma 
kanaat buyurmanızı rica ederim. 

Diye cevap vermişti. 

H ali!e, E!>a Müslime karşı o 
kadar mültefit ve mütevazi 

davrannııştı ki; ona oturmak için 
sağ tarafında yer göstermişti. Hal 
buki Eba. Müslim daha ziyade te. 
vazu göstererek sol tarafında hilr
metle diz Çökerek oturmayı tercih 
etmişti. 

Bütün Prenslerin, saray erkanı
nın, hükumet ricalinin önünde, E
ba Müslimin gösterdiği hürmetka
rane muameleler, Halifenin hoşu. 
na gitmişti... Bir müddet afaki şey. 
!erden görüştükten sonra Halife 
Mansur Eba Müslime izin vermiş: 

- Yol yorgunusunuz. Tabiidir 
ki hamama ve istirahate ihtiyacı
nız vardır. Yarın tekrar görüşü
rüz. 

Demişti. 

E ba ~.u~_lim, Halifenin tekrar 
elını operek kendisine tah

sis edilen daireye çekilmişti. Sa. 
ray Nazırı, Malik bin Heşime Hali
fenin adamlanna hissettirmeden, 
Eba Müslimin etrafında kuvvetli 
bir muhafaza çemberi çevirmişti. 
Bilhassa Halifenin onu hamama 
göndermekten maksadını, bir sui
kast düzeni zannetmişti. Şayet e· 
f endisi böyle bir baskına uğrar
sa, maiyetindeki zırhlı muhafızlar. 
la sarayı altüst ederek derhal Ha
life\i öldürmiye karar vermişti. 

Fakat bütün bu zan ve tahmin
leri boşa çıkmıştı. O gece, tabii va 
ziyct ve sükuneti ihlal ederek şüp
he verecek hiç bir hadise olmamış
tı. 

Ertesi gün, ziyafetler başlamış. 
tı. Yine ·~ütün prensler, saray er· 
kanı ve hükumet ricali saraya top 
lanmli}lardı. 

O zaman mühim birşey, Eba Müs 
limin nazarı dikkatini celbetmişti. 
Hükumet ricalinin en başında bu
lunması lazımgelen (Bermck oğlu 
Halit) i, ortada görememişti. Ve 
buna, hiç bir mana verememişti. 

Eba Müslim; uzun zamandanbe
ri Halifenin Halidi şiddetli bir ta
rassut altında bulundurduğunu bil 
miyor değildi. Ancak şu var ki; ar. 
tık aradaki şUphe ve vesveselerin 
kaldırılmıya çalışıldığı böyle bir 
zamanda, o kadar sevdiği eski bir 
dostunun da aralarında bulunaca-

ğını zannetmişti. Halbuki şimdi 
Halid.in meydanda görülmemesi, 
Eba Müslime pek garip gelmişti. 
Ve, bunun gizlice tahkikini, kendi 
Saray Nazırı Malik bin Heşime em
retmişti. 

Malik, kısa bir tahkikattan son
raı Eba Müslime gelmiş; şu ha.be
ri getirmişti: 

- Halit, uzakta değil. Halifenin 
dairesine muttasıl bir' odada ade· 
ta mevkuf bir halde. üç gün evvel, 
kendisini huzuruna celbetmiş .. "Bi.r 
takım müfsit ve münafıklar, Eba 
MUslim ile aramıza fesat soktular. 
Bu arada, senin ismin de geçti. 
Şimdi biz, aradaki bu soğukluğu 
kaldırmaya çalışıyoruz. Bunun için 
de ihtiyatlı bulunmıya mecburuz. 
Herşey tabii halini alıncıya kadar, 
ıen bir hastalık bahane et. Kimse. 
nin gözüne görünme. Vaziyet dü
zeldikten sonra meydana çıkar
sın" demiş .. O odaya bir yatak yap 
tırmış. Halidi içine yatırtmış. Et
rafını da kuvvetli bir muhafaza 
çemberi içine aldırmış ... 

(Arkası var) 

Tifo 
Tüo hastalığından kurtulmak i

çin en iyi, en emniyetli çare, şüp
hesiz, a.5danmakhr. Bir memle.ket
te hükfımet, belediye h~rhangi bir 
felakete karşı ne kadar tedbir al. 
sa, ha.Ik o tedbirlerin tatbikma 
yardım etmezse tedbirlerin faydası 
eksik kalır. Jstanbulda tifo ha.c;ta. 
lığının önünli almak i~in de halkın 
kendi menfaatini gözeterek yapa.. 
cağı en iyi yardım tifoya karşı a
ı>ılanmakta acele etmek, tehalük 
göstermektir. Bu hastalığa tutula
bilecek herkes - yfı.ni bilhassa 
gençler - a.~nlanmış bulunursa, 
hastalık ta yatıracak kimse~1 bu. 
lamaymc.a., kendi kendine söner: 
En ~iddetli yangmlann yolu üzerin 
de yakacak bir ~y b~mayınca 
söndükleri gibi. 
Ge~en büyük harbin sebep oldu· 

~ru bü)iik felaketlere karşılık bir 
iyiliği tifo aşısının o ıkötü has
talığın önünü almaktaki fayda.comı 
isbat etıiıek olmuştu. Bu aşı bü
yük muharebeden haylice zaman 
önce, daha 1888 senesinde bulun· 
duğu halde, acaba gerçekten fay. 
dası var .mıdır, acaba zararlan da. 
olur mu? gibi mülahazalarla tat
bikatında tereddüt edilmektey • 
di. ·Muharebe kopunca, öy-
le mülahazalara ve tereddütlere 
yer kalmadığından tifo aşısı bü.. 
tün ordularda, büyük mikyasta tat 
bik edildi ,.e aşılananlann tifoya 
tutulmalan pek nadir, pek müstes
na olduğu sabit oldu. 

Muharebelerde yorgmı onhılar-

f EKONOMil 

PAMUKCULUK 
GuiiUn--Pimiiii inkisaf 

Yeni mah&ul Anadolu ve T~akya yapağı- 1 

ları için piyasa açılmıştır. Anadolu yapağıla- Çareler z' 
rına elli kuruftan ve Trakya mallanna 60 ku-

~ ruştan talip çıkmıştır. Almanya ile yapılacak 
' ticaret anlaşmasının neticelenmesine kadar 

~ piycuanın yük··l·c:ği.ta~min olunmaktadır. lV ezerdi r ? 
~ Çavdar ihracatçıları ihracat için çavdar 

~ 
aramaktadırlar. Çavdar fiyatı dört kurustur 
D 

. ' 
ün şehrimize mal gelmemiştir. Piyasa istek-

~ lidir. Arpa 3,35 kuruştur. ihracat için is
~ teklidir. 
~ Dün şehrimize on vagon buğday üe bir 

' lzmir, 26 (TAN muhabirinden)-Nazilli pa

muk ıslah iatasyonunda salahiyettar bir zat, 
Ege pamukçuluğunun inkitafı için neler yap. 
mak lazım geldiği hakkında mühim bir rapor 
hazırlamıttır. Bu raporda bahsedilen mühim 
noktalar f unlar dır: vagon arpa gelmiştir. Fiyatlarda hiçbir te

beddül yoktur. Gelen malların bir kısmı ıa-
t l t Al" 1 k o/c "Pamukçuluğumuzun inkişafı ıçm malımı.,,.... 
ı mış ır. ..ıvre o ara o 40 avanslı ve :l k l ..... T A I!' o ay satılmasını temin etmeliyiz. Yurdumuzda pa-
emmuz, gustos aylarında teslim sartile ı muk zannedildiğinden çok fazladır. Yurdumuz ihti-

ketentohumu aranmaktadır. Bu sene keten- yamndan çok fazla pamuk alabiliriz. Fazla mahsulü 
~ ~o~um_!a~ımızın iyi fiyat bulacağı ve ihracat P~1:1~k yetiştirmiyen komşu dost memleketlere saıa.: 
'~amılen satılacağı tahmin olunmaktadır. bılı:ızd. Ancak pamuklarımız hariçtki emsali ile en az 
~~~ ...... "'""" aynı erece ve kalitede olmalıdır. 

;~~~;--:K~---=,---------=--=--=-.::.__=.:_ ______ , .. Pamuk ~yatı bugün hariç piyasaya 

. ema paşada ru··rk Borcu g~~e ~ok yuksektir. Pamuk değerleri-

K F
• 1 nı ındınnek çarelerini aramalıyız. Pa. 

oza ıyat arı muk fiyatlarmı düşürmek için dört 

M. Kemalpaşa (TAN) _ Koza a- u• • • d noktadan yürümelidir. 
lışverişi devam etmekte, müzayede z e r 1 n e 1 - Islah edilmiş yüksek vasıflı 
ile ve kilosu 65-75 kuruşa kadar sa- tohumlar kullanarak dekar ba§ına 
tılmaktaclır. Bazı müstahsiller koza- s 

1 
mahsulü çoğaltmak. 

!arını daha iyi satmak için Bursaya atı s ar 2 - Fenni usuller tatbiki ile de-
götürmektedirler. kara yapılan masrafı azaltmak fa. 

' Böcek tohumu açma zamanında Dün borsamızda yalnız Türk bor- kat daha verimli mahsul almak. 
ve daha evvel, koza fiyatlarının düşük 3 - İnsan ve hayvanların ilmi u-
olacağı şayi olduğundan birçok kim- cu üzerinde hararetli muameleler ol- suller tatbiki ile az kuvvet ile fazla 
seler böcek bakmaktan vazgeçtikle- muştur. Sabah 263 ve akşam 265 iş görmelerini temin. 
ri için bu yıl koza rekoltesi azdır. frank gelen Türk borcuna, şehrimiz 4 - Çırçırlama işinin ıSlahı ve U• 

Halbuki bu yılki fiyatlar geçen se- de 18,30 liradan piyasa açılmış ve cuza maletme çareleri. 

nekilerden daha yüksektir. 17,50 liraya kadar düştükten sonra Tohumların ı•lahı 

Paris Borsasında 
Paris, 28 (TAN} - Paris borsası

nın bugünkü kapanış fiyatları: Lon
dra 110,54; Nevyork 22,42; Berlin 
898; Brüksel 378,62%; Amsterdaın 

1233,25; Roma 117,95; Lizbon 100,50 
Cenevre 513,87'h. 

Madenler: 
Gümüş 23,18,9; bakır 62-64; kalay 

255,2,6; altın 140110; gUmUş 19,15,16 
çinko 22,10. 

Aşısı 
da bile fayda.f4ını göst~nniş olan 
tifo &§ısının, o kadar yorgun ol • 
mıyan halk üzerinde de ayni fayda.. 
h tesiri yaptığı şüphesizdir. Aşı -
lanmış kimselerin tifo hastalığına 
tutulması pek müstesnadır. Böyle 
müstesna olarak tutulsa blle has
t.alık hafif geçer, korkunç tehlike 
kalmaz, 

Aşının tatbikatı da, bilirsiniz ki, 
pek basittir. Bir şiringa iğnesinin 
aası insanı hiç te korkutacak bir 
~y değildir. Aşıdan sonra alınacak 
tedbir de, bir gün istirahat etmek. 
ten ve yemekleri hafifçe yemekten 
ibaret kalır. Yalnız pek yorgun 
kimselere ve bazı ha.c;;talık taşıyan 
kimselere şirmgayla &§ı yapıla • 
maz. Hangi hastahklarm tifo aşı. 
sına mi.nt olduğunu a.,ıyı tatbik 
ettiren hekimler bilirler ve aşıyı 
yaptırmazlar. 

insan, şmnga iğnesinin acısın. 

dan korksa da, yahut bir hastalık. 
tan dolayı şınngayla aşı yapdma
sına engel bulunsa da yine tifoya 
karşı aşılaıımak lazımdır: Çünkü 
böylelerine mahsus ağızdan tifo 
aşısı da vardır. Ba7.I memleketler
de -galiba halk iğne acısına kar· 
fi• daha korkak olduğundan - her 
kese böyle ağızdan f-5' verilir. An. 
cak bilmelidir ki, ağızdan aşının ko 
nımak müddeti ötekinden daha la
sa görünür. 

Her halde, şırıngayla olsun, a... 
ğrzdan olsun, tifo a.sısmdan k~

nıak, insanın kendisine karşı, hem
§erllerlne karşı bir hata oka. 

18,20 lirada kapanmıştır. Bu süku -
tun sebebi bazı bankaların borsamıza 
arbitraj suretile fazla Türk borcu 
çıkarmalarından ileri gelmiştir. Mil
li tahviller üzerinde hiçbir muamele 
geçmemiştir. Aslan çimentosu 13,20 
liraya inmiştir. 

Bugtin başlıyan likidasyonda 4330 
adet Türk borcu eksik görülmUştUr. 
Bu miktar hava satışı olduğundan 
bu itibarla likidasyondan faiz tah
min edilmektedir. Merkez !:>ankası 
bir İngiliz lirasına 624-627 kuruş fi. 
yat tespit etmiştir. Paris borsa· 
sında Osmanlı Bankası 480, elektrik 
şirketi 1226. Silveyş kanalı 25505, 
Royal Doyç 5348. Fransız rantı 69,60 
Yugoslav rantı 221 frank olarak ka
panmıştır. 

BORSA 
28 Haziran 1937 PAZARTESİ 

PARALAR 

Sterlin 624,-
Dolar 123,50 
Fransız Fr. 110,-
Liret 110,-
Belçika frangı 80,-
Drahmi 18,50 
Isviçre Fr. 570,-
Leva 20,-
Florin 65,-
Kron Çek 75,-
Şilin Avusturya21,-
M:ark 28,-
Zloti 20,-
Pengo 21,-
Ley 12,-
Dinar 50,-
Kron İsveç 30,-
Altın 1047,-
Banknot 255,-

Ç EKLER 

628,-
127,-
114,-
115,-
84.-
23,-

575,-
23,-
68,-
84,-
23,-
31,
:.:!3,-
25,-
14,-
52,-
32,-

1048,-
256,-

Londra 626,50 627,-
New-York 0,7874 0,7855 
Paris 17,64 17,6325 
Milfıno 14,97 14,9570 
BrÜksel 4 6640 ' 4,66 
Atina 87,23 87,1610 
Cenevre 3,4375 3,4330 
Sofya 63,8467 63, 7958 
Amsterdam 1,4322 1,4307 
Prag 22,6145 22,5964 
Viyana 4,2090 4,2057 
Madrid 13,9664 13,955 
Berlin 1,9644 1,9625 
Varşova 4,1644 4,1610 
Buda peşte 3,99 3,9875 
Bükreş 107,1025 107,0175 
Belgrad 34.4775 34,45 
Yokohama. 2,7425 2,74 
Mosicova 24,- 24,0225 
Stokbolm 3,0957 3,0933 \.., _______ ,,) 

1 - Tohumların ıslahı ile doğnı• 

dan doğruya hükumetin ıslah istaa. 
yonları uğraşmalıdır. Bu hak hiç.bir 
suretle hususi müesseselere veya şa
hıslara bmücılmamalıclır. 

Aksi takdirde ıslah edilmiş tohum 
lar arasında, ıslahçılar ayn ayn 
gaye takip edeceklerinden, fark olaio 
caktır. 

Ekimde yeni uıuller 
2 - Çok çalışkan olan köylUlerl· 

miz ilmi usulleri bilmediklerin

den fazla emek sarfetmektedirler. 
Misal olmak üzere ekimin el ile y.,_ 
pılmasr, sürgü kullanılmasr, baris 
şekilde görülen boş emeklerdir. 

Mibzerle ekim kolaylaşır, tohum. 

dan iktısat edilir, çapa makine ile 
yapılabilir, sulama, toplama daha 
çok kolaylaşır. Yalnız başına mi=>zer 
kullanmak dekara yapılan masrafı 
en az 3,1 nisbetinde azaltır. Sürgil 
yerine dilimli merdane kullanılırsa 

çift hayvanlarının çalışma saati en 
az iki misli uzar, iş daha iyi olur, 
toprak kaymak bağlamıyacağmdan 

kaymak kırma ameliyesine lilzum 

kalmaz. 

· Çok iı görmek için 
3 - Birinci madde ile bunun çok 

alakası vardır. Sıraya ekilen yerler
de çapa, sulama, toplama çok ko
lay olacağından bir insan günde da
ha çok yer işliyebilir. Koşumları mua 
tazam, iyi beslenmiş hayvanın vefeı' 
ceği iş şüphesiz ki, bakımsızdan d 
fazladır. Kuvvetli, sıhhatli bir çifç" · 

hayvan ile iş gören çütçi ayni 
içerisinde, ayni saat zarf mda göre 
ceği iş hem fazla hem daha iyidir: 

çalışma saati daha uzundur. 
4 - Çırçırlamada da butgü"" nklmll 

masrafı azaltacak birçok nokt 
vardır. Bu fabrikalarda yapılacak 
lahat makineler ve bina tertibatı 
zerindedir. 1934 te Ege pamuk çe 
resinde yapılan tetkikat birçok f 

rikalarda hariç olan kuvvetin 
yilksek olduğu görülmüştür. Oto 
tik tertibat ile balya ve preseleme 
ha çok ucuza mal edile!Jilir. 

Pamuk ziraatinin inkişafı için 
velce söylediğimiz gibi muhakkak 
let getirmelidir yalnız bahsi 
aletlerin birçoğunun yurdum ...... _ 1_ 

fabrikalarda yapılabileceğini bn 
mamalıdır. 
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•stanbul Gayr.mübadil er Komisyonundan 
&de yağı ihtiyacı Çatalcanın 7550 

kılo ve Ilı.dımkoyle Çerkez köyünün 
her birerlerinin ayrı ayrı §artname -
Ieılc (6000) kilo olarak kapalı zarf 
u ulıle eksiltmiye konmuştur. Müna
k sa ı 14 temmuz 1937 çarşamba gü
nl.i Ç t canın saat 15 te ve Hadımkö
~ ı.ınün sant 16 da ve Çerkez koyümin 
ı a ~ 17 de Çatalcada ti.im satınal
ma komi yonur.da ayn ~yn eksi.tme-
1 rı y ıl .. ktır. Şartna.mesı parasız 
o. rak kom syondcı goriılebilir. Çatal
c nın ya..,mın muh mmen bedeli 6795 
!ıra \ c tcmımı.tı m.r akkatesı de 509 
lıı a 62 kuı ustur \ e Had.mköyle Çer
k zkoytJ.ntJ.n her birerlerinın muham
men b deli 5100 lira ve her birerlen
nın muvakkat tem.inatları da 405 lira 
dır. lstekl.lerin şartnam.esinın göre
rek ve teminatı muvakkate mnkbuz
lanle birlikte münakasanın yapı

lacagı belli saatten en a§ağı bir saat 
evveline kadar teklif mektuplarile Ça 
talcada tüm. satınalma komisyonuna 
miıracaatlan. (78) (3768) 

o 
Sığır eti ihtiyacı Çatalcanın 48 bin 

kilo ve Hadımköyle Çerkezköyünün 
her birerlerinde 40 bin kilo olarak 
ayn ayrı ve kapalı zarf usulile eksilt
miye konmuştur. Bunlar Çatalcada 
Tüm satınalma komisyonu binasında 
16 Temmuz 937 Cua günü Çatalcanın 
saat 11 de Hadımköyün saat 15 te ve 

Çerke.zköyün saat 16,30 da ayrı ayrı 

munakasalan yapılacaktır. Şartname 
leri komisyonda parasız olark görü
lebilir. 48 bin kilo sığır etinin temi
natı muvakkatesi 1080 liradır ve 
muhammen tutarı 14400 lira ve Ha· 
dımköyle Çerkezköyünün ayrı ayrı 

40 bin kilo sığır etinin beherinin ilk 
teminatı 900 lira ve muhammen be· 

deli beher birinin 12 bin liradır. Is -
teklflerin teminatı muvakkate mak
buzlarile birlikte teklif mektuplarını 

da mUnakasanm yapılacağı belli sa
atten en aşağı bir saat evvel Çatal· 
cada tüm satınalma komisyonuna 
müracaatları. (81) (3771) 

• Kırklareli tümen birlikleri için ka-
palı zarfla 150000 kilo bulgur satın 
alınacaktır. Muhammen fiyatı 14 ku
ruş olup tutan 21000 liradır. Ilk te
m nah 1575 liradır. Şartnamesi her 
gün Tüm satınalma komisyonunda 
gorülebilir. lhalesi 19, 7, 1937 pazar
tesi günü saat 16 dadır. istekliler ka
nunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki ve
ıka ile teminatlarını havi zarflarını 

belli gün ve saatten en az bir saat ev
' eline kadar tümen satmalma komis

onuna vermeleri. (84) (3774) 

o 
Kırklareli tümen birlikleri için ka-
ı zarfla 40000 kilo kuru fasulya 
tına alınacaktır. Muhammen fiyatı 

3 kuruş olup tutarı 5200 liradır. llk 
minatı 390 liradır. Şartnamesi her 
n tümen satınalma komisyonunda 

orülebilir. ihalesi 16, 7, 937 cuma 
ünü saat 16 dadır. istekliler kanu
un 2 ve 3 üncü maddelerindeki ve
ka ve teminat mektuplarını havi 
rflannı belli gün ye saatten en az 
r saat evveline kadar Tümen satın
ma komisyonu başkanlığına verme· 
n. (83) (3773) 

• Kırklareli b"rlikleri ihtiyacı için 
palı zarf usulile 11000 kilo sabun 
m alınacaktır. Muhammen tutarı 
·o lira o!up ilk teminatı 379 "ura 
:<uruştur. Şartnamesi hergün ko -
yonda görülebilir. Ihalesi 12, 7, 

7 pazartesi günü saat 16.30 dadır. 
teklilerin kanunun 2, 3 üncü mad

r ndeki vesaik ile teminatlarını ha 
zarflarını belli gün ve saatten en 
bır saat evveline kadar Tüm satın
a komisyonuna vermeleri. 

(88) (3778) 
o 

Kırklareli Tümen birlikleri ihtiyacı 
açık eksı tme ile 5000 kilo zey-

Y ğı satın alınacaktır. Muhammen 
n 3400 liradır. ilk teminatı 255 

ır. Şartnamesi her gün Tüm sa
ma komisyonunda görülebılir. l
ı 8, 7, 937 perşembe günU saat 

ir. Isteklilerin belli gün ve sa
minat vesik'ılarile Kırklareli 
satınalma ko .. ısyonuna mlira 

n. (89) (3779) 

• 
rklnreli tümen birlikleri için ka-

rfla 800000 kilo kuru ot satın 
caktır. Muhammen fiyatı 3 ku-

50 santim olup tutan 28000 lira· 
Ilk teminatı 2100 liradır. Şartnn-
1 her gün satınalma komisyonun

riilebilir. ihalesi 21, 7, 1937 çar 
ba günü saat 16 dadır. Istekliler 
nun 2 ve 3 üncü maddelerindeki 

vesika ile teminatlarını havi zarfları
nı belli gUn ve saatten en az bir saat 
evveline kadar Tümen satınalmn ko
misyonuna vermeleri. (85) (3775) 

• 

nU belli saatten teminatı muvakkate 
makbuzlari1e birlikte Çatalcada Tüm 
satınalma komisyonuna müracaatla
rı. (79) (3769) 

D. No. Semti ve mahallesi Soka~ Emlak No. Cinsi \'C hissesi Hisseye göre 
nıulıanııneıı K 

Kırklareli tümen birlikleri için ka- Hadımköy ve Çerkeucoy aıayıarı-
Jll57 Aksaray Katib kasım Langa 

bostanı 

ve Orta 

E. 14-14 Mü . 

47-47 Mü. 

Ahşap iki hane ve kulübeyi 

müştemil bostanın 4/18 

tam ve bir sehminin 1/14 
his. 

pah zarfla 1,050,000 kilo yulaf satın nın her birerlerinin yazlık sebze ih· 
alınacaktır. Muhammen fiyatı 6 ku- t.yacı 10112 kilo taze fnsulya, 9800 
ruş olup tutan 63 bin liradır. Ilk kHo patlıcan, 5720 kilo bamya 5140 
teminatı 4400 liradır. Şartnamesi her. kilo kabak, 620 kilo yeşil biber 2500 
gün tumen satınalma komisyonunda kilo domates, 4600 kilo taze baş so
gorülebilir. ihalesi 20, 7, 1937 sah ğanın her alaya ayn ayrı şartnamesı 
günü saat 16 dadır. istekliler kanu- mucibince açık eksiltmeye konmuş -
nun 2 ve 3 cü maddelerindeki vesika tur. Bu sebzelerin ihalesi 9 temmuz 
ıle teminat mektuplarını havi zarfln- 937 cuma günü saat 15 te adımköyü. 
rını be.li gün ve saatten en az bir nlin sebzesı ve 16,30 da da Çcrkezkö
saat evveline kadar tümen satmalma yünün sebze eksiltmesi Çatalca TU
komisyonuna vermeleri. men satmalma komisyonunda yapıla-

2481 

6221 

8613 

8082 

Edirnek.apı Kariyei 

atik Alipa.şa 

Camii 

şerif 

Yeniköy Suterazisi 

Eyüp SUleyman Subaşı Münzevi kışla 

caddesi 

Arnavutköy E. Büyük ayazma 
Y. Beyazgül 

No. taj: 33-39 

Ada: 841 

Parsel: 2 

E. 21 

Y. 25-27 

E. ve Y.10 

E. ve 

Y. 25 

E. 129-131 

Y. 135-137 

1000 

965 metre arsanın 1/16 his. 500 

Ahşap hanenin 6/10 his. 220 

11022 metre bostanın 3.,ı his. 2500 

Ahşap hanenin 1/2 his. 1205 

(86) (3776) caktır. Alınacak bu sebzelerin mec -
8014 Aksaray E. Katib 

Kasım Y. Yalı 

Langa 

bostanları 

E. 8 Y. 35-

35/1-35/2 
Ada: 993 

İçinde ahşap hane ve ku

lübesi olan bostanın 
o 

Kapalı zarfla 50 bin kilo sade yağı 
satın alınacaktır. 

Muhnmmen bedeli 95 kuruştur. Tu
tarı 47500 liradır. Ilk teminatı 3562 
lira 50 kuruştur. ihalesi 22, 7, 1937 
perşembe günü saat 16 dadır. Şartna
mesi her gün satınalma komisyonun
da görülebilir. Isteklilerin kanunun 
2, 3 ücü maddelerindeki vesika ve te
minat mektuplarını havi zarfla;mı 
belli gün ve saatten en az bir saat 
evveline kadar Kırklareli tümen sa-
tınalma komisyonuna vermeleri. 

(87) (3777) 

• 
Tümenin Çatalca alayının yazlık 

sebze ihtiya'!I 12750 kilo taze fasul
ye, 12360 kilo patlıcan, 7380 kilo bam 
ya ve 6700 kilo kabak ve 780 kilo 
ye.5il pir, 3500 kilo domates ve 6000 
kilo da taze soğanın bir şartnamede 
açık cksiltmiye konmuştur. Bu seb· 
zelerin ihalesi 9 temmuz 937 cuma 
günü saat 11 de Çatalcada tümen sa
tmalma komisyonunda yapılacaktır. 
Bu sebzelerin meemuunun muham
men kıymeti 1606 lira 60 kuruş mu· 
vakkat teminatları da 120 lira 50 ku· 
ruştur. Şartnr,.1esini komisyonda gö
rülebilir. Istekliler şartnamesini o -
kuyarnk ve teminatı muvakkate mak 
buzlarile beraber belli gün ve saatte 
eksiltmede hazır bulunmaları. 

(77) (3767) 

o 
3. Kor birlikleri ihtiyacı için açık 

eksiltme ile 8000 kilo sabun alına -
caktır. Eksiltmesi 16, 7, 937 cuma 
günü saat 16 do. Çorluda kor satınal· 
ma komisyonunda yapılacaktır. llk 
pey parası :i:40 lira olup şartname ve 
evsafını görmek istiyenler her gün 
Istanbul levazım amirliği satınalma 

komisyonunda ve Çorluda kor satın
alma komisyonunda görülebilir. Ta
lipler kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerindeki belgelerile birlikte mez
kur gün ve saatte Çorluda kor satın
alma komisyonunda bulunmaları. 

(76) (376G> 

o 
Tümen birlikleri için kapalı zarfla 

eksiltmeye konulan 60 ton sade yağı 
eksiltmesinde talip çıkmadığından' 6, 
7, 937 saat 15,30 da pazarlıkla alına
caktır. Muhammen bcde'i 60 bin lira. 
ilk teminatı 4250 liradır. Şartnamesi 
300 kuruş mukabilin(le komisyondan 
alınabilir. Isteklilcrin eksiltmiye işti
rak için belli gün ve saatte teminnL 
lan ve kanuni vcsiknlarile Lillebur

gnz tümen satınalma komisyonunda 
bulunmaları. (i3) (3765) 

• 
Taahhüdünü ifa edemiyen müteah-

hit namı hesabına 10600 kilo sabu -
nun 23, 6, 937 eksiltmesinde ta ip çık 
madığından 5 temmuz 937 saat 15 te 
açık eksiltme ile alınacaktır. Muham
men bedeli 5088 lira, ilk teminatı 382 
liradır. isteklilerin şartnamesini gor
mek üzere her gün ve eksiltmiye iş
tira);: için belli gün ve saatte temi -
natlan ve kanuni vesiknlarile Lüle
burgaz tümen satınalma komisyonun
da bulunma arı. (71) (3717) 

• 
Kuru ot ihtiyacı Çatalcanın 84 bin, 

Hadımköyunün 50 bin ve Çerkezkö -
yünün 61 bin ki o olarak ayrı şart -
namelerle ve açık eksiltme usulile 
münakasaya konmuştur. MünnkasaS1 
13 temmuz 937 salı günü Çatalcanın 
saat 15 te Hadımkoyunün saat 16 da 
ve ÇerkczkoyünUn saat 17 de Çatal 
cada Tüm s.ı.tmalma komisyonunda 
yapılacaktır. Şaı tnamesı parasız ola
rak komisyonda görülebilir. Çatalca
nın kuru otunun muvakkat teminatı 
110 lira 25 kuruş ve muhamen be
deli 1470 lira ve Hadımköyünün mu
vakkat teminatı 65 Ura 62 kuruş ve 
muhammen bedeli de 875 lira ve Çer
kezköyilnün teminatı 80 lira 60 kuruş 
ve muhammen kıymeti ise. 1067 lira 
50 kuruştur. Isteklilcr münakasa gü-

muunun muhammen bedeli 1255 lira 
30 kuruş ve muvakkat teminatları da 
94 lira 1.5 kuruştur. Şartnamesi tatil 
günlerinden başka hergUn komisyon
Ja göı-üiebilir. isteklilerin şartname
sini okuyarak ve muvakkat teminat 
makbuzlarile beraber belli olan gÜn 
ve saatte komisyona müracaatları. 

(80) (3770) 

• 
Kırklareli Tümen birlikleri için ka-

palı zarfta 6VOOOO kilo saman satın 
alınacaktır. Muhammen fiyatı 1 ku· 
ruş 50 santim olup tutarı 9000 lira· 
iır. w{ teminatı 675 liradır. Şartna
mesi hergün satmalma komisyonun
da görülebilir. !halesi 21, 7, 937 çar
şamba glinü saat 11 dedir. istekliler, 
kanunun 2 ve 3 ncü maddelerindeki 
vesika ile teminatlarını havi zarfla
rını belli gün ve saatten en az bir 
saat evveline kadar tümen satınalma 
komisyonuna verm~leri. (82) (3772) 1 

102 

1377 

1438 

61 

6875 

4602 

3274 

3464 

3830 

5680 

5246 

5782 

Kartal 

Galata Emekyemez 

Tarabya aya Yani 

BüyUkada Maden 

Kadıköy Hasnnpaşa 

Heybeliada 

Beyoğlu Hüseyinağa 

Beyoğlu Hüseyinağa 

Ortaköy 

Üsküdar Selami Ali 

Kmalıada Bahçecik 

ve Lodosluk 

Beyoğlu Feriköy 

İkinci kısım 

Parsel: 2 

Kesimoğlu kuyusu 6 

mevkiinde 

MUrver E. 3 Y. 7 
Aya Yani E. 2 
ayazması Y. 14 

Salhane E. 51 Y. 8 
E. Erenköy caddesi E. 4-15 

Y. MerdivenköyUne harita: 5 

giden yol 

E. Değirmen E. 20-32 

Y. Kırmızı ve Demirt~ 

Valdeçeşmesi E. 3 Y. 5 
Çalgıcı E. 9 Y. 13 

E. Karadağ 

Y. Şıracı 

E. Papas 

Y. Selamet 

Kuyu ve 

Ağa yazar 

Çif tecevizler 

cad. 

E. 9 

E.18 

Y. 26 

E. 1-1-3-5-7-9-

11-13-15-17-19 

E. 90/9 

Y.56 

10/72 his. 1000 

9187 metre tarla 

43 metre arsa 

103 metre arsa 

17 41 metre arsa 

31364 metre müfrez tarla 

Kuyulu 1007 metre arsa 

300 

310 
• 

310 

1750 

3770 

550 

100,50 metre arsa 210 

25 metre arsa 200 

900 metre arsanın ~ his. - 230 

Bahçeli ahşap hane 300 

9181 metre on ~ir parça arsa 1000 

S.17 metre arsa 1100 

Kırklareli tüm birlikleri ihtiyacı 
için kapalı zarf usulile 25 bin kilo gaz 
yağı satın alınacaktır. Muhammen 
bedeli 5750 lira olup ilk teminatı 431 
lira 25 kuruştur. Şartnamesi hergün 1 

satınalma komisyonunda görülebilir. 
(halesi 12, 7, 937 pazartesi günü saat 
16 dadır. istekliler kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerindeki vesika ve temi
nat mektüplannı havi zarflarını 

belli gün ve saatten bir saat evvelinı: 
kadar satınalma komisyonuna verme
leri. (90) (3780) 

5808 EyUp Süleyman Suba.~ı Milnzevi kışla 

cad . 

E. 27-

Y. 27-27 

E. 8 
mahallen: 4-7 

18370 metre tarlanın 

127,5/240 his. 2500 

200 

• 
Kırklareli tümen birlikleri ıçın a· 

çık eksiltme ile 10000 kilo pilavlık 
pirinç satın alınacaktır. Muhammen 
fiyatı 23 kuruş 50 santim olup tutarı 
2350 liradır. Ilk teminatı 176 lira 25 
kuruştur. Şartnamesi hergün tümen 
satınalma ifomisyonunda görülebilir. 

1943 

4541 

6025 

2045 

8618 

Burgazada 

Üskildar !cadiye 

Bostancı 

Edirnekapı Hacı 

Muhiddin 

Ortaköy 

E. Yeni 
Y. Sarnıç ve Yeni 

E. Haşacı tstepan 

Y. Haşacı Raü 
Çatal çeşme 

E. 3 
Y. 3-5 

E.15Mü. 

harita: 116 

Kalost kalfa E. ve Y. 6 

E. Dereboyu caddesi E. 28-30 

Y. Ortaköy cad. Y. 26 

189,50 metre arsa 

171 metre arsa 

178 metre arsa 

46 metre arsa 

Bahçeli kagir hanenin 

4/16 his. 

200 

290 

280 

500 

ihalesi 15, 7, 937 perşembe günü saat 
Yukarıda evsafı yazılı gayrimenkuller 7/7/937 tarihine tesadüf eden 

11 dedir. isteklilerin belli gün ve sa-
atte teıninatlnrile tümen satınalmn zarlr.kla satışa çıkarılmıştır. Talip olanların Salı ve Perşembe günleri 

Çarşamba gününden itibaren Pa

saat 10 dan 12 ye ve 14 den 17 ye 
ye kadar müracaatları. komisyonuna müracaatları. kadar ve bu iki günden manda dlğe r günlerde sabahlan saat 10 dan 12 

(9l) (3781> Satış münhasıran gayrimübadil bonosiladır. 
o 1 ...................................................... ~ 

Kırklareli tümen birlik1eri ihtiyacı 

1 ~ç!~at:P~~1:ar!ıı~:~~~et1;_50~~~h~~~ .. --s_ı_&_ı_l_L_ı_l_l~\, nu.Lı ~a\ıl ı ı ""-. .... ·- • .evazım ~atınaıma k:,misyonu ilanlar 
men tutan olan 10500 liradır. ilkte- tılma. f( om ıs rorıı ırar lı rı .. . . . .. 
minatı olan 787 lira 50 kuru§tur. Şart I Cinsi Miktar ve olçUsU Beher kilosunun tahmmı 
namesi her gün komisyonumuzda gö- 33 ünciı tümen ambarında kulıa- fiyatı Kuruş Santim 
ri\lebilir. !halesi 1'1, 7, 937 çarşamba 750 

nılmnkta olan 100-11-209 sayılı 
gtinü saat 16 dadır. Isteklilerin kanu- u 
nun 2, 3 Uncü madde'erindeki vesaik levazım ayniyat makbuzunun m teah 
ile teminatlarını havi zarflarını belli hit veya bayilere verilecek .~ırmızı 
gUn saatten en az bir saat evveline kısmı zayi olduğundan hükmu olma. 

dıgvı ve bunların komutanlık daire mu 
kndar tümen satın alma komisyonuna 3658) 
vermeleri. (92) (3782) diriyet}ne teslim etmeleri. ( 

Konmdaki kıtaatın ihtiyacı olan mesi Konyada kolordu, Istanbul, An. 
23400 kilo sade yağ kapalı zarf usu· karada levazım amirlikleri satınalma 
lıle eksiltmeye konulmuııtur. Şartna- komisyonlarındadır. istekliler §art
mesı Konyada kolordu, ıstanbul, An· nameyi komisyoniarda okuyabilirler. 
karada lcva~ım amirlik.eri satınalma dahil olduğu halde ilk teminat 2614 
komısyonlarındadır. istekliler şart lira 69 kuruştur. Eksiltme 2 temmuz 
nameyi komisyonlarda okuyabilirler. 1937 cuma günü saat 11 de l{onyada 
Işbu 23400 kilo sade yağın muham- kolordu satınalma komisyonu baş. 
men tutan 19719 lira 18 kuruştur. kanlığına verecek veyahut ~öndere
Ş rt sindeki yUzd . . b .k cekler. Bu saatten sonra verılen ve. 

l
a fnaml eı da dahil ledyı_rmıh ledş ~lık yaiıut gönderilen mektuplar ~lınmı. 
ar az as o ugu n e ı S 1 d daıre sa 

t · t 1848 ııra 68 k Ek yacaktır. ant ayan ko or u · 
cmına ı uruştur. · ı .1 1 k 2490 ılı kanun 

siltme 2 temmuz 937 cuma günü saat ah:!küe' yalpı_ aca tıbr.llh s
3
a2y mnddesı· 

u m erıne ve assa · 
16 da Konyada kolordu satmalmn ko· ne uygun olmıyan mektupların sahip. 
misyonunda yapılacaktır. istekliler lcri eksi1tmiye iştirak ettirilmiyecek. 
2 temmuz 937 cuma günU saat on be. tir. (32) (3406) 
e kadar teklif mektuplannı Konya. 

da kolordu satınalmn komisyonu baş
kanlığına verecek veyahut göndere
ceklerdir. Bu saatten sonra verilen 
veyahut gönderilen mektuplar alın -
mıyacaktır. Saat ayan kolordu daire 
saatile yapılacaktır. 2490 sayılı ka
nunun hükümlerine ve bilhassa 32 
maddesine uygun olmıyan mektupla. 
rm sahipleri eksiltmeye iştirak etti. 
rilmiyecektir. (31) (3405) 

• • • 
Konyadaki kıtaatm ihtiyacı olan 

620,000 kilo kuru ot kapalı zarf usu
Jlle eksiltmeye konulmuştur. Şartna-

• • 
Ankara Garnizonun birlikleri için 

50 ton .mde yağının 7-7-937 Çarşam. 
ba günU saat 13 de kapalı zarfla ek
siltmesi yapılacaktır. Sadeyağın tuta
rı 40000 Jlra olup muvakkat teminatı 
1000 liradır. Şartnamesi 2 lira mu. 
kabilindP Komisyondan verilir. lstek 
lilerin Kanunun 2 ve 3 üncü madde. 
!erindeki vesika ve teminatı makbuz
lannı .ıavi teklif mektuplarını yazılı 
gün ve saat'~en bir saat evveline ka
dar Ankara Levazım amirliği satın· 
alma komisyonuna vermeleri. 

(46) (3527) 

Çalı fasulye 

Ayşe kadın fasulye 

Barbunye fasulye 

Semizotu 

Sakızkabağı 

Bamya 

Patlıcan 

Kırmızı domates 

Kuru soğan 

Patates 

Ispanak 

Pırasa 

Lahana 

Domates salçası. 

700 

700 

500 

600 

900 

1000 

1500 

1500 

1850 

2120 

800 

700 

700 

150 

Yekun 13720 

Kilo 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

4 50 
8 00 

4 50 

2 00 

2 50 

8 00 
6 00 

2 50 

5 00 

5 00 

3 25 

3 25 

3 00 

18 00 

1 - Yukarıda cins ve miktarları ile muhammen bedelleri yazılı olan 
14 kalem yaş sebze, 9 Temmuz 1937 tarihine rastlıyan Cuma gUnü saa.t 
14 de açık eksiltme usulü ile alınmak üzere münakasaya konulmuştur. 

2 - lş~u 14 kalem sebzenin muvakkat teminatı (48) lira (54) kuruş 
olup şartnamesi komisyon her gün parasız verilir. 

3 - lsteklilerin, 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla birlikte ve belli 
gUn ve saatte Kasımpaşada bulunan komisyona müracaatları. (3756) 

Niğde Vilayetinden: 
1 - Niğdenin merkez kaza.siyle Bor, Nevşehir, Aksaray kazalarında 

(333) tek ve (308) çift ki, ceman (949) göçmen evi yapılacaktır. 
2 - Eksiltme 5 Temmuz pazartesi günü saat on beşte pazarlık suretiy· 

le Niğde hükumet konağında müteşekkil isimn komisyonunda yapılacak· 
tır. Şartname, plan ve keşifnamelcri vilayet iskan müdürlüğü ile adı ge· 
çcn kaza iskan dairelerinde mevcuttur. 

3 - lnşaatın heyetiumumiyesi anahtar teslimi suretiyle verileceği gibı 
kaza itibariyle kısım kısım da verlebilecektir. Ancak topuna birden istekli 
çıktığı takdirde tercih olunacak ve usulüne tevfikan teminata bağlana· 
caktır. (3754) 



29 - 6 - 937 =======================TAN 

Ever dciM ~ 
PERLODENT oi~ MAcuntJ 
SA'JE'SİNOED\R. 

Samsun belediye riyasetinden: 
Belediyemizce yeraltı elektrik kablolannda husule gelen arızi mahallini 

tayin eden bir hat mesaha aleti satın alınacaktır. Satµıağa talip olanla
rın aletin evsafını, şeklini, bedelini bildiren teklif mektuplarını ve kata. 
loğlarınr 15-7-1937 tarihine kadar Belediyemize göndermeleri ilan olu
nur. (3675). 

CümhuriyetHalk Partisi Bursa 
ilyönkurul Başkanhğından; 
Bursada yapılacak Halkevi binası projesi için paralı bir mUsabaka açıl

mıştır. 

Milsabaka müddeti (30 Ağustos 937 pazartesi saat 13 de bitecek ve 
projeler Bursada tetkik edilecektir. 

Türk ve yabancı diplomalı mimar ve mühendislerden mUsa!>akaya gir
mek istiyenler projeye esas şartname, vaz'iyet planı ve teferruatını An'ka
rada CUmhuriyet Halk Partisi Genel Sekreterlik, Izmir, lstanbul ve Bur-
sada Parti llyönkurul bürolarından parasız alırlar. (3761) 

Kadıköy Ikinci sulh hukuk hlklm-
liğinden: Kadıköyünde Hasanpaşa 

mahallesinde Nabi zade sokağı 9 No. 
lu Zühtü nezdinde bulunan Hakkı kı· 
zı küçük Kevsere mumaileyh ZühtU

nün 21, 10, 934 tarihinde vasi tayin 
edilmiş olduğu ilan olunur. (38628), 

Istanbul dördüncü icra memurlu
ğundan: Moiz kızı Eliza Namerin 
Viktorya de Berlin Umum Sigorta 
şirketinden borç aldığı (23,000) lira
ya karşı birinci derecede ipotek Be· 
yoğlunda Asmalı Mescit mahallesinin 
Meşrutiyet sokağında eski 36 • 35 
yeni 145/145-1 (halen 225-227) kapı 
No. lu ve şimalen apartman 24 ve 
garben yol ve cenuben 22 parsel No. 
lu ev ile mahdut 155 metre murabba
mdan ibaret Yuşus ağa vakfından 

dükkanı olan ve tamamına (24,800) 
lira kıymet takdir edilen apartımanın 
tamamı açık artırmıya çıkarılmıştır. 

Evsafı: Gayri menkul Beyoğlunda 
tramvay caddesi üzerinde olup altın
da bir dükkan olmak üzere 6 katlı 
tam kagir bir binadır. 

Zemin katı. Çifte kanatlı demir ka
pıdan binaya girildikte zemini mer -
mer bir koridor üzerine camlı bir ka· 
pı ile kalorifer dairesine inildi. Ze
ınini beton ve üzeri Tunus kemerli bir 
sofa üzerinde zemini beton kalorifer 
makine dairesi, bir kömürlük ve ay
dınlık mahalli ve bu aydınlık mahal
linde kömürlük ve bir hela varclır. 

Birinci kat: Zemin kattan mermer 
merdivenle çıkılır. Zemini kara sü
men bir koridor ve camekanlı böl • 
meden zemini tahta diğer bir kori • 
dor üzerinde Uç oda, bir mutbak, bir 
banyo ve bir hell vardır. 

!kinci kat: Birin~i kattan yine mer
mer merdivenden çıkılır. Zemini kara 
sümen bir koridor üzerinde ve came
kanlı bölmeden zemini tahta döşe

meli diğer bir koridor üzerinde dört 
oda, bir mutbak, bir hela ve bir ban
yo vardır. 

Uçüncü kat: Mozayık merdivenle 
çıkılır, zemini kara sümen bir kori
dor ve camekanlı zemini tahta dö • 
şemeli diğer bir koridora -girilir. Bu
rada 5 oda, bir hela, bir mutbak ve 
bir banyo varoır. 

Dördüncü kat: Uçüncü katın ayni
dir. 

Beşinci kat: Bu kat da üçüncü ve 
dördüncü katJarm tamamen benzeri. 

Altıncı: Tahta korkuluklu ve tahta 
basamaklı merdivenle çıkılır. Ufak 
bir koridor ve camlı bir bölmesile da
ireye girilir. Bir sofa üzerinde iki o
da, bir hela, ve bir mutbak ve zemini 
kırmızı çini sabit çifte mozayık ça
maşır tekneleri sabit iki su deposu 
ve bir kazan üzeri açık zemini kır

mızı çini cephesi beton parmaklıklı 

bir taraça olup bu taraçadan demir 
merdivenle çıkılır. Zemini kırmızı çini 
etrafı duvar korkuluklu diğer bir ta
raça vardır. Binanın her tarafında e
lektrik, havagazı ve terkos tertibatı 
vardır. 

GayrimE'nkulUn altındaki dükkanın 
evsafı: Ustu kepenkli ve camekiı.nlı, 
zemini çinidir. Artırma peşindir. Ar
tırmıya iştirak etmek istiyenlerin, 
muhammen kıymetin yüzde yedi bu
çuğu nisbetinde teminat akçesini ve
ya milli bir bankanın teminat· mek -
tubunu hamil bulunmaları lazımdır. 

20 senelik taviz b~i müşteriye, bi
rikmiş vergi borçlan ve dellaliye borç 
luya aittir. Artırma şartnamesi 29, 
6, 937 salı gUnUnden itibaren daire
de herkesin görebileceği bir yerde a
çık bulunacaktır. Birinci açık artır
ması 2, 8, 937 pazartesi günü saat 14 
ten 16 ya kadar dairemizde icra edi
lecektir. Birinci artırmada teklif e
dilen bedel muhammen kıymetin yüz-

--------------------••• de 75 i bulduğu takdirde ihalesi ya-~ ~ pılacaktır. Aksi takdirde son artıra-

SUMER BANK 
Bursa Merinos Fabrikası 

Müdiriyetinden: 
Fabrikamız yakında itletmiye açılacağından Merinos ve 'ta

rım kan yapağııı olupta satmak is ti yenlerin her gün fabrika 

müdiriyetine müracaat etmeleri. 

nın taahhüdü baki kalmak şartile ar
tırma 15 gUn daha uzatılarak 17, 8, 
937 salı günü ayni yerde ve ayni sa
atte icra kılınacak ikinci artırmada 

en çok artıranın üstüne bırakılacak
tır. 2004 No. lu icra ve iflas kanunu
nun 126 ncı maddesine göre haklan 
tapu sicilile sabit olmıyan ipotekli a
lacaklılarla diğer alacaklıların ve ir
tifak hakkı sahiplerinin bu haklarını 
ve hususile faiz ve masarife dair o
lan iddialanm illn tarihinden itiba· 

J!!!!!!!!!!!!!!!~ ren 20 gün içinde evrakı lnUsbiteleri

Sahibi: Ahmet Emin YALMAN. Um umt Ne§riyatı idare Eden: b. SALIM 
Gazetecilik ve Neş:ıyat Türk Limitet Şirketi. Basıldığı yer TAN matbaası 

le birlikte dairemize bildirmeleri 11-
zımdır. Aksi takdirde haklan tapu ai
cilile sabit olmıyanlar satış bedelinin 
paylaşılmasından hariç kalırlar. Da
ha fazla malUmat için 34-605 No, lu 
oosyada mevcut evrak ve mahallinde 
tutulan haciz ve takdiri kıymet :ra
porunu okuyabilecekleri illn olunur. 

(33637) 

SIRA 
Adalar Mal müdürlüğünden: 

Mevkii Sakağı No: Kıymeti Hissesi 

Heybeliada Eski Arka E. 1 Lira Tamamı 

Yeni Karavasil Y. 14 900 
Yukarıda yazılı gayri menkul satış bedeli defaten ve peşinen verilmek 

üzere satılığa çıkarılmıştır. Satış 13-7-1937 tarihine mUsadif Salı günü 
saat 14 de Adalar MalmüdürlUğünde yapılacaktır. lsteklilerin yazılan sa-
atte komisyona mUracaatlan. (3590) 

IK'l1SAT VEKALET! IÇ TlCARET UMUM MUDURLUGUNDEN: 

30 ikinciteşrin 1930 tarihli kanun hUkUmlerine teVfikan TUrkiyede ça
lışmasına izin verilmiş olan ecnebi şirketlerden Amerika tabiiyetli (Foks 
Ega Keşa lnk) şirketi unvanının (Tüventit Çenturi Faks Film Korporey
şein-\wentieth Çentıury Fox Film Corporation) e tebdiline tasfiyesine ve 
tasfiye memurluğuna da lstanbulda Galatada Bahtiyar hanında Avukat 
Nesim Sages'in tayinine karar verildiği bildirilmil ve bu hususa ait 18.
znn gelen evrak vekalete verilmiştir. 

Keyfiyet kanuni hükümlere muvafık görülmüş olmakla bu şirketle ala
kası olanların avukat Nesim Sag~s'e ve icabında lktısat Vekaletine mü
racaat etmeleri ilan olunur. 

Jandarma Genel komutanhğı Ankara 
sahnalma komisyonundan: 

1 - Vasıf ve örneğine uygun kumaş, astarı ve bütün harç ve masrafı 
müteahhidine aid olmak şartiyle "40533,, takım "Çaket, Pantalon, Kasket 
ve tozlukdan müteşekkil,, yazllk elbise kapalı zarf usuliyle 16-7-937 Cuma 
günü saat on da satın alınacaktır. 

2 - Komple olarak yapılıp teslimi meşrut olan bu elbise takımlarına 
192531 lira 75 kuruş kıymet biçilmiş ilk teminatı 10876 lira 59 kuruşdan 
ibaret bulunmuştur. 

3 - Buna aid şartname 963 kuruş karşılığında yalnız komisyondan 
aıma~ilir. 

4 - Eksiltmesine girmek isteyenlerin şartnamede yazıh olduğu gibi ilk 
teminata ilaveten bu gibi dikim işlerinden en az 60000 liralık teahhüdünü 
hüsnü ifa etmiş terzi ve yazıhane sahibi olduğuna dair vesikaları muhtevi 
teklif mektubunu Eksiltme vaktinden en az bir saat evveline kadar ko-
misyona vermiş olmaları. (3708) 

Usküdar C. Müddeiumumiliğinden: 
UskUdar ceza evinin 15 temmuz 937 den 1 Haziran 938 tarihine kadar 

beher mahkuma günde 960 gramdan yevmiye en çok 250 ve en az 200 ek
meğin ikinci nev'i undan imal edilmeit üzere kapalı zarfla mUnakasesı 
yapılacaktır. lhale tarihi 15 Temmuz 937 perşembe günü saat 10 da ya
pılması mukarrer bulunduğundan taliplerin şartnameyi ve yüzde yedibu
çuk pey akçelerini yatırmak üzere her gün Usküdar müddeiumumiliğine 
müracaatları ilan olunur. (3758} 

Belediye Sular idaresinden: 
sayın Abonelerim~ze 

Suların tevzii suretine dair nizamname, bir binadan başka binaya su 
verilmesini ve mukavelesinde serahat olmayan abonelerin su satmalarını 
menetmiştir. 

Nizamnameye ve imza etmiş olduklan mukavelenameye aykırı olarak 
paralı, parasız başkasına su verenlerden, su satanlar hakkında hiçbir ma
zeret kabul etmiyerek nizamnamenin 30 uncu maddesi hükmünün tatbik 
edileceti illn olumır. C3762l 

11 

,_ Dr. lh1&n Sami 
TiFO AŞISI 
Tifo ve paratifo hastalıklarına tu 
tulmamak için tesiri kat'i, muafi
yeti pek emin taze aşıdır. Her ec
zanede bulunur.Kutusu 45 kuruş -Beşiktaş birinci sulh hukuk ma 

kemesinden: lstanbul belediyesi · 
Hamdi ve Beşiktaşta Bayatpazarın 
5 No. lı Şark lokantası sahibi Ahm 
aleyhlerine ikame eylediği bin 
kırk kuruş alacak davası üzerine m 
deialeyhlerden yukarda ikametgi 
yazılı Ahmet namına gönderilen 
vetiye mllba§iri tarafından veril 
meşrubattan ikametgahının meçh 
olduğu anlaşılmasına mebni talep v 
hile bir ay müddetle ilanen tebli 
icrasına karar verilmiş ve muhak 
mesi 28, 7, 937 tarihine rastlıyan ça 
şamba günü saat 10 a talik kılının 
olduğundan o gün bizzat mahkeme 
gelmediği veyahut tasdikli bir ve 
göndermediği takdirde gıyabında 
hakemeye devam olunacağı tebliğ 
lunur. (33631) 

'Ka~trllmıyacak Fırsat 
KELEP R iRATLAR 
Şehzadebaşında Fevziye cad

desinde Camii şerif karşısında 
merhum Muhtar pa§a veresesine 
ait 27 parça dükkan toptan ve 
ayn ayn bilmilzayede satılaca • 
ğından talip olanların 30 haziran 
1937 çarşamba gUnü saat 10 da 
Sultanahmet Sulh mahkemesinin 
1 0~7-22 numaralı dosyasına mü-

- racaat etmeleri. 

Be§iktaş birinci sulh hukuk hiı.x 
liğinden: lstanbul belediyesinin O 
ve Beşiktaşta Sinanpaşa medreses 
de 9 No. lı odada mukim Hasan F 
mi aleyhlerine ikame eylediği 13 
90 kuruş alacak davası üzerine m 
deialeyhlerden yukarda ikamet 
yazılı Hasan Fehmi namına gön 
rilen davetiye müba§lri tarafından 
rilen meşrubattan ikametgahının m 
hul olduğu anlaşılmasına mebni 
lep, veçhile ve bir ay müddetle ilin 
tebligat ifasına karar verilmiş 

muhakemesi 28, 7, 937 tarihine 
lıyan çarşamba günü saat 10 a 
kılınmış olduğundan o gün b" 
mahkemeye gelmediği ve yahut 
saddak bir vekil göndermediği 
dirde gıyabında muhakemeye de 
olunacağı tebliğ olunur. (33632) 



YENi 

HEAVY DUTY GiANT 
KAMYON ve OTOBÜS
LERDE AGIR iŞLER 

GÖRECEK BiR 
LASTiK 

''iSTE SİMDi AGIR iSLERE MUKAVEMET 
EDEBİLECEK BİR .LASTİK ALMISSINIZ •• 

Lastik masarifinizi yan yanya 
azaltmak için GOODYEAR'in 
takviyeli yeni 32 X 6112 18stik-

• 
' 

lerini arayınız . 

B IR buçuk ve iki tonluk kamyon sahiplerinin Goodyearin bu yeni 32x61/, 

lastiğini tercih etmelerinde bir mucize yoktur. Bunlar bu yeni lastiği aabırsızhkla 
bekliyorlardı. 

Bu yeni lastik 32x6 lastiklerin az geldiği ve 34x7 lastiğin fazla ve pahalı geldiği 
itler içindir. Bu 32x61/2 lastik 32x6 ya nazaran yüzde 20 fazla yüke mütehammildir. 

Jant veya tekerlek tebdiline lüzum olmadan hem bet ve hem de altı inçlik teker
leklere takılabilir. 

Lastik daha genİf ve emsalsiz surette takviyelidir. Bu lastik azami çekme kuvveti 

veren Ali-W eather modelinde imal olunduğu gibi sıkleti de geçen senenin lastik

lerine nazaran çok artırdmıttır. 

Tahkik ediniz. Bu hususi lastiğin ihtimal itinize en muvafık gelecek bir lastik ola

cağını göreceksiniz. Çünkü bu lastik diğerlerine nazaran size binlerce fazla kilomet

re kazandıracaktır. Her yerde acentalarımızdan arayınız. 

U.nutmayınız •• Yalnız 

Goodyear Lastiklerinde 

Bunları Bulabilirsiniz 

• Şimdiye kadar tekemmüJ f'tti. 
rilen en metin \'e en dayanıklı iplik 

olan ~ııdenıelere mütehammil Super
twist iplikleri. 

• Ali. Weather modeli tabanın 

temin ettiği ~ekme kunıeti ve em
niyet. 

• Kimye\'İ usullerle takviye edil. 
mi5 hususi kauçuk. 

•·Ağır ~'ilklere mütehammil fazla 
takviyt•li yeni tırnak. 

• En uzun elyaflı pamuk. 

• 


