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BAŞMUHARRiRi: AHMET EMiN YALMAN 

Tifo mücadelesi, yeni ve 
daha şümullü tedbirlerle 

şiddetlendiriliyor 
Sıhhat Meclisi Sıhhiye Müdürlüğünde 
· Mühim Bir Toplantı Daha Yaptı · 
-----------~~~~~~~4 

Yatandaslık 1 Hıfzıssıhha Umuıiı _Müdür.Ü.' yeni 

D• • • • , kararların pazartesınden ıtıbaren 
ıssıplını tatbik edileceğini söylüyor 
~lunet Emin YALMAN son Ankaradan dönütüm

)e kul de trende bir muhavere· 
~· ak nıiaafiri oldum. Sipra 
ti •Yenlere ınahıua bir kompar-
~daki bir Yolcu tren memu-

tu tikiyette bulundu: 
'1ılı - konıpartunan arkadatla
.. : dan biri ıiıara içiyor. Kendi
... Qe ... 
llQıı azını gelen ihtarda bulu

\lz. 
l4enıUr . . 

tey aıgara içmeyi olagan bır 
)Qrd '8.rııyor, müdahaleye meyletmi
ha]c~ Fakat giki.yette bulunan zat, 
~le ttU:e kaideye riayet ettirmekte 
beıııi ve haaaaa bir vatandap 

_Yordu. Mliracaatinde ısrar etti: 
)o~et, trenlerde seyahat eden 
~ 1 . istirahati için sigara içen 

~=us kompartı· 
ra i : :~~ .. si-

kau errı~eı?,, ı.ekHnde bir levfia ile 
Ben · !'ini ve kararını ilan ediyor. 
tarı~. içnıem. Temiz hava taraf
bir k~ Sıgara içıniyenlere mahsus 
bir Yolc Partunana girdikten sonrr 
•iııik röe unun devletin emrine riayet
~ te?11esine ve sigarasının du. 
aııı- l'a.zı benuıı ciğerlerime doldurma-

!( dlaınarn. 
elrıhi':ı~. Çok müteredditti. Devletin 
~eki ~ ve yasaklarının bu tren 
le duY'llı ıcra memuru olduğunu pek 
"'1 Uyor, kendi kudretine gü-

Dün ıehrimidekl Cifi iatcuyonlannda 14,000 kifiye 
Cifi tatbik edildi 

Tifo vakalannda son hafta içinde Gotschlich, İstanbul sıhhat mUdUril 
.... -·- • • a•• ,,,_... • 0 -1-- -ıı. 

cadelenm yw v.e ...n tedbirlerle ,ıd 
detlendirilmesi lüzumunu ortaya koy 
mllfbır.Bu maksatla, dün mhhiye mü 
dilrlilğünde mühim bir toplantı 1a
pılmıştır. lçtimaa., dün, Ankaradan 
gelen hıfzJ88ıhha umum müdürU A
sım reislik etmiftir. 

Ankara merkez hıfzıssıhha mües
sesesi direktörü profesör Dr. Emil 

111~ n-, 1..1,.,ı;ı•A .,,ı.ı. .. + miirU\r mU• 

avini Osman &it; Jufmaerb.ha mute
hassısı Zeki Faik, hıfzıssıhha 18.bora
tuvan müdürü Nureddin de toplantı 
da bulunmuşlardır. 

Hıfzıssıhha umum mUdUrll Asım, 
içtimadan sonra belediye reis vekili 
ŞilkrUyU makamında ziyaret edere.it 
kendisile uzun müddet görUfmU,tUr. 

(Arkası S üncüde) 

Durieux Şehrimizde 

··························ı 

Lozanın i 
Yıidönümü 

Milli Türk Devletinin 
istiklal Vesikası, 16 

Yıl Once 
Bugün imza Edilmişti 

Bugün, Milli 1'ürk Devletinin 
lstiklil vesikası olan Lozan mu. 
ahedesinJn tımaıandığı günün 
yıldönümüdil.r. Lozan muahede. 
si, tam 14 yıl önce bugün imza
landı ve lmzasuıdae 14 gün son
ra da tatbikine geçUdL 

Bu tarihi bldisenin üzerin
den geçen seneler zarfında 1'ilrk 
ve Türkiye, i.le~timul ehemmi
yet ve değerini artırdı. Lozan, 
Türk mllletine, milli hudutlan 
lçhıde i8tlldiJle yaşama ve yük. 
sebne vaadetmiştl. Dalma Uerll. 
ym ve kendi mukadderatına bi. 
kim olan Ttlrldye, bu müddet 
içinde birçok bUyttk inkılaplar 
baprdı. Bu lnkdi.plann başlaıı
ııcı da bugün yddönUmünU 
sevin~ kutladığımız Lozan mu
ahedesi oldu. 

Loun, Atatllrldiıı ~k lp
retıerlyle Ttlrk hüdmlyetinln 
kayıtsız, prtsız ka!uI edildiği 
ve Türk lstlldi.llnln kurulduğu 
göndür. 14 yıl önce Başveldll

mlz ismet lnönönün eliyle ya
zılan Lozan, yalnız bir siyasi 
zaferin ifadesi olmakla kalma.. 
11111, ayni zamanda yurdon ma. 
U, lktısadi, hukuki bir tarih ve. 
slkası olmuştur. O, yalnız bey
nelmllel bir senet değil, bundan 
üstün olarak göçmüş sanılan bir 
mllletln kurtuluş ve kuruluş ta-

Uzak Şarkta Sükun 

Japonlar, Çin Kuman
danı ile Anlaştılar 

Çin Askerleri Çekiliyor 
Japonlar da Yeni Kıtaat 

Göndermiyecekler 

Londra, 23 (TAN) - Dün IOD derece mühim olan Çin - Japon 
vaziyeti, bugün bir dereceye kadar tevazzuh etmittir. Japonlar, 
Hopey kumandanı General Suna ile anl&fJDıt bulunuyorlar. Tok· 
yo Harbiye Nezaretinin bir tebliğine göre, anlatma fU üç mad· 
deden mütetekkildir. 

ı - ~in - .ıa~n milnasebette-ı 

rinl llılil eden kimseler nefyedL 1 B •• o b • • • • 1ec;"1~~Unizın De mücadele e. 1 r t o usu rı 
rihidir. dilecek ve kaldınlacaktır. 

Bes Yolcusu Kotlu olımn hepimize.... S - Japon aleyhtan teşekkül. 
J--..... ~~~~~ıliıiılilılllıilll'44"~FM,:'""Wil9iilılft1n aleyhtar mektep 

Yaslı Bir 
1 

Aşık 3 Kişiyi 
Yaraladı 

programlan tlzerlne 8*ı bir kon
trol konacaktır • 
Bundan başka 37 inci Çin fırkası 

Pekinden uzaklaştınlacaktır. 
Çin mahalli makamları mücrimle

ri cezalandırmayı, komünistleri takip 
etmeyi ··e mavi gömlek milli Çin t~
kilatını feshetmeyi vadetmişlerdir. 

, 
ölduriildu 
Soyguncular. Sürt 

Civarında Şiddetle 

Takip Ediliyor 

Yordu 
ll'lkat ti . 
~tiz vatuıdaşm haklı ısran 
~renı ~ha fazla mukavemet 
lllıa komedi. Sigara içmiyenlere mah S Pllrtunana çekine çekine 
~ ı . .Devletin yasağına kaqı suç 
~cuyu kompartiınanm pen
' de fÖYle bir gözden geçirdi. 
~ nıerak ettim. Pencereden içeri 

Sabık Sancak Delegesi· 
Hezeyanlar Savuruyor 

Çin merkezi hükfuneti, anlaşmadan 
haberdar olmadığını bildiriyor. Fa -
kat merkezi hilkfunet, yani Nan.kin 
hilkfımeti Tokyodan bildirilen şartla
rı kabul etmenin imkansız olduğunu 
haber vermektedir. 
Diğer taraftan Çin askerlerinin 

Vampingi işgal ettikleri bildiriliyor. 
Yeni bir takım müsademelerin vuku
undan korkulduğu haber veriliyor. 
Merkezi hükUmetin Hopeye gönderdi
ğı Çin Erkanıharp reis vekilinin bu
raya muvasalat ettiği bildirilmekte
dir. Japon askerlerini Tien-Çin'e gö
türen vapurlar Dairen'de kalmıştır. 

Muş, 23 (Tıan muhabirinden) 
Bitlise gitmek üzere Diyarbekirden 
hareket eden bir yolC'U kamyonu, Si· 
irdin Comandi köyü civannda altı ~& 
kinin taarruzuna uğramıştır. Beş yol 
cu öldüriilmüş, biri ağır olmak Uzere 
Uçil yaralanmıştır. Şakiler, bu teca
vüzden sonra bütiln yolcuları soyınıı' 
lardır. 

Kamyonun şoförii Sadettin, hadise 
den sonra diğer yolcuları ve yaralıla 
rı Bitlis hastanesine taşımıştır. OldU· 
riilenler arasında dört tüccar vardır. 
Kaçan soyguncular şiddetle takip e
dilmektedir. Bir iki gün isinde ele 
geçmeleri muhtemeldir. 

bırk .. Yeni Rejimin Hatayda Tatbikine 
Q <>teye yUlallD11' bir yolcu, ı· k,,. G •• d• "' • J~ • K d• • • 

..... ı~eYdarı okurca bir tavırla si- m an orme ıgı çın en ısını 
~et y~Yordu. Hiç §Üpheaiz biraz B. . 
01ttıut, u:1

ar ~mda bir söyleşme Başka ır Vazıf eye Tayin Ettirmiş 
~tı nı ve kaide taraftan yolcu, • 
ICSYleırı:uruna ıiklyete gideceğini 1 Suriye fevkalade komiserliğinin 
dan hlec · ŞiındJ belllı yolcu, dışar- Sancaktaki sabık delegesi Durieux, 
ta\ırta be ek. müdahaleYi azametli bir dün akşam ~ansız, b~ndıralı Provi
ltıı~ıyor, buna katiyyen a.ldır- dence vapunle. §ehrımı~ gelmiştir. 
~ öa auça devam suretile ipti- Durieux, Marsilyaya gıtmek üzere 

l4u g teriyordu. bu sabah ayni vapurla limanımızdan 
töıtın~l'ed~t tren memuru yolcuyu ayrılacaktır. . 
tuntın kestiremedi. Şikiyet eden yol- Sabık delege, dün. ke~dıst'le görU-

- Yanına döndü: gen Istanbul gazetecilenne Sancakta 
beıt .ttnıe be birad dedi baş yeni rejimin tatbikatı etrafında garip 
~k Ya '°knıak bana:: ak ' ~ ve gülUnç mülahazalarla d'oıu bir be-iau" ' Y mı yedır· . t" '[;'lftftftftn m .. b ..... __ ,,oraun? yanat vermış ır. ~ azısı ma-
~ ... «Llta toplanan lflm olan bu ada.ınm başka türlü ko-
lle erinde acı bir va:andaşlann Dllfmasına imki.n yoktu. Biz, bu be-
bttırkee: ••Anı tebessüm dolaştı. yanatı hiçbir şey ilave etmeden veri-

" diı ... ._ an meseıe çıkarmıya- 0 · diyor ki: 
" ""9lUlcea1!e dağıld yoruz. uneux, 
~\'l t' ı. 

l'i ~f ın emrıne riayetsizlik etme- Bütün icraah ( I) kanuni 
trende ket Bayan zorba yolcu ile bu 'e/tilde olmUf 

-.f 1 

Sabık delere Durfeu 
~ ~~ s kıta aıleehu emanet edilen devlet "- 14 senedenberi anca dele-
~Utıt, de\'} tatbikten korkan tren me- ge olarak bulunuyorum. Bu oldukça / 
~ ne~ n~fuz ve haysiyetine uzun memuriyetim esnasında her ha 

~llın blrJta r agır bir suç iŞledikle- diseyi tamamile bitaraf bir gözle ta
'4re~e 111~ vatandaşın ruhuna ne kip ettim. BUtiln icraatım bana ve

hUe olın rap saçtıklarmm farkın- rilen salahiyet dahilinde ve tamamile 
liir ~\'} ~dılar. kanuni bir şekilde olmuştur. 

ithalat Repminde 
Değiıiklik Yok 

DUn sali.hiyettar bir makamdan 
gazetemize bildirildiğine göre, son 
ithalat rejiminde değişiklikler yapı1a. 
cağına dair verilen haberler bir yan
lışlık eseridir. HUkftmetçe, ithallt re
jiminde hiçbir tadili.t düşünülme
mektedir. 

::l'iııi ha:ra ınemw:ın~· devletin bir Türk düşmanı değili_~· 14 sene i-
ll k ne denı k getirdı diye karşı gel- çillde orada bir çok Türk dostlarım 
~ ve ! ~endin! devletin ka- oldu. Onlarla samimiyetin devamını 

e kaıdelerinin Uattlnde çok arzu ederim. 
(Arkaaı 10 uncuda) (Arkası 10 uncuda) 

Yaralı Halide ha.tanede 
Dün sabah a,k yüzUnden bir cina

yet işlendi. 
!kisi ağır olmak üzere dört kişi ya 

ralandı. Bu kanlı hidiseye ait tafsi
~i.t şudur: 

Eyüpte UÇŞehitliklerde Karlık so
kağında 24 numaralı evde Bekir is
minde birisi oturmaktadır. Bekirin 
16 yaşında Halide adlı bir kızı vardır. 
Bundan bir müddet evvel, o civarda 
oturan Ibrahim oğlu 41 yaşında Meh 
met, bu kıza vurulmuş, ailesinden Ha 
!ideyi istemiştir. Fakat, muvafakat 
cevabı alamamıştır. Mehmet, redde
dilince kin beslemiye, bunun intika-

(Arkası 10 uncuda) 

1 LAN 
SIHHi DENiZ BANYOSU 
YAPMAK ISTIYENLERE : 
Sıhhatini sevenler ve temiz deniz 

banyosu yapmak isteyenler seneler
denberi her türlü şeraiti sıhhiyeyi ve 
belediyenin ruhsatını haiz MODA de 
nlz hamamına gitmelerini ve banyo 
almalarını tavsiye ederiz. 
-~-..IC'41 

Japon kabinesinin bu sabahki toır 
lantısında Harbiye Nazın imzalanan 

(Arka.-ıı 3 UncUd~) . 
.......................................................... 

• • 
SARAY 

NE 
DEMEKTi? 

• • 
• Aaırlarca bu memleket için lelô.ket membaı olan aara

yın tam mô.nannı kavradığınıza kani mi.iniz? 
• Son Oamanlı Hükümdarı Mehmet Vahdettinin aon se

nelerinde (Kadın Elendi) mevltiine çıkan Türk kızı, tenkitli 
gözlerle •arayın İçyüzünü görebilmiftir. 

• Nevzat Vahdettinin 1 Aiu•to• sayımızdan ba,lıyarak 
ne,reJeceğimiz hahralarında, memlekete büyük bir çiftlik 
gözile bakan zihniyeti, kendi anane/erile memleketten ayn 
bir hayat geçiren, ayrı gayeler arka•ınJa ko,an bir ôlemi ~k 
canlı bir ,ekilde görecek, tanıyacaknnu. 

....................................................... 
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l 2000Akıl Hastası Arasındaj Nakliyat için 
r El Arabaları 

Yerli Mallar Sergisi 
Salı Günü Açılıyor 

Şehrimizde 

10 Bin Kedi 
Öldürülecek ı:.rken bunamanın teda- Kullanllacak 

visinde ümitler uyandı Belediye 

isteğini 

Hamalların 

Kabul Etti 

Bu seneki serginin geçen senelerden Belediye Sonuna Kadar 

daha Üstün o'ması İçin çalışılıyor Mücadele Kararında 
Bir akıl hastasının siirleri Hamallar cemiyetinde dün bir top

lantı yapılmıştır. Toplantıda bulu -
nan cemiyet azaları, sırt hama !lığı
nın kaldırılması üzerine hasıl olan ye 
ni vaziyet etrafında görüşmüşler ve 
esnafın bundan sonra nasıl çalışabi
leceğini müzakere etmişlerdir. Top -
lantı esnasında, muhtelif fikirler ile
ri atılmış ve nihayet, medeni memle
ketlerde Olduğu gibi, Istanbul için de 
hususi tipte bir araba nümunesinin 
belediyeden istenmesine karar veril
miştir. Belediye, isteği çok yerinde ı 
bulmuştur. Bütiln şehir için ayni 

Belediyenin kedilere karşı açtı~ 
1 mlicadeleye Uç gündenberi devaın 

0 1 diliyor. Belediye, evlerde beSI~n~ 
1 ve so'kaklara salıverilmiyen kcdıle U· 
: ilişmemektedir. Fakat dünya~ \ı 
1 liin medeni ı:ıehirlerinde oldugu gı 

• 

tip araba hazırlattırılmaktadır. 1 

Seyahat Acentaları da 

Bir Birlik Kuruyorlar 
/hisarlar pavyonu tamamlanmak üzere 

, "' ıa· l Istanbul sokaklarında başı b?Ş 0 P' 

1 
rak dolaşan kedi ve köpeklerın .be . 

, sini imha etmiye karar veriıınıştırıı 
t Esasen bilhassa kediler için verıle. 

d • b" br" ver J bu karar şehre me em ır çe ~ ·ıe-

1 

mekle beraber daha ziyade şehırh 
rin sıhhatini korumak için yapıtıll~~ 

. tır. Çünkü sokaklarda çöpler ve P~ 
l likler arasında oynayan kediler e''"" 

1 
rimize bin bir mikrop taşımaktad~· 

· Bundan başka kediler bilhassa bit • 
~ reten ve bit taşıyan bir hayvandJr 1<~ 

o bitlerin tifüs hastalığını meydall 

T ec/a(}i için polikliniğe dııarıdan gelen ha.talar 

Son günlerde Istanbula gelen sey
yah kafilelerinin iyi, güzel yerlerde 
gezdirilmediği, bilhassa bazı acente
lerin masraftan kaçarak seyyahla. 
rı şehrin görülecek yerlerinde dolaş
tırmadıkları anlaşılmıştır. Alllkadar
lar, bu vaziyetin önüne geçmiye ka
rar vermişlerdir. Oğrendiğimize göre, 
bütün seyahat acentelerinin iştiraki
le bir birlik kurulacak ve seyyah iş
lerile yalnız bu birlik uğraşacaktır. 

Dokuzuncu yerli mallar sergisi, ö
nümüzdeki salı günU merasimle açı
lacaktır. Sergi komitesi, her gün top
lanarak serginin dekorasyon bakı· 
mından geçen senelere nazaran daha 

kın, inhisarların ve Sümerbankın pav 
yontan bitmek Uzeredir. lş bankası 
pavyonu yılankavi bir koridorun iki 
tarafına sıralanmı§ vitrinlerden mü
teşekkildir. Vitrinlerin yanma İş Ban 
kası müesseselerine ait mamulat hak 
kında grafik ve istatistikler konul
muştur. Methalde bir şeref köşesi 

getirdiği herkesin bikliği bir şeydi!'; 
Bundan başka, son günlerde kudU\J 
olan kediler de çoğalmıştır. lşte b .. 
sebeplerin bir araya toplanmış ol~"' 
sı belediyeyi mücadeleye sevketıxıır; 
tir. Doktor Mazhar Osman, Ba

kırkoy hastanesınde baş

doktor odasında akıl hastalıkla
rının tedavisıne ait izahatına de
" amin dedı kı: 

"Burada tedaviye gelen hasta
lar, had bır devre varanlardır. 

Yoksa aklı tamam ve sıniri bozuk 
olanların hepsini tedavi etmek Hi.
z mgelse dünyanın butün hastanele 
rı sinir hastalarına kııayet edemez. 
Serbest gezen yanm delilerin mik
tarı herhalde akıllılardan ço..1<tur. 
Bunlardan hır kısmı, dünya yüzün
de normal bır hayat geçirmezler, 
turlü türlü suretlerle cemiyeti za
rara sokarlar. 

Bazı nkıl hastalan vardır ki, 
müzmın bir melankoliye tutulur
lar. Dünyayı dar goı lırler. Haya
t devamda mana görmezler. Ha
yat mucadelesi karşısında acız du

~ arlar. 
Bu gibiler hazan yemek yememi

ye kı:ı.lkışırlar. İcabında burundan 
somla ile kuvvetlerini muhafaza e
deriz. Melankoli tedavi kabul eder. 
Arizi bir hastalık gibi geçer, geç
tıkten sonra dn iz bırakmaz. 

A kıl müvazenesizliği hazan 
bu nevi mani şeklinde ken

:lini gösterir. HaL'c "filan şeyden 
bozdu .. derler. 

Yani hasta her cihetle normal
dir. Yalnız bir noktaya saplanıp 

kalmıştır. Bu nokta hakkında ma
razi bır temayül gösterir. 

Bu nevi bozuklukların da çoğu 
tedavi kabul eder. Gelir, geçer . 

Tifo gibi hastalıklardan sonra 
bazan kalan ağır ruhi tcşevvüşler, 
iyı tedavi ile tamamil~ geçer. Ru
hi tababet, son 20-25 senelik terak 
kisile, serum glikoz ve sair tedavi 
usullerile bu sahada çok yol almış
tır. 

En felaketli arıza. erkenden bu
namaktır. Buna karşı hekimlik he
niız sıliıhsızdır. Bu ~rızanın ilk za
manlarında iyi olanlar yüzde 10. 
J5 kadardır. Büyük kısım, ailesine 
) ük olarak yaşar, gider. 

1934 senesindcnberi bu hastalı
ğın da şifa bulacağına dair ümit
ler uyanmıştır. Fakat henliz mu
\'aff akıyetten bahsedemeyiz. 

S n kal isminde Viyanalr ve 
Grazi ismınde İsviçreli ve 

Mono ismmde bır İtalyan doktor, 
bu hususta hep ayni istikamette 
yol almışlardır ki, netice ensulin te 
davis"ne varıyor. Bu usulde esas, 
ensülin say s'nde bir sadme hasıl 
ederek hastalığa karşı gelmektir. 

ümit kesilmiş vakalarda bu sa
yede şıfa emareleri beliriyor. Bii
ttln dünya bu çalışmaları alô.ıka ile 
takıp ediyor. Erkenden bunaklık
ta esrar cinsinden vücudUn tevlit 
ettiği bir zehrin alakası olduğu da 
ileri sürülüyor ve bu nazariye ü
zerinde de çalışılıyor.,, 

Doktor Mazhar Osman bir ara
lık kağıt imzası işlerile meşgul o
lurken ben dıvarlardaki diyaöl"am· 
lan gözden geçirdim. 

Müessesedeki kadın hastalar er
kekten çok azdı. Sebebini sordum. 
Doktor şu izahatı verdi: 

- Birkaç sebep var. Bir de!a 

alkol gibi zehirler kadınlar ara
sında daha az yayılmıştr. Frengi 
daha azdır. Vç günde 1500 kedi öldürülJa 

Sonra kadın evde sa«in bir alem
de yaşıyor. Erkek her gün dışarda 
mücadelenin ortasındadır. Bundan 
başka kadın hastaları müesseseye 
emanet etmiyerek,evde muhafaza 
etmek meyli de vardır. 

D oktor Mazhar Osmanla 
beraber pavyonları gez

miye başladık. Her tarafta temiz
lik, intizam gördük. Her hastanın 
temiz bir yatağı var. Hastabakıcı
lan, miktarlarının azlığına rağmen 
ellerinden geleni yapıyorlar, her 
tarafa yetişiyorlar. 

lktısat Müfettişleri 

Teftişe Başlıyorlar 

mükemmel olması için çalışmakta
dır. Komite, dekorasyon işlerinde mü 
tehassis mimar B. Vedat ile ressam 
Ekremin çalıştırılmasına karar ver
miştir. Her iki mütehassıs işe başla
mıştır. 

Dün, lş Bankası umum müdürü B. 
Muammer Eriş, Etibank ve inhisar
lar umum müdürleri sergi yerine gi· 
derek yapılmakta olan tesisatı tetkik 
etmişlerdir. Bu seneki sergi geçen 
yıllardan çok daha üstün olarak ha
zırlanmaktadır. lş Bankası ile Etiban 

yapılmıştır. Burada ortada Büyük 
önder Atatürk, sağda Başvekil İs

met !nönUnün, solda İktısat Vekili 
Celal Bayarın birer büstleri buluna-

Şehrimizde başıboş olarak soka!'; 
larda dol~an kediler 15 bin ka~ 
tahmin edilmektedir. Uç günlük JllU~ 
cadele neticesinde bunlardan 1500 U• 
imha edilmiştir. Kedilerin dörtte 
çü Himayei Hayvanat cemiyeti ~.e.r~: 
fından tamam ile fenni şekilde old 
rülmektedir. 

Iktısat Vekaleti müfettişlerinden 
bir grup, şehrinıizdeki şirketlerin 
muamele!erini tefti§ etmek üzere şeh. 
rimize gelmişlerdir. Müfettişler, bu
caklartlır. Vekaletin bir müfetti§i de 
günden itibaren teftişlerine başlıya
Esnaf Cemiyetleri birliğinin muame
le!erini tetkik edecektir. 

caktır. Pavyon baştan başa beyaz 
renktedir. ı..,akat, gizli elektrik terti
batı sayesinde methal yeşil, koridor 
kırmızı, vitrinler de başka bir renkte 
görülecektir. 

Kediler toplatıldığı takdirde f~ 
Ierin çoğalacağı ve bu çoğalnuı>...

da veba hastalığının meydana ge)J:l:le' 
sine yol açacağı iddia edilmekted~ 
Hatta bir akşam gazetesi sıhhat tJl 
dürü Bay Ali Rızaya atfen bir be)'&' 
nat yazmaktadır. Bu gazeteye göıi' 
sıhhat müdürü kedilerin kaklırılınt 
sr hakkındaki karara bu ba~ıoıııd11~ 
alevhtAr ıriiriinro;!_o_,.v.Qf,,nya 
.1teai.Ierın ropıanm....,uıın nı. 

Her tarafta akıl hastaları dokto
ra yaklaşıyor. 1smile hitap ederek 
derdini anlatıyor. Ve doktor da 
her birini şahsi olarak tanıyor. 

derdine sahip çıkıyor, her istenilen 
şeyi bol bol vadt'diyor. 

~ 

Polis, be!edlye nizamlanna aykırı 
hareketlerde bulunanlarla mücadele-

c. Bayar 
Karabuke 
Gidiyor 

G ördüğUm feln~et manzara- ye devam ediyor. Dün de tramvay -
lannı ayrı ayrı tasvire lü- dan atlıyan 42, vapurdan atlıyan 11 Iktısat Vekili Bay Celal Bayar, dün 

zum görmüyorum. Vardığım umu- kişiden para cezası alınmış, Beyoğ- öğleye doğru Heybeliadaya giderek 
mi kanaatleri gelecek yazımda an- lunda 303 noksan e~mek müsadere e- Başvekil ismet lnönünü ı.iyaret et
latacağım. Fakat çok akıllı görü- dilmiş, 33 kişi temizliğe dikkat etme- miştir. Celal Bayar, yerli mallar ser
nen bir akıl hastasının şiirlerini diğinden, 195 kişi de belediye emirle- gisinin açılmasından sonra Zongul
şuraya geçirmeden d'1ramıyaca- rinc aykırı hareket ettiğinden ceza- dağa gidecek, oradan Karabüke ge-
ğım. landınlmıştır. çecektir. Bay Vekilin Karabükte ye-

Bu hastanın iddiasına göre u- • 1 ni tesisat ile yakından meşgul olaca-
mumi mnlUmatı biraz nakıs imiş. 

1 
- ğı ve oradan Ankaraya gideceği ha-

Fakat uvkuda melekler tahsil ve Birkaç Satırla ı ber verilmektedir. 
tcrbiyesile iştigal ediyorlarmış. Bu Şolörlerin müracaati 
nun için günün birinde malumatını •--------------

ank rt Şoförler Cemivcti Katibi Umumtsi ikmal ederek büyük bir şair sıfati- c u aran ve hasta nakliye o- J 

le ortaya çıkacağına kanaati Yar- tomoblllerltıe canavardan baş- Aziz, dün Iktısat Vekili B. Celal Ba-
dır. Bu kanırntle şimdiden diyor ki: ka glakson da konulacaktır. yan Perapalasta ziyaret etmiş, şo· 
Hastanın Ismet Inönü hakkında • förlerin taksi ücretlerindeki yüzde on 

yazdığı bir şiir pek güzeldir. Aynen 8 eynelmilel yataklı Vagonlar beş tenzilata ait itirazlarını bildir· 
yazıyorum: Şirketinin Şark memleketleri miştir. Bu itirazlar, yakında toplana-
Ateşle şiir ~ a1.ıwağım Ra.5mufettu ı Tuşföy dün sabah şeh- cak olan bir komisyonda görU~ülcrek 
Okuyanı yakacağım rimize gelmJştir. bir karara bağlanacaktır. 
• ·edimleri, Bakileri 
Zindanlara tıkacağım. 

Haylice ç.alıstm, l oruldun, ismet 
lnönü namını aldın ne mutlu 
Vatanm itllasında gö terditı hikmet 
Siyaset bahrine daldın ne mutlu 

De.'Iliryolu J=aptm, fabrika açtın 
l\lemleket içine saadet ı;açtın 
Terakki ufkunda ku.5 olup uçt.un 
Selamet yolunu buldun, ne mutlu 

Her işin muntazam, her flilin düzgün 
Haindir zatına ola.olar küskün 
Vicdanın, ahlakın herşeyden üstün 
Bir büyük diplomat oldun, ne mutlu 

adakatle ettin devlete hizmet 
Takclir eder bunu u büylik millet 
Göğsüne nişandır ehamet, himmet 
Mevkide !/Ok zaman kaldın, ne mutlu 

Bu şiirin sahibinin ismini kaydet. 
meyi unutmuşum. Asıl sanatı mU
rettiplikmiş, 15' senedenberi burada 
bulunuyormuş. Umumiyetle gayet 
sakin, neşeli, akıllı görünüyormuş. 

Fakat birkaç ayda bir gözünün dön
düğü oluyormuş. 

Pavyonlan gezerek akşamı bul
muştuk. Tedavi yerlerini ve çok e
saslı ilmi te.1kikler yapılan laboratu. 
varları da gezdikten soınra derin bir 
hüzün içinde bu acı yerden ayrıldık. 

A.. E. Y. 

• 
S eyahat ve \•apur a<'.entaları 

bundan sonra yalnız kendi 
namlanna gelen npurlara girebile. 
cekJcrdlr. 

• 
Esnafa ait r.ezadan ve muarene 

paralarından 98 bin lira top. 
lanmı~tır. Bu para, birlik bütçe ine 
konulmu ve Irat kaydedilmi~tlr. 

• 
N af ıa V d\iileti, lzmir Su Şirke-

tini satın almıya karar ver
miştir. Şirket, atın almdrktan sonra 
belediyeye devredilecektir. 

• 
H indlstanda Türk ı.lgaralarma 

rağbet artmıştır. Dk defa ola
rak 240 bin paket Türk slgara..cıı gön
derilmiştir. 

• 
M Uze Direktörü Aziz, Maarif Ve. 

i<fıletinln da\'eti üzerine -An. 
karaya gitmiştir. 

• 
T opkapı Sara~·r ~IUzesl MUdiir 

Mua\'inliğine müzenin başka
tibi Bay Mustafa, onun yerine de 
katip Bay • efik hıha edilmişlerdir. 

• 
Gelecek f'ene 491 ilk m"ekt~p mu-

allimi terfi edecektir. ı.ıste 

Vekalete göoderUmlştlr. 

Çatalcada Açılacak 

Yeni llkmektepler 
Çatalcanın Gökçeli, Uı.zari ve Ta

rama Silivrlnin çeltik, Şilenin Ubeyli 
ve Kara Mandıra ve Sanyerin kasa
ba Kaya köylerinde bu yıl birer ilk 
mektep açılacaktır. 

Ustüste iki yıldan fazla köylerde 
muallimlik yapan ve muallim mek
tepleri mezunu olan öğretmenlerin 

köylerden şehirlere alınmaları karar
laştınlını§tır. 

Eroin Fabrikasını 
işletenler 
Aranıyor 

Evvelki gün Şişlide ve Beyoğlun:h 
meydana çıkarılan eroin fabrikaları· 
na ait tahkikat derinleştirilmcktedir. 
Doktor Orlofun yabancı devlet teba
asından olduğu tesbit edilmiştir. Re
simleri çoğaltılmış, teşkilat memur
larına dağıtılmı§tır. Suçlunun Beyoğ
lunda Luvr apartmanında bunrlnn iki 
buçuk ay evvel oturduğu ve sonra 
başka bir yere taşındığı anlaşılmıştır. 
Orlofun yakında ele geçeceği muhak
kaktır. 

Makalle su!tanı 
şehrimize ~eldi 

• cağ'ını anlafmışfif'."' ~. ~- .. . P 
. ı Halbuki, sıhhat muduru Alı fı 

.. >r .. . .. . 
.... .. 

• 

Salih bin Galip vapurdan 

çıkıyor 

diln kendisile görüşen bir m.ubar; 
rimize hiçbir gazeteye bu şekılde 
yanat vermediğini söylemiştir. 

lıtanbul temiz, ucuz ve manıııt 
,ehir olacak tJ 

Alakadarların verdiği maıunı• .. 
edil rı .. 

göre, fare kanile bul~c;mış k si 
d TJl.llle evlerimizde, koynumuz a sı ı ur-

sıhhat bakımından tamamilc m~bZ ıı· 
ludur. Avrupanın hiçbir medenı ~ a• 
rinde kedi olmadığı halde veba. ~i· 
kası da yoktur. Çünkü, yeni i~t el<l>" 
len kimyevi maddelerle farelerill U ~ 
künden imhası imkanları elde ed 1 
mi.§ tir. _.~ 

Bu itibarla, faydasından çok bıS 
rarları ve sıhhi mahzurları olan ııt• 
hayvanların tamamen kaldırılıI135 Jtı• 
kadar şehirde mücadeleye devaJll 0\1111 
nacaktır. Esasen belediye, JstaO~JJ" 
evvela temiz, sonra ucuz, daha~ 
ra mamur bir şehir yapmıyıı O" 

vermiş ve bu üç esası kendisine P:, 
sip olarak kabul edip çalı§DlıY.a 

Jamıştır. 

Şehr ve Makalle sultanı Salih bin dd 
Galip, dün Providence vapurtle şeh- Trabzon Limanında 
rimize gelmiş ve Perapalas oteline in- lncaata Baclanıyor. 
miştir. Sultan Salih bin Galip, aslen ~ ~ ~ 
HintHdir. lngiltere kralının taç giy- Trabzon limanında bulunan ul li-
me merasiminde :Makalle namına bu- rüğe ait antrepoların da Istanb ~· 
lunmak üzere Londraya gitmiştir. Dö man işletmesine devri kararlaşın ~ 
nUşte Akdenizde bir gezinti yaptık- Liman işletmesi bu antrepoları :8'l -
tan sonra, dün lstanbula gt>}l""liştir. şekilde yeniden inşa edecektir. dJf· 
Burada bir. hafta kadar kalarak ş~h- nun için projeler hazırlanmakta tr 
rin görülmiye değer yerlerini geze- Trabzon liman inşaatının d~ Gi' 
cektir. Misafir sultanın Ankaraya tanbul limanını yapacak IngilıZ ıdit• 

. ·ı · uhteıne 

iikVi~B~·HAV~ 
1

24 Temmuz 937 
CUMARTESİ 

Bugünkü Hava: BULUTLU 

Yeşilköy meteoroloji istasyonun
dan alman malUmatn göre, bugün 
Trakya ve Kocaeli mıntakalarmın 
kısmen Ege mıntakasınm az bulutlu 
olması,' rüzgarların garp istikametin
den orta kuvvette esmesi muhtemel· 
dir. 

DUNKU HAVA 

Dün, hava tazyiki 758 milimetre. 
sıcaklık en cok S3, en aıı: 21 santigrat 
olarak ıtavdedilmistir. Riiwar sin.al 

7 inci ay Gün: 31 Hııır:. ~ 
Arabi 1356 Ruın; 1

•
3 :ı:t 

Cemaziyülevvel: 15 Temınuz2 zO 
Güneş: 4,48 - Öğle: 1

9
'34 

!kindi: 16,17 -Akşam: 1 's8 
Yatsı: 21,30 - tmsak: _!.:., 

11 
' ·~· olarak kaydedılmiştir. RUzgArs~t t1 

şl\rkiden ~.aatte 20 lcilomctre 
esmistir. 
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Ademi Müdahaleyi 
kurtarmak Omidi 
Artık Kalmadı 

fngiltere Son Teklifini 

Geri Aldı 
~~ra, 23 (TAN) - Ademi 

için ~ •İ•temini kurtarmak 
tık 9\ılcubulan lefebbüılerin ar-

ıu,._ dü .. •• .... '----t bA ı olbıı. ı..... T .. ugune auuıaa aaı 
}'Uldır. 

'-lee:. buhran ve ispanyada döğtl
h he llluharip olduklarou tannna
~:...leye fercllı üzerinde ısrar eir 
a den Dert geliyor • 
~ ~Zden İngiltere hükO.meti a
dı.ıı:.. lllUdahaleyi kurtarmak için ver 
-gı lon teklifl · 
ınuvllf .. erı geri almayı daha 
a lk goı:nu, bulunuyor. 

llı.te \1gUn Mister Eden Fransa sefiri 
!'il, r Corbiıı ilen görüşmüş ve gö-

Madrid 

Etrafmda 

Harp 

Şiddetlendi 

ko:~et.icesi.nde ademi müdahale
~ in toplanmıya davet olun
~~ iınkAn bulunmadığı anlaşıl .. 

b!r ~· çıkmazdan çıkmak için hiç 
Şiddetle bombardıman edilen Madrid haıtanelerinden 

bazı manzaralar 

Filistinin Bölünmesi Meselesi 

lbnissuudun idaresinde 
Bulunan Araplar 

Siddetle Protesto Ettiler 
1 

Amerika ise Bu Meseleye Karşı Gayet 

3 

Ak Ağu 
Neşenin işrkıymı, lakin sun'i key. 

fin ve keyif veren şeylerin pek dos
tu değilim. Diyec~ksiniz ki, bütün 
dünyanın hoş gördüğü mükeyyifata 
hücum etmek budalalıktır. Olabilir. 
Dünyada budalalık yalnız benimki 
değil ya! Hiç olmazsa ben bu buda
laca fikriml az çok sağlam bir temel 
üstüne oturtabilirim. Şöyle ki: 

Keyfin aleyhinde değilim. Fakat 
artık söz götürmez hakikattir ki in. 
san ,keyif veren şeylere çabucak 
müptela oluyor. Doğrudan doğr.uya 

Çekingen. Davranmaktadır dimağ yani ınsantığın ce\·heri üzert-
ne tesir eden bu maddelere müptela 

Londra, 23 (TAN) - Arabiatanm, lbnisauudün idareıinde bu- olma.k ta adamı mahvediyor, yoksa 
lunan bütün tehirleri, bugün Filiıtinin takıimi planını tiddetle kıvamında kalsa kimsenin bir diye. 
protesto nümayitler yapılmıttır. ceğl yok. 
• Amerika hü:kOmeti, lngilterenin ı-- işte benim mükeyyifat aleyhtarh-

Fllistin hakkındaki plinlanna kar ... ,--p---A-.. --H---..... , ğımm esası budur. Nice dostıarnnm 
ŞI gayet çekingen davranmaktadır. 1 apa gır asta ayyaşlık yüzünden harap olduklan· 
Buoun, Yahudileri ve lnglltereyl nı, işlerini, gttçlerinl, sıhhatlerini ve 
kızdmnamak arzusiyle yaptldığı hatta evini barkını kaybettlklerinl 
aşiklrdır. görerek elem çekmişimdir. Onun için 
Maamafih Amerika Birleşik devlet ke)if veren şeylere düşınanım. 

Ieri hariciyesi ,1920 yılında manda- Bu arada bilhassa birisi \"ar ki her 
yı reddettiği için, Ingilterenin yeni sözü geçtik~ tüyleri.mi ürpertir: 
manda fikirlerine güler yüz göster- • in ero . 
memesi tabiidir. Bilhassa gençler, hatta genç Jm.. 

Muhtelif memleketlerdeki Yahudi- lar ve kadınlar arasında tahribat 
ıer ve Araplar, Ingilterenin yeni ka yapan bu ak zebirin memlekette kö. 
rarma. memnun görünmekte fakat künü kurutmak ciddea bir vatan me-
bunun §imdilik oluşuna itiraz etmek. selesi halindedir. 

tedirler. Basit vasıtalarla kolay istihsal e-

Almanyada lunu,, bulunmadığı anla.şılmış bu 
.rOr. 

~NYA !LE FRANSA Marconi ...... 
3 Milyon Bırakh 

A ·k A Askeri Vergi 
merı a yanı Bertin, 23 (A.A) - "Askeri,. bir 

dildiği için her gün bir yenisi keşfe. 
dilen eroin yapanlann rarpıldıklan 
cezalara rağmen hali mütenebbih ol· 
mamalanm bu i~ln getirdiği kolay ve 
çok kira atfetmekle beraber sık sık 
keşfedilen bu zehir f abrtkacıklarmı 
kuranlar, işletenler ve bu ak ağuya 
satanları daha hususi ,.e acı cezalar• 
la hırpalamak ve artık bu memleket.. 
te gençliğin kanını emen, onlann ba
yatı pahasına para. kazanan cana
varlara yer bulunmadığmı daha §e.. 

dit ve ibret verici hususi cezalarla 
göstermek gençliğin selimetl ll&IDI• 

na cidden arzu edllir birşeydir. 

D . ARAsINDA 
lııaıı~ ~anın Berlin sefiri Al
ttır. Arı 'lla.ricıye Nazın ile görüşmüş
tJpıere 1~ılan Fraıi89. sefiri, kati tek 
Pılan n ~en Fransa aleyhinde ya.
ı:ıuy0r ~Yatı protesto etmiş bul'.1-
l>e.!ıya. 111~ gazeteleri Fransayı Is 
lejy011:bıne müdahale ve Fransız 
h11.1:n nı ispanyaya sevk ile it
bu ıı:trııektedir. Fransa hükumeti 
baıcıe alllla.rı resmen tekzip ettiği 
~~""Alınan gazeteleri neşriyata. 

R il ,,,. vergi ihdasını derpiş eden bir kanun uzve e nar Şl neşredilmiştir. !ki senelik mecburi 

~'"""''d~· l . ıtll oırn.~et~Jf·hiclise ile meş-
li'raıısa _ Ve Alman gazetelerinin 
bozacak b:A1rııanya münasebetlerini 
lnekt~: 

1 
il' Vaziyet aldıklarını söyle-

"""r er. 

.\ıs liARp V AZ!YETt 
ı,._ keri..., . , 
........ Yaları b &zi~ete gelince asilerin ba 
~ Ugün Madridi şiddetle bom 
deıu b.an etti. Şehrin garbinde şid
htııt~ lhulıarebe vuku bulmuş ve 
lnıştrr kuwetıeri bir taarruz yap. 

Bu~ 
~liltfbnet zun muvaffak olduğu 
liliyor. IrlaJıafili tarafından bildi-

ll.\asELON A BOMBARDIMAN 

lıa ED1LD1 
~lonıa dUn gece denizden bom
~tk ::. edihniş şehir iki saa.t ka
!tıultabel nıış ve sahil bataryalan 

Roma, 28 (TAN) - Marconi
nin nişı, bugün doğduğu yer o
lan Bolognadaki malikaneye gö. 
mülmüştür. Marc.oni, 3 milyon 
lngillz lirasına baliğ olan serve
tinin büyük bir kısmını 7 yaşın. 
da.ki km Electra'ya bırakmıştır. 
Pek genç olan zevcesi ve kızı, 

l 
slmdillk ne 1·ane.caldan ha.kkm. 
da .kenouerıde ltöriiıan suaııere, 

derin bir yeis ic;inde, Marconlye 
ağlıyacaklarmı söylemişlerdir. : ........................... . 

Fransada 
Sosyalistlerin 
Yeni Kararları 

Paris, 23 (A.A.) - Sosyalist fır

kası umumi katipliği, halkçılar te
cemmüü komitesine bir mektup gön
dererek halkçılar cephesi programı
na olan sadakati hakkında teminat 
vermiş ve ıslahat sah~ında feyizli 
icraat yapılmasına medar olacak mü
temmim bir program tanzimi teklifin 
de bulunmuştur. 

Vaşington, 23 (TAN) - Amerik!ı 

ayanı, Reisicümhur Roosevelt'in ili 
mahkemenin reformuna aıt verdiği 

projeyi 20 ye karşı 70 reyle reddet
miştir. Bu proje yeniden encümenP 
tevdi edilmiştir. Encümen, llyıhayı 

on gün zarfında tadil ederek yeniden 
ayana verecektir. Aynca, ziraat is
tikrazlan faizleri hakkındaki Reisi
cümhurun vetosu da ayan tarafından 

Suriyede 

Bomba Patladı 
Halep, 23 (A.A) - Dün akşam Su 

riye Hariciye Nazırının biraderinin 
evinin kapısı önünde bir bomba pat
lamıştır. 

Birçok çocuk, ağır surette yaralan 
mıştır. 

Bu suikastin şahsi bir takım düş
ma.allar tarafından yapılmış olduğu 
farzedilmektedir. 

Ammanda 

Bir Mühimmat Deposu 

Meydana Çıktı ~Uııiınd:ıe bulunmuştur. Hiunr Mektupta ayan ile mebusan mec-

'll-lla...,aaa .. !isleri arasında herhangi bir ihtilaf Amman, 23 (A.A) - Bir Arap 
lllcaırtuı gore hükiimet kuvvetleri zuhuruna sebebiyet vermemek için bankası direıktörünün evinde bir bom 

teM... - a kasabasını istirdada te- .. ile ya l 
-.,qa etın· 1 son sözU rey~am • ~ı ~n intihaba- ba ve mühimmat deposu meydana 

' ış er, fakat muvaffak ola· tın söylemesı ve -~yan _ıntıhabı usulü- j çıkarılmış olduğundan zabıta, bu ban 1 
ata~· nün ıslahına mutcallık ve Kanunu kayı kapamış ve müdür muavinini 

IaPan AP~ TORPiLLENDİ Esasiye dahil olacak bütün kanuni tevkif etmiştir. 

askeri hizmet ifa etmiyen bütün Al
man vatandaşlan, varidatlarma gö -
re hususi bir vergi vereceklerdir. 
A~keri hizmete veya adi hizmete ehil 
olmadıkları beyan edilen kimseler, bu 
vergiden muaf olacaklardır. 

Ayda 25 marktan aşağı para kaza 
.nr f \r da bu vergiyi vermiyecekler. 
dir. 1 Kanunusani 1914: ten evvel 
doğmuş olan kimseler de bu vergiyi 
vermeide mükellef tutulmıyacaklar 
dir. 

"Askeri,, vergi, ilk iki sene za~ 
da irat vergisinin yüzde ellisine balıg 
olacaktır. 

DIŞ 

KISA 

HABERLER 

B ir Bulgar tayyaresi RJla 
dağına. düşmüş, parçalan 

mış içinde bulunanlardan birisi 
ölmüş, diğeri de ağır surette ya
ralaıımıştır · 

• 
A ğustosun 5 inci günü Peş. 

tede beynelmilel kadınlar 
haftuı vardır. Bütün dünya ka
duılan çağınlacaktır. 

• 
B elçlka Kralı yarın, Pa.rlse 

varacak ve Fransız Rei
sicümhuru tarafından verilen 
bir ziyafette bulunacaktır. 

• 
B elgrat ~ö~ülerl, ücretleri-

nin yiikseltllmesi için 
~v ilin etmişl .. rdlr. 

Roma (Vattkan), 28 (TAN) -
Papanın sıhhi vaziyeti bugün yine 
ağırlaşmıştır. Hail korku verecek bir 
şekildedir .Doktorların vaziyetin teh
likeli olmadığını ve bu hastalığa sı· 
caklann sebep olduğunu söylemek· 
tedirler. 

Fransada 
Siyasi Karıııklıklar 

Doullens, 23 (A.A.) - Dün ekşam 
Fransız sosyal fırkası tarafından ter 
tip edilmiş olan bir içtima münasebe 
tiyle diğer fırkalara mensup 300 kişi 
içtima salonunun civarında toplan
mışlardır. 

Nümayişçiler, çakıl taşlan atmış
lardır. Salonun camlan kırılarak et
n.fa saçılmış ve cam kınklan birçok 
kimselere isabet etmiştir. 

Salon haricinde Fransız - Sosyal 
fırkası azasından t.# J kişi yaralan
mıştır. 

Türkiye • lran 
Arasındaki 

Mukavelename 

B. FELEK 

Tifo mücadelesi 
(Başı 1 incide) 

B. Asım, tifo salgını hakkında bir 
muharririmize şunları söylemiştir: 

- İstanbuldaki tifo vakalarmda, 
son günlerde zahiri bir artma var, 
gibi görülüyor. Fakatı bunların çoğu 
30-40 günlük vakalardır. Hastalık. 

günü gününe haber verilmiyor. Bu 
yüzden, boşuna vakit kaybediliyor. 

Tifo salgını şimdiki halde kontakt 
Epidemik bir mahiyette olduğu, yani 
in.sandan insana geçmek suretile ya
yıldığı kati surette tespit edilmiştir. 
Şehir sularında, hiçbir (intan) a rast 
lanmaması da bunu teyit eder. Ba· 
günkü toplantımızda, on beş günden• 
beri tifoya karşı alınan tedbirler u .. 
zerinde görüştük. Ve bu tedbirlerle. 
çok müessir neticeler elde edildiğiııl 
memnuniyetle gördük. 

İstanbul belediye.sinin ve sıhhat 
işlerinde çalışan arkadaşların, tifo 
mücadelesinde büyük yardımları do
kunmaktadır . 

- Alman tedbirlerin klfi olduğu 
kanaatinde misiniz? 

~'Purıı:01 mUitecilerini taşıyan bir tedbirler derpiş edilmektedir. Direktör, hudut harici edilmiştir. 

Tahran. 23 ( A.A.) - Birkaç za
mandan beri Iran hükfunetile Türk 
heyeti arasında bazı meselelerin ham 
için başlamış olan müzakereler, yakın 
bir istikbalde imzalanacak olan bir 
mukavelename projesinin parafe e
dilmesile neticelenmiştir. 

~ &mir ~~fllendiğine dair lngilte ----·--------------------=--..:....:.====__:--=== 
1le~1 allıgı tarafından bir tebliğ G b A k d d 1 hl 'k 

- Hayır. İhtimalki, daha mUhim 
bazı tedbirler alınacaktır. 

- Bunlarm neler olduğunu öğre
nebilir miyiz?. hadiıe~~tur. Amiralliğe göre bu ar ZA en iz e e l e tUr • teyıt edecek malumat yok- { 

"' U~za--=k-=Ş===a==-rk=t===a ==-

Sükun 
•nıaşrııa h (Başı 1 incide) 
\>e Çe'-'l &kkında ma1ftmat vermi<> 
tr "'' rııe h .,, 

01u altın &reketlerinin Japon kon-
l>ıldıtın1 u:a ve intizam içinde ya-

Jaı>o ve etmiştir. 
h- nyanın p kin 
i·~tecue e ataşemmteri de 
t~el'in ta~ beyanatta bulunarak Çin 
11t1~i li.Ye harekatına devam et

duilıııu ' J 0ı>eYde gerginlik zail ol
telıniye~ ~aP?nyadan takviye kıtaatı 

Jaı>on ğinı söylernişUr. 
~eclhıin t:eeuı~ bugün toplanmış, 
~ltıde ... ki bUyUk fırkası, hUkümetin 
ttıı- .,. P etti~- · 
lı'l '9 ve hUkfi gı sıyaaeti tasvip et-
t!Uir, ş :eti tebrike karar ver
' 

0re, s...,~ aydan gelen bir habere 

~rlleında b.'v da Cinliler ile Japonlar 
ır tak 

ve Ja un güçı}Ukler zuhur 
llııın QekU Po~r 155 inci Çin fırka

ıneaını istemielerdir. 

B lrkaç gün evvel logiltere A
vam Kamarasında büyük 

bir ehemmiyetle mevzuu bahsolan 
bir mesele dün lngiltere ve Fran
sa matbuatında bir kere daha ta.. 
zelendi. Mesele Garbi Akdenlzin 
methaline hakim olan Cebelüttank 
Boğazının seddini inta~ ede<'ek 
tahkimatın yapılmasulır. Bu tah. 
kimat, bir taraftan ispanyanın Ce
belüttank kayasma yakın bölgele
rinde, diğer taraftan da yine Ce
belüttank Boğazına hakim olup 

ispanyaya ait olan Fas. mıntakası 
sahillerinde yapılıyor. lngillz ve 
Fransız matbuatının neşriyatuıa, 

lngUtere Parlimıntosunun en mü. 
hlm şahsiyetleri arasında olan Mis.. 
ter Çurçll ve Mister Loyt Corç gL 
bl meşhur siyasilerin telakkisine 
göre bu tahkimat yabancılar ta
rafından yapdınakta ve birkaç 
maksadı istihdaf etmektedir. Mak
satlarm birincisi lngilterenin mu
vasalatmı kesmektir. Halbuki Ak. 
deniz, Britanya imparatorluğunun 

:························································ı 

L .... :.~~~~-.?.~.~~---~'~--~~.:~.~: ....... ı 
muvasalası bakımından bir şah 
damardır. Bu yüzden bu tehlikeyi 
bertaraf etmek için tedbir alınma. 
sı ve meselenin en büyük ehemm.L 
yetle önlenmesi li.mndır. 

Mak.satıann ikincisi Fransa ile 

Şimali Afrikadakl müstemlekeleri 
arasındaki muvasalayı kesmek ve 
bu suretle Fransanın mUdafaasmı 
aksatmaktır. 

UçilncU maksat ise gerek ispan
yadaki ve gerek Balear adalarm
daki demir, bakır, vesalr maden.. 
lerden istifade etmektir. 

B ütün bunlan bir araya getir. 
mek için Almanya Ue ltaL 

yanın asi ispanyaya yardım et. 
melerinln stratejik ve ekonomik 
maksatlarla vuku bulduğu anlatı
lıyor ve bu vaziyetin tehlikelerine 
karşı gelinmesi isteniyor. 

lngiliz ricali içinde bilhassa Loyt 
Corç meseleyi azami vuzuh ile 
anlatmış ve ispanyanın Avnıpa 
içinde strateji baJmrundan lnglliz 
menfaatlerine hayati bir surette 
bağlı bulunduğunu söylemiş ve ln
gUtere hükfunetinln faaliyete geç. 
mesl sırasmm hulUI etmiş olduğu 

üzerinde tevakkuf etmiştir. 
lngWz siyasileri ltalya Ue AL 

manyanın ispanyaya gönWlil, sL 
l&h ve tayyare göndermekle, daha 

sonra bu ~it tahklmata yardım 
etmekle lnglltere ve Fransayı is
tihdaf ettlklerlnl açıkça uılatmıf 
ve meselenin Franoo tarafından 
t.akip olona.n siyasi prensiplere mti
zalıeretle al&kası olmadığmı teba. 
rilz ettlmılştlr. 

ltalya ile Almanyamn son Ade. 
mJ Mttdah&Je toplantısında aldık-

lan vaziyet te lnglliz şüphelerini 
artırdığı için lngiltere yeni bir u
sul bulıruya mecbur olmuştur. 

H 611ÜZ mektum tutulan bu U· 

sol hakkında bütün bildiğL 
miz bunlann siyasi bir tecrübe ma.. 
hiyetinde olduklandır. Gôya bu u. 
sulün tatbiki ile lngiltere ltalya ile 
Almanyamn prensiplere mi muba
lef et ettiklerini, yoksa, aradaki ay. 
nlığın sırf müzakere usulünden 
dolayı mı ileri geldiğini a.nlıyacak
mış. 

Demek ki Ademi Müdahale sis. 
temi bir imtihan daha geçirecek ve 
bu lmtlhaııdan sonra bugün dahi 
gizli kapaklı olmıyan hakikatler 
meydana çrkacak ve her taraf ol · 
doğu gibi görünmek lztırarmda 

kalacaktır. 

Bize göre görünen köy lalavuz 
stemez. Avrupa syaiseti ise görü. 
nen köye kılavuzla giderek hald
katle yüz yüze gelmek istiyor. 

Bu da nihayet bir gün meselesi
dir. 

- Pazartesi günü ikinci bir top
lantı yapacağız. Tedbirlerin nelerden 
ibaret olduğunu o günkü içtimaımız. 
da kati şekilde kararlaştıracağız.,, 
Diğer taraftan profesör Emil 

Gotschlich'te muharririmize demiıJ
tir ki: 

- 1stanbuldaki tifo salgını, beledi 
bir halde bulunuyor. Vaziyet, endişe 
edilecek derecede değildir. 

Sıhhi şartlara, 1stanbuldan daha 
ıiayetkar olan şehirlerde bile, tifo 
Epidemileri sıic sık görülür. Mesel&. 
ben şahsen Almanyanm birçok şehir 
lerinde tifo salgınlarile mücadele et
miş bir adamım. 

Halkın, kendisini aşılanmakta göe 
terdiği tehalükten ve alınan tedbir· 
lerin ciddiyetle tatbik edilmesinden 
cesaret alarak söyliyebilirim ki: pek 
yakında tifodan eser kalmıyacaktır. 

Ancak bu arada, yani hastalık. sey 
rini takip ettiği müdde~e. yeniden 
bazı tedbirler almak icap ettiğini zan 
nediyorum.,, 

Son yirmi dört saatte 27 yeni tifo 
vakası görülmüştür. Diln bütlln ası 

istasyonlarında aşılananların miktarı 

14,000 i bulmuştur. 
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Adliye koridorlarını 
Velveleye veren bir 
Dilenci tevkif edildi t Dün Asliye ikinci Ceza ~ 

mahkemesinde bir ölüme '
~ sebebiyet davasına başlan- ~ 

Asliye Dördüncü Ceza mahkemesi, dün Sultana adlı elli ya,ın- 1 dı. Suçlu yerinde mevkuf 
0

• ~ 
da bir kadına bir ay yirmi iki gün hapis ve 33 lira para cezası ~ larak şoför Relik vardı. Jd. ~ 
verdi ve derhal tevkif etti. Sultana dün sabahtan saat 16 ya kadar 1 ~ 
dl . 

111 
di.aya göre, Refik Kasımpa- 1ııı. 

a ıye polisini ve iki jandannayı İfgal eden, salonlarda bağırıp, r ' 
çağıran, önüne gelene küfreden bir kadındı. Anla,ıldığına göre, t şadan geçerken Müzeyyen ~ 
müZ:ç bir dilenci imif. ~ isminde fakir bir kadına iki ~ 

'- defa çarpmak suretile oto-1 Hangi dükkana giderse istediğini ~ ~ 

V d 1 almadan çıkmaz ve istediği olmazsa ' mobilinin altına almış ve '-e zn e en da dükkan sahiplerini rahatsız eder- ' sürük/iye sürük/iye öldür
miş. Bu suretle bankaya tam on iki \ mü~tür. Hadisenin şahitle- ~ 
bin lira koymuş. Kendisinin rezalet ~ rinden Veysel /zmitte bulun- ' Kaybolan 

1500 Lira 
Merkez Bankasında veznedar Bay 

Basanın odasında geçenlerde 1500 
lira kaybolmuştu. Tahkikat netice -
sinde bu paranın bankanın sayıcı me
murlarından Ihsan tarafından aşırıl
dığı anlaşılmış ve kendisi de tevkif 
edilmişti. Dür. asliye ikinci ceza mah 
kemesinde iddianın muhakemesine 
başlandı. 

Mahkeme, istinabe suretile Anka
rada bulunan banka direktörü Sait 
Erdemin şehadetine müracaat etmiş
ti. Dün gelen cevap okundu. 

Sait Erdem, bu hırsızlığın sayıcı

lardan lhsan tarafından vıınıldıihnt, 

tahkikatına dayanarak iddia ediyor 
ve tahkikata memur edilen Muam-

çıkarmasından korkanlar ona istedi- .,. d v • • • • b 
ıı. ugu ıçın şehadeti ıstına e ' 

ğini verip b~mdan defetmeyi tercih ~ 
ederlermiş. Birisi üstüne dokunsa: ~ suretile alınmıştı. Veysel, t 

- Ne vuruyorsun be, diye feryadı ~ şoförün kusuru olduğunu ' 
göklere çıkarırmış. '- söylüyordu. Refik: ~ 

Dün, bu itiyatlarını adliye koridor- ~ "-Bunun şehadetini ka- ' 
lannda tamamen yaptı. Kendisine a. ıı. bul etmem. Çünkü Müzey- ' 
ra sıra delilik süsü de verdi. Dünk\i ( yenin kızkardes, i, Veysele ' 
suçu da polis lbrahirne hakaret et- ~ 
mek ve dövmekti. Kendisini mahke- ~ m.e~tup yazmış, esasen ken- ~ 
meye sevketmek için dokunan me- '- dısı de Veyselle görüşür. ' 
murlara hemen çıkışıyor, manasız ve ~ fJ_atır için. söylemiştir.,, de- ' 
lüzumsuz yere bağırıyordu: ~ dı. Gelmıyen şah •tler de -

- lmdat, yetişin beni dövüyorlar. ~ vardı. Onların çaiiırılması ' 
Nihayet polisler, onu hakimlerin ö- '- İfin muhakeme talik edildi. ' 

nüne çıkardılar. Hiç istifini bozmadı. ' ' 
Yine bağırdı, çağırdı ve reis mahke- ı , ,. ..,., ,.... ,,...... ...,., ,. ,,...... ...,., ,.... ' 

me salonunun kapısını kapatarak mu ~-~------------
hakemeye devam etmi e lüzum gös
terdi. Reisin ihtarlarına riayet etme
diği için de mahkemeden dışarıya çı
karıldı. Sultana bu defa dışarda me
murJara çattı ve ara sıra komşu ka
pısı çalıyormuş gibi mahkeme kapı
sına vurarak hakimlere cevap vermi
ye ve kendisini gilya müdafaa etmi
ye çalışıyordu. 

Mahkeme şahitle-i dinledi. Müz:ı
kereye çekildi ve kararını tesbit et
tikten sonra aşağıdan iki polis getirt
ti ve kararını okudu. Jandarmalar 
Sultananın kollarından tutarak onu 
tevkifhaneye götürdüler. 

Taahhütlü 

Mektup Nasıl 

Açılmış? 
Asliye birinci ceza mahkemesi, dün 

Pangaltı Cedidiyc sokağlnda Pa.. 
paz Loran lspiridise gelen taahhtitlU 
bir mektubun içinden aşırılan para
nın muhakemesine başladı. Suçlu ye
rinde Galata postanesi memurların -

Hastalık 
Raporu 
Yanlış mı? 

Izmir, 23 (Tan) - Bucalı Şerefet
tin Balkanlı, Necmettin Mendek is
minde biri aleyhine sulh ceza mahke 
mesinde bir dava açmıştır. Son cel. 
sede Necmettin mahkemeye gelme
miş, hasta olduğuna dair rapor gön. 
derıniştir. Şerefettin, suçlwıun de
miryollan sekizinci işletme müdürlü. 
ğünde çalıştığını ve hiçbir hastalığı 
bulunmadığını, muhakeme saatinde 
de işinin başında olduğunu iddia et
miştir. Bunun üzerine hakim, der
hal celseyi tatil etmiş, maznunun ça. 
lıştığı daireye gidince Necmettini iş 

başında bulmuştur. Bunun üzerine 
suçlu, Buca belediye ve hükumet 
doktorlarına muayene ettirilmiştir. 

Bu doktorlar, Necmettinin sağlam 

olduğuna dair rapor vermişlerdir. 
Hakim, bunun üzerine, ilk raporu 
veren doktor hakkında takibata ka
rar vermiştir. Fakat, Necmettinin 
itirazı üzerine mesele, memleket has. 
ta.nesi heyeti sıhhiyesine intikal et
miş, muayene, ilk raporda kaydedi. 
len hastalıklann tamamiyle mevcut 
olduğunu göstermiştir, muhakeme, 
üç ay sonraya bırakılmıfibr. 

IZMIRDE BiR KAZA 
Izmir, 23 (TAN) - Izmir iş Ban

kası sigorta şefi Tahsinin bindiği o. 
tomobil Çeşme - Izmir yolunda dev
rilmiştir. Bay Tahsin, başından ve 
boynundan ağır yaralıdır. 

ÖLÜM HABERLERi 

ÖLÜM 
Düyunuumumiye müdürlüğünden 

mütekait Emin Edip Akta~ dün Yel
değirmenindeki evinde ölmüştür. Ce. 
naze namazı bugün Selimiye camiin
de kılındıktan sonra ailesi makberi
ne defnedilecektir. 

AVDET 
Fransız diş tabiplerinin Paris'de 

eden ve mesleki tedkil.atta bulunan 
diş tabiplenmizden Kemal Sun ve Re 
şat Methi şehrimize avdet etmişler
dir. 

merle Reşada hakikati itiraf ederek 
200 lirasını geri verdiğini ve ikinci 
p rtide çalınan 500 lira için de ihsa
nın "tut ki, onu da ben çaldım,, de
diğini söylüyordu. Bundan sonra, 
bankanın Istanbul şubesi müdilr mu
avini Bay Afifle, bankanın başvez

nedar muavini Şakir ve veznedar ls
rnail Hakkının da şehadetlerine mü
racaat edildi. Onlar da ayni şekilde 
ş hadette bulundular. Muhakeme gel 
miyen şahitlerin çağınlması için te
hir edildi. SUÇLUNUN KAÇIRILMASIN- dan Cemal vardı. Suçlulardan Bayan 

Pakize gelmemişti. lddia şu idi: dan şüphe ettik. Tetkik ediniz ve ne-
DA MOSAMAHA GöSTERMIŞ · . 

Sevdiği Kadını Başını 

Ezerek Öldürdü 

Papaz Lorana Galata postanesin - tıceyı bildiriniz. 
Dün asliye birinci ceza mahkeme- den verilmiş taahhtitlü bir mektup Papaz mektubu açmış, okumuş, i· 

sinde bir suçlunun kaçırılmasında mü gönderilmiştir. Mektup, Pangaltı pos çindeki paranın noksan çıktığını da 
samahası görülen polis Basanın mu- tanesine gelince taahhütlü mektup başmemurun gönderdiği mektubun 
hakemesine başlandı. Şahitlerin çağı- memuru, mektubun açılıp tekrar ka- arkasına yazmıştır. 

Izmir, 23 (TAN) - Narlıdere kö- nlması için muhakeme başka bir gü- panmış olmasından şüphe etmiş, baş Suçlu memur Cemal: 
yünde bir cinayet olmuştur. Halil is. ne bırakıldı. memur Hasana vermiştir. Bay Ha- - Biz mektubu muntazam o!arak 

Adliyec~ler 

Arasında 

Yeni Tayinler 
Adliye memurlarına ait tayin, na

kil ve terfi listesi, dün telgrafla müd
deiumumiliğe tebliğ edilmiştir. Bu lis 
tenin bir kısmını bugün neşrediyo
ruz. 

40 lira maaşlı İstanbul müddeiu
mumi muavinliğine terfian İstanbul 

müddeiumumi muavinlerinden Feri
dun Bagane, 30 lira maaşlı İstanbul 
aza muavinliğine hukuk mezunların
dan Arif Derviş, 45 lira maaşlı 1stan 
bul azalığına terfian İstanbul azasın 
dan Kaşif, 35 lira maaşlı İstanbul 
mUddeiumumi muavinliğine Ödemiş 
müddeiumumi muavini Orhan, 30 li
ra maaşlı Kars müddeiumumi mua
vinliğine eski Mecitözü müddeiumıı
misi İsmail Hakkı, 30 lira maaşlı İs
tanbul aza muavinliğine hakim nam
zedi Abdi, 40 lira maaşlı İstanbul 

müddeiumumi muavinliğine fıza mu
avini Meliha Kemal, 30 lira maaşlı 

Bursa M. umumi muavinliğine.eski as 
keri hakimlerden Kemal, 40 lira ma
aşlı İstanbul müddeiumumiliğine ter
fian İstanbul müddeiumumi muavini 
Rifat, 40 lira maaşlı İstanbul sulh 
hakimliğine terfian İstanbul sulh hfı
kimi Mustafa Ekrem, 35 lira maa~lı 
Ankara sulh hakimliğine Şile müddei 
umumisi Rasih, 40 lira maaşlı Şile 
müddeiumumiliğine terfian Düzce 
sulh ha&imi Tevfik, 30 lira maaşlı 
İstanbul icra memurluğuna Bergama 
müddeiumumi muavini Sadettin. 30 
lira maaşlı Siirt müddeiumumi mu
avinliğine !r.tanbul hakim namzedi 
Seyfullah, 40 lira maaşlı İstanbul 
sulh hakimliğine istanbul sulh hakimi 
Mehmet Nail, 30 lira maaşlı Tercun 
müddeiumumiliğine terfian İstanbul 
hakim namzedi Muharrem Kemal, 
40 lira maaşlı tstanbul azalığına ts
tanbul aza muavini Recai. 40 lira ma
aşlı sulh hakimliğine terfian İstan
bul sulh hakimi Ali, 40 lira maaşlı 

"''ltalca müddeiumumiliğine terfian 
..,atalca müddeiumumisi Ali Kemal 
tayin edilmişlerdir. Bu liste bugün 
alakadarlara ayrı ayrı tebliğ edilecek 

ERBAADA KURAKLIK 

TEHLiKELi BiR ŞEKiL ALDI 

Erbaa, (TAN) - Burada ve civa
rımızda devamlı bir kuraklık hüküm 
sürmektedir. Bu yUzden bütün mah
sulat adeta yok olduğu gibi tütün 
mahsulü de bozulmuştur. 

Hararet derecesi gölgede 37 ye çık 
mıştır. Şu birkaç gün içinde yağmur 
yağmazsa vaziyet çok acıklı olacak, 
tarlalarda mahsulün köklerinden 
başka birşey kalmıyacaktır. 

m nde 40 yaşlarında bir adam, 13 san da bu mektubu bir zarfa koy - sevkettik. Nerede açıldığını bilmiyo· 
aydanberi beraber yaşadıkları Fat- lzmitte Sakallı Bir Sarhot muş ve beş yerinden mühürliyerek ruz, diyordu. lznıit inhisarlar Ba,müdürlüğü 
manm başka birine kaçmasına kız. İzmit, (TAN) - Sakallı bir sarhoş müvezzi Şevketle Lorana göndermiş Şimdi Antalyada posta müdürü o- İzmit (TAN) - lnhisar idaresi 

Bugünliü Proı;nım 
lstanbul: 

orrıe ne"-rh:a tt ~ o ~ J ·~ 

12,30: Plfıkla Türk nıusif;ıJ 
12,50: Havadis. 13,05: Muh 
plak neşriyatı. 14,00: Son. 
Akr;ıam nt>şriyatı: 

9 "k"si ı 18,30: Plakla dans musı. 1ş.:ıtrıı 
30: Konferans: Doktor Al~ u zıı· 
(Deniz b::.nyoları: faidelen. v~e 11r 
rarları). ıo,oo: Cemal Kaınıl usiltı· 
kadaşlan tarafından Türk nıÖill r 
si ve halk şarkıları. 20,30: ··yıe"· 
Rıza tarafından arapça sotar&· 
20,45: Belma ve arkadaşlarık şıı.r· 
fından Türk musikisi ve ha~ 1tes· 
kıları (Saat ayan) 21,15: r rJe
tra. 22.15: Ajans ve borsa habe 22 
ri ve ertesi günün programı. ret 
30: Plakla sololar, opera ve ope 
parçalan. 23,00: Son. 

• 
GiinUn Program Ozil 

SENFONiLER 

21,30: Viyana, Graz: Scnfo~ 
orkestra (Brahms, BeethO'i 
Wagner, Liszt.) 

HAFW KONSERLlill 

6,30 Bükreş: Musikili sab;h ~ 
riyatı 7 ,30 Berlin kısa dalg 1$1 
Plak ve on.1<estra. 9,30 Parıs ~t' 
dalgası. Plak. 11,30: Keza. !3: c~ 
za. 13,10 Bükreş: Plak lEglcrgş91 
musiki). 14,15 Paris kısa da ~ 
konser nakli. 15: Keza. 15,3~=. :J8 
ma kısa dalgası: Hafif musı~ oS 
30: Peşte: Çıgan orkestrası. p~r 
Bükreş: Askeri musiki. 20,15 : 
te: Plak musikisi. 21,15 Bilk~e:o: 
Radyo salon orkestrası. 2 .;~ 
Prag kısa dalgası: ÇaykoV~ 
"Uyuyan ormandaki güzel" ııl· 
musikili süiti. 22.25 Prag kısn dıı.Jl• 
gası: Karışık program (l{eıtl 11: 
şarkı, orkestra). 22,40: IW~ı. 
Müntehap hafif musiki kon5

51
Jti 

22,45 Bükreş: Lokantadan rnu st : 
nakli. 23,05: Prag kısa dalg~·j'ıı' 
Hafif musiki. 23,15: Lli.ypz~g;. sl)· 
günesi gülünce" isimli musıkt~ 

3
g, 

it ( Sopran, bariton). 23,35 ~~~· 
Bratislava: Çigan bandosu (Şl>" 
h). 

OPERALAR, OPERETLER 

17: Llıypzig: Bayreut'ta ver;/ 
Lohengrin operasını nakit. ıs .. ,~ 
Roma kısa dalgası: Donizettl ~ 
"Eliyir de l'amour" operası. Zo· 
yo ope·rc-ti. 21;45 r:_~f.e: ı'°J!~i 
grin operasının Uçuncil peaJtli· 
22 30: Livon: Opera piyesi J1 

RESiTALLER şs.r-
16,15: Roma kısa dalgası: ıcıtııl' 

kılar. 20,15 Prag: Neşeli şar rs.g 
(Piyano refakatile). 22.05: p o6ıJ 
kısa dalgası, Keman konsert 
(Benda). 

DANS l\IUSIKISI J))1' 
23,05: Peşte. 23,30: Münib. 

zig. 
lUUllTELIF 

19.30 Roma kısa dalgası: ~J 
ça, türkçe ve rumca kısmen 
kili program. ~ 

---------:::- ııısııO 
tır. Bay Nazif daha evvel Sa usıcl 
Belediye reisliğini ve Samsun ~dur 
rat inhisarı ile inhisarlar baştn° 

mış, kadını sopa ile ve başına taşla önüne rastladığı kimselerle i<avga et- ve müvezzi de kendisine şu şifahi teb- lan Faiğin de istinabe suretile din- İzmit başmüdürlüğüne, Diyarbekir 
vurarak öldürmüştür. Katil tutul- tiğinden bu gece yakalanmış ve hak- liğde bulunmuştur: lenmesi ve papaz Loranın adresinin başmüdürü Nazif tayin edilmiş ve 
muştur. kında takibata başlanmıştır. - Mektubunuzun aGılmış olmasın- tesbiti için muhakeme talik edildi. buraya gelerek vazifesine başlamış- lüğünü ifa etmiştir. 

·~~~~~~~~~~~~~~!!!!!~~~~~--~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!~~~~ 
C:::: Düğün evının şuh ve mesut havasına hissolunn- de içindeki tatlı heyecan, gözlerinde ve yüzünde pe1' 

cak kadar bir soğukluk yayıldı. Bacı nine, Güneri belli idi. Hatta bir aralık annesine gülerek: 
içeriki odada lafa tutmuş, meşgul ediyor, taraftarı - Aman bu kızlar da, dedi. lki saattir kapıyı s.Ç" 

kızlar fiskos ederek karşılığa hazırlanıyorlar, ve mazlar ki... 
geçkin kadınlar, kaşla giiı.le işin münasebetsizliğini - Şimdi gelirler kızım. G 
biribirine anlatmak istiyorlardı. Oyun bitince Güne- - Gelirler amma, karnım o kadar aç, o kadar 

3 

rin fıkırdak ve sinirli taburu hafif hafif öksürerek ki... . esi 
mukabil taarruza hazırlandı. Yüzbaşının hanımına Annesi gülümsedi. Kızının -gerı gelen bu neŞ 
bir göz ederek muvafakatini aldılar ve hemen baş- gönlüne epey ferahlık verdi: . e-
ladılar: · 72 - - Bacı nine bugün düğünde idi,ister misin hıÇ Y 

"Ata vurdum belleme, a haydi haydi!" ya fesat koymuşıa1 havetlı. uraaan guveyı gotureceKJer. tteıe sen çık mek yapmamış olsun. 
"Çık ayaza terleme!" - Benim işittiğim, bu işi bozsa bozsa Emi~ bo- yavrum, kahredecek, Uzülecek ne var sanki? - A, nasıl olur? Ben reçel istemem. Teyzem ytıP" 
"(Kanbur) un senin olsun" zar. Onun kulağına sokalım, oradan gönlüne de gi- Bu tatlı sözler üzerine biraz sinirleri yatışan Gü- mıştır, hiç olmazsa.. . j}Ci 

"Erdenimi elleme!" rer demişler de, o da Güneri dayım alırsa Erden ba- ner, gözlerini silerek kapıyı açtı. Elbisesi artık sıkı- Kapı açıldı. o kadar sık ve hızlı çalmışlardı l°'ı1teıl 
"Ata vurdum kuskunu, a haydi haydi!" na kalır diye sinmiş. Kız bu canım, daha cahal yordu. Beslemeyi çağırdı. Fistanını, iskarpinlerini kız birden koşmuştu. Daha bir ayakları sokak ıı 
"Herkes bilir dostunu" (cahil). Erden ona bir iki gülmüşse söylenileni sa- çıkarıp minderin üzerine attı. Arkasına açık tirşe çu- Güner sordu: 
"(Dünbelek) senin olsun" hi sanmış olacak. buklu, beyaz ve sade bir boy entarisi geçirdi. Beline - Gı! Yemek var mı? 
"Çardağa ser postunu!" - Bana bakındı. Erden kimin oğlu bilir misiniz? ince bir kuşak bağlıyarak mercan terliklerini çekti. - Büyük Hanım sizi bekleyip yatır. 

Bu sefer mesele kısa yoldan başlamış ve hücum - Abbas Efendinin. Geniş ve rahat bir nefes aldı. Annesi de artık bir - Yemek var mı? Onu söyle miskin! 
doğrudan doğruya yapılmıştı. Buna mukabele, bu - Hah işte! Abbas Efendinin oğlu mebusmuş, şey söylemiyordu. Hemşiresile düğün evinden daha - Çoook küçük hanımcığım. eti 
mukabeleye mukabele .. Derken iş uzayacaktı. Yüz.· Dünbelekmiş, davulmuş, öyle kolay papuç bırakmaz. erken kalktıkları içfo olanı biteni görmemişlerse de Günerin yalan.dan hiddeti geçti. ÇünkU bes!enıe ı;e 
başının hanımı udu bıraktı ve hemen ayağa kalktı: Hele Hafız Hanım. O ne yörük hanımısıdır, ne yö- Bacı nine ile gelen, birkaç kız iki üç sözle işi anlat- sevdiği bir sözü söylemişti: Küçük hanımcıgııngeli' 

- A, dedi, hanımlar ne kadar geç olmuş! rük hanımısı... mışlardı. Onun için kendileri gittikten sonra nasıl eğ- bunu Erden öğretmişti. Güner mademki bu evın . "6 
Bundaki manayı anlıyan birçok kadın söze karış- Bu dedikodular, herkesin erkeği evine gelinceye lendiklerine dair tafsillt istemedi. Yalnız: ni olacak, ona şimdiden küçük hanım denilmeS'. 1ııı 

tı. Ve gizlenilemez bir ilanı harple herkes dağılmıya kadar sUrdü ve yemekte onlara bile mübalağalı an- _ Teyzen dedi ki, eğer efendi baban gelmiyecek şimdi küçük kızın peltek bir dille küçük hanııncJg 
başladı. işin farkında olmıyanlar, hala neşeli, ört- Iatıldı. Güner belli etmemekle beraber çok mütces- ise, yemeğe bize buyurun. tstfrsen gidelim. demesi pek hoşuna gitti. 
melerini başlarına geçiriyorlar, güle eğlene kapıdan sir olmuştu. Bacı nine ile birkaç kız evine kadar gö- Güner başını sola eğerek muvafakat ettiğini gös-
çıkıyorlar ve bilenlerle henüz öğrenenler de dediko- tilrdUler. Teselli ve teskin için hiç bir söz dinleme- terdi. Başlarına birer örtme alarak çıktılar. Sokakta 
du edecek yol arkadaşı anyorlard.ı: den odasına kapandı. kalbi çarpıyordu. Bütün dünbelek takımına ve bil-

- Dünbelekgiller kendileri nradtla r kardeş. On- Anası bir aralık geldi. Kapısı sUrrneliydi. GUner hassa Emişe yolda rastgelmek istiyordu. Bu suretle: 
lara çatan oldu mu ki? içerde sessiz, fakat derin derin ağlıyordu. Dışarının "Görüyorsunuz ya! Şinıdi bile ora ya gidiyoruz. 

- Zaten onlar öylesinedir işte. loşluğu yanında odası büsbütün kararmıştı. Akşam Ne yapsanız nafile, siz kapıdan bile bakamıyorsunuz,, 
- Emme bütünce kabehet (kabahat) Emişte, o ezanının son akisleri sıcak ve durgun havada dalga- gibi bir sitem manası çıkacaktı! Onlardan hiçbirisi-

istemeseydi olmazdı. !anıyordu. Ağır ve mehtapsız bir yaz gecesi, yüksek ne tesadUf etmemekle beraber, bunun düşüncesi bile 
- O kızın aklına da böyle olmaz şeyleri kim koy- dağların üstünden bir toz yığını halinde kasabanın genç kıza sükun ve teselli verebilmişti. Oyle ki, Er-

muş yarabbi. O nerede, Gtiner nerede, bir de Erden üstüne çöküyordu. Yemeğe çağırdılar, gitmedi. Ana- dengilin kapısını vururken, kalLinde meçhul ve 
nerede? sının birkaç sözünü cevapsız bıraktı. Nihayet: yeni bir neşenin başlangıcını seziyordu. Niçin sevi-

- lş o değil canım. Dünbelek oğlu geldi ya. Ai'a- - Baban yok kızım, gelmiyecek. Düğil11 yemeğine niyor, niye gülmek istiyordu? Bunu anlamadığı fıal-

Avluyu geçerken kımuştu bile: 
- Siz bugün düğüne gıttiniz mi? 
- Gittik küçük hanımcığım. 
- Sizi orada görmedim ya! 
- Biz şerbete yardın ettik, küçük hanımcığıııı· 
- Oyunları gördünüz mü? 
- Gördük küçük hanımcığım. 
- En güzel kim oynadı? ttot 
Kızlar gülüşerek mutfak tarafına bakblar ve 

kak, gizli bir sesle: 
- Bacı nine, küçllk hanımcığım. 

(Arka~ıı ,.ar) 
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Kwlmtelıi Ağlama davan Jibintle ağlıyanlar 

11Arzı Mevud.. a dinler memleketi de diyebiliriz. Birçok 

dinlerin, mezheplerin tarihleri Filistindeki mabetlerde kazıhdır. 

Burhan Belge bugün de din gayretkeıliklerini anlatıyor. 

Din Ticareti 
Mezhep ve iman 

Simsarlığı 
FiLiSTiN NOTLAR/: 

D inler hak mıdır, değil 
mi? Hangi din hak 

dindir? Kim dindardır, kimle· 
re dinin lüzumu yoktur? ln-

1a11lık ve onun büyük filozof· 

ları, daha on binlerce yıl, bu 
•n•llArİn bumda buluaarak 
dibinde anılacaklardu. 

Fakat Filistinde bu sualler üze
rinde uzun boylu düşUnmiye, bü
yük mütefekkir ve filozof olmıya 
lüzum yoktur. Çünıkü Filistinde din 
Jetin kendileri gitmiş, fossilleri kal 
mıştır. Peygamberler susmuş, diıı 
çarşılarının simsarlan konuş

mıya başlamıştır. Tanrılar kaçmış 
putlan birikmiştir. 

Beytillflhimde 1sa doğmuş der
ler. Halilürrahmanda İbrahim Pey 
gamber yatar. İsa Yahudidir. lbra
hinı, yani Abraham. keza Yahudi 
dir. Fakat bu iki mukaddes yerin 
biri hıristiyanlara, biri müslüman. 
lara aittir. 

kilisesinde, kandiller sayılıdır. Hiç 
'"' 1 ----14\..:iJ 'l.11.& "'""'· ··--Jll \J.~ft :.·-

kamaz. Hiçbir mezhebfn papazı öte 
kinin kandiline el süremez. 

din ticaretleri yüzünden dağ,tmıf 
lar ve ayırmışlardır. 

F ilistindeki insanlık, en çir· 
kin ve en talihsiz insanlık

tır. Yahudi, "Ağlama dıvarı,, na 
kafasını dafıyarak yukanda du
ran "Haremi şerit,, yani Salomo
nun vaktile inşa ettirmiş olduğu 

mabede ait saha tekrar Yahudile· 
1 u• \-lluc &~..,.:ıiıı '1i.Yt: dua_ eder. '1üs 
lüman, bu sahadan kendinden baş-
kası geçmesin diye eli sopalı bek
ler. Hristiyan gelince, o da bütün 
"Arzı mukaddes,, in müslüman 
bir devlet elinden alınarak Hristi· 
yan bir devletin eline geçmesine 
sevinir. Bu ne haldir? Ve bunun 
neresinde Tann sevgisi ve dindarlık 
dediğimiz derin gönül ürpermesi 
vardır? 

Hele, bir Kemalist için! Bizim 
Şefimiz, Ortodoks hristiyanlık ile 
sünni müslümanlık arasındaki lil· 
zumsuz bir kavga dursun diye, Aya 
sofyayı cami olmaktan çıkarmış 
ve "m'üze,, yapmıştır. Bütün Filis

Halbuki, bu talihsiz insanlar, 
eğer din kavgasını yapma

saydılar, daha doğrusu, eğer men
faat aynhklarmdan doğan kavga
larını Tannnın huzuruna kadar ta
şımasaydılar, medeniyetin, refahm 
ve bahtiyarlığm hakiki sahipleri 
olacaklardı .• 

Din işlerinde kaba sofu olanlara, 
itikad ve imanı taassupla karıştı
ranlara tavsiye ederim, Filistini 
gezsinler. Karlsbadda nasıl yağlar 
eriyorsa, Kudüste de sofuluktan 
ve taassuptan eser kalmıyor. Ve 
insan, laikliğin hem hayat hem Tan 
n sevgisi bakımından, yüksek mi.
nasını anlıyor. 

Filistin ve LUbnanda yaf!Yan in 
' --- -amhklen )'ilaijlMMD 

çektikleri izttraplan ~rdWrçe ve 

şiklyetlerini dinledikçe, bana öy
le geldi ki, cenubun fimale ve pr
km garba göndereceği hiçbir şey 
kalmamıştır. Şimdi, aksine, şimalin 
cenuba ve garbin farka yeni bir 

hayat düsturu göndermeleri llzım 
dır. Bu da, laikliktir. ~ 

Ta ıki o gönülleri boğan taaffün 
dağılsın ve hayat namma esen ta
ze rüzgarlar, insanlarm gönUllerin
de, hayat için de Tann için de ye. 
ni ve hem temiz hem gen.iş saha· 
lar hazırlasın. 

~ 

SORUNUZ ' 
CEVAP VERELiM ~ 

~J 
1 - Bayan Nezahate: 
Anlaşdmıyacak \'e taaccup ede-

1 

cek birşey yok. Tcaret kanoounda 
sarahat var. Bu kanunun (7) .ocJ 
maddeal bakm ne diyor: "Zatttıze,·ç 
kadmlan lcral ticaretten uvçleri 
menedebllfr.,, Kocanız da bu madde. 
ye istinat etmiştir. 

• 
2 - lzmlrde, Bayan Mevhibeye: 
Nlpnlnuz sizi sevmiyorsa uuv et

mekte mi.na yok. Zorla evleamlye 
onu icbar edemezsiniz kt Dediğiniz 

gibi, her aekadar, nişanlanmak, ev
lenme vaadi ise de, nişanı bozmak ta 
dalma kabildir. Hediyelerden bahse. 
diyorsunuz. Bu hususta size izahat 
vereyim: Türk Kanunu Medenislnbı 

(86) ma maddesi mucibince nlşanb. 
lanlan her biri diğerine verdiği bedi· 
yeyi geri lstlyeblllr. Hediyeler aynen 
mevcut değilse bigayrihakkm mal 
edbunlye dair olan ahkima tevfikan 
tunda olunur. Fakat, dikkat edin, 
mWılm bir nokta var: .. Nlpıllu 
maldan mütevellit davalar, nlşanm 

bozulduğu tarihten itibaren bir 1e11e 
· sonra sakıt olar.,, 

• 
s - Bay Ozdemlre~ 
Uzun mektubunuzu aldım. Yaznmı 

beni çok allkadar etti. Bizde niçin 
..Jüri,, yok aaallne cevap vermek çok 
1lZ1lll. Fraıısada jiirl vardır. Orada, 
Jüri taraf tarlan olduğu gibi. &ley. 
hinde bulunanlar da mevcuttur • 

• 
' - "&imsiz,, imzalı mektuba: 
Sizi aldatıp ta iğfal eden adam 

muhakkak ki vicdansızca ve daha 
Deri gideyim namussuzca hareket et
nıil· Maatteessüf, dünyaya gelen ço.. 
euğmmzun babam bu adam olduğunu 
ispat etmek cok güç. Elinlale ne 
mektup ne de başka bir delil olma. 
dığmı yazıyorsunuz. Adamın da, §im 
dl nerede bulunduğunu bilmediğinizi 
uave edlyonmıuz. Polis tahkikatı De 
bu şahsı bulmak kabil olabillr zan. 
nmdayon. Fakat dava edecek olur· 
sanız, yine tekrar ediyorum, arzu et. 
tlğlnlz gayeye bilmem ,·asıl olabDlr 
misiniz. 

• 
IS - Bay Enver Tekine: 
Galata nhtımmda babasmm kati

lini öldüren ~uğun hareketi ceu.. 
landınlacak mı dlye soruyorsunm. 
Tabii cezala.ndmlacaktır. K1mse, 
başka blrlne ceza veremez. Mahke. 
melerin vazifesi hakh ve haksm gös
temıek ve suçluyu suçuna uygun blJı 
tarzda cezalandırmaktır. Babasnua 
katlllnl öldüren bu gen~ mnhakka.k 
ki fena hareket etmiştir. Türk Jıikl. 
mi kanun dairesinde icap eden mu.. 
mele)i yapacaktır. 

lmıail Kemal Elbir 
(Istanbul Barosunda Avukat) 

Kudüste Kamame kilisesi, "Ağ
lama duvarı" ve "Haremi şerif" 
adeta yanyanadır. Hepsinin kapı.sı 
Allahın Cennetine açılır. Fakat, 
Yahudi, Müslüman ve Hristiyan 
biribirini doğramak için, bu kapı
nın önünde fırsat bekler. 

Böyle hır din ocağına yaklaşmıya 
görlinüz. Etrafınızı rehberler, kart
postalcılar, dilenciler sarar. Eski 
Galata nhtımma ayak basan yol
cu, hamallar tarafından paralan. 
mak tehlikesi geçirirdi. Galata rhı
tımının hamallan nizam altına a
lındı. Faicat Filistindeki mukaddes 
binalara sokulacak yolcu, bu teh
likeden henüz kurtulmamıştır. Bun 
ların içinde ve kapısında öylesine 
bir din ticareti yapılmaktadır ki, 
bunun işportacılarmdan kesenizi 
veya canınızı kurtarabilirsiniz a
ma, dine ve Allaha olan itikadmı
zı, bu paraya uzanan kıvnk tırnak
lı eller, mutlaka örseliyecekler ve 
pisleteceklerdir. 

tini, insanları da beraber olmak il- ı
zere, "müze,. ilan etmekten başka ALMAN 
çare yoktur. Çünkü orada sayısız 

KARIKATORO : 

K amame kilisesine, hiçbir hrıstı 
yan mezhep fazla kandil asa. 

maz. Hiçbirisi, kendine bir kapı aça 
maz. Katoliit, Maruni, Kıpti, Orto 
doks, Ermeni ve daha nekadar hı
ristiyan mezhep varsa, bu kilise
nin içine, ihtiraslarını ve egoizm. 
lerini de beraber getirmişlerdir. 
Kilisenin içinde öyle kavgalar et
mişlerdir ki, biribirlerine emniyet 
edemedikleri için, mabedin anah
tarını bir müslUmana teslim eyle
mişlerdir. 

Kamanı kilisesi ile Beytillahim 

1 2!!S 

dakf harbhı mukadderatını tayin e
decek gibi göriiaüyor. 

Ademi Müdahale Komitesinin lfli... 
sı, ispanyada diktatör memleketlerle 
demokrat memleketleri karşı kartı· 
ya getlrebUlr. 

Almanya daha timdlden Cebeıttt. 
tanğm etrafım tahkime ba§lanu§ bu
hnıuyor. 

Fasta da Almanlar tarafından talı. 
klmat yapıldığı bUdlrillyor. 

Uzak Şarkta Japon ve Çin asker
leri karşı kaJ1ıya vaziyet almış bulu
nuyor. 

Maamafth, Fransa ile lnglltere 
dünya siyasetinde anlaşmış bulun. 
dukça bütün bu tehlikelerin önüne 
geçebilirler. 

Onun için Mr. Eden haksız değO
dlr. 

E sasen, bu Filistin dediğimiz 
avuç ic;:i kadar yerde, din

ler ve mezhebler, tam kadrolu o
larak temsil olunurlar. Hepsinin 
mabedleri, ayinleri, papazları, ha
hamları ve hocaları, kitaplan ve 
mukaddes eşyaları orada mevcut
tur. 

Yıllar ve ihtiraslar bu mozayiği 
azami çeşitliliğe götürürken baş
ka, o zeminin üzerine kinin harcı 
ile de perçinlenmiştir. 

Filistinde şebirler biribirine küs
kündür. Mahallelerin biribirine ar 
kası dönüktür. Ve evler, biribirine 
düşmanca ve iğrenerek bakar. Bir 
Yahudi, Müslümanın aldığı dük
kandan zeytin yağı tedarik etmez. 
Fırının.kapısı önünde birleşen Müs 
lüınan ile Hristiyan, kasa.hm önün
de biribirlerinden aynlırlar. Şu 
lokantada yalnız Yahudi yemeği 
yenir. Bu kUçUk dUkklnda yalnız 
MüslUman karnını doyurabilir. Ve 
oruç denince, MUslUman, Yahudi 
ve Hristiyan, yine biribirlerinden 
aynlll'lar. Arkaemdan, kendi ara
lannda, bir kere daha ayrılırlar. 
Allahm oruçlu Katolik ile oruçlu 
Ortodoks için kabul saatleri ayn 
olduğu gibi, sünnt Müslilman ile Şıi 
MUslUman için de farklıdır. 

Bütün bu insanlar, hep aynı Tan 
nya taptıktan halde, onun adına 
biribirinden nefret eder. Halbuki, 
çoğu ayni dili konu,ur. Ve çoğu, 
ayni kandandır. Dinler ve mezhep
ler, insanlan Tanrının önünde bir
le,tireceideri yerde, onlan kendi 

Ayasofyalar mevcuttur. Ve din için 
kavga, iki komşu arasındaki tavuk 
yahut otlıyan inek kavgası kadar 
ucuzlamış: sefilleşmiş ve manasın
dan uzağa düşmüştür. 

Sallhaddin i~ Arslan Yürekli 
Rişarın bir zamanki kartılqmala· 
rmda o kadar destani bir heybet 
vardı ki, asırlarca sonra bu mevzu, 
Lessing gibi bir adama Natlıan gi

bi bir eser yazdırabilmiş ve insan
lık edebiyatına tolerans fikrinin 
en değerli anıtlarından birini kazan 
dırmıştır. 

·, ma.hm bu dağ havasından, şim-
di eser bile bulamazsınız. Bü

tün akideler, bir çukura yuvarlan
mıştır. Bu çukurda teatfün etınit
tir. Bu teaffUn, orada yaşıyan in
sanların bakışlarında muhabbet 
bırakmamış, ciğerlerindeki çalış· 

ma ve yaşama arzusunu kurutmuş, 
ve, Muslnm adalet getirmek iste
diği, lsanm çarmıha gerildiği ve 
Muhammedin taze iman 8flladığl 
bir toprak Uzerinde, ıtmdi, çhidn 
dikenler gibi çirkin ihtiraslar ve 
kinler bitmlttir. J 

Filistinde, Yahudi ile Müalil· 
man, LUbnanda Maruni ile MtıalU
man, birtbirine hayat hakkı tanı
mamaktadır. Bir az daha ötelere 
giderseniz, kiptf ile MU.slüman ya
hut Şii ile Sünniyi gırtlak gırtlağa 
bulursunuz. İşte dinlerin demiyece
ğim fakat dinlerin ticaretini elleri 
ne alan hahamlarm, papazlarm ve 
vobazlarm marifeti bu olmuştur. 

Radyo Splkerinln sesi: 
- Sayın dlnleyicller, lllntll Profesör "Okama,, bu konlel'llllslY19. tmt> 

kılıç yutmanm kolaylıklanıu ve bir kılıcın nasıl yutulablleceğlnl ötrettL 
Yufula11 kılıcın, mideyi ve ağu kesmeden nasıl çıkanldığını da gelecek 
hafta bu saatte vereceği konf erauta öğreneceksiniz. 
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Gülleci Irf anın Amerikada 
Ka~andığı Muvaffakıyet 

l ngiliz Vniver•İl~leri fammL 
Amerikalılara karfı Amerikada 

çarpıfan ve birincilik alan 

İngiliz Üniversitelilerinin 
Amerikalılara Galebe 
Çalmasında İrfanın da i 

Hissesi Var 1 
Kembriç Üniversitesini muvaffakıyetle b't' d' -· . 1 h ' . _. . ı ır ıgını evve ce a-

ber verdıgımız kı tl' "11 · · İ .. . . yme ı gu ecımız rf anın Amerikada elde ettiği 
muhım bır muvaffakıyetini sporcularımız .. 'd ı· İ f .. İ . . . . . . a muJ e ıyoruz. r an 1 
u? ngılı~ Ü~ıveraıteıının teşkil ettiği üniversiteler takımile Ame-
rikaya gıtm!f ve orada Amerikan Üniversitelerine karşı yapılan 
müsabakalara dahil olmuştur. 

İngiliz Üniversiteler takımı Amerikan ü · · t 1 t k be . . _ .. nıverıs e er a ımını 
te karşı yedı ıle maglup etmiştir. İngilizler koşulardan ziyade 

konkunlarda muvaffak olduklarından ga1ı'bı'yet· t · tm' l d · İ ı emın e ış er-
ır . . rfan da konkurlara dahil olan gülle atmakta 14 metre 80 
~~tımetre savurarak birinciliği aldığından İngiliz üniversitel . 

gülleci irfan nnın galibiyetinde büyük bir hissesi vardır. e 
~--~~------~--~--~------_:__--

1 
Amerikalıl~r mütehassıs oldukları , 

koşularda, bilhassa sürat koşuların
da üçüncülükleri dahi Ingilizlere kap 
tırmamışlardır. Halbuki konkurlarda Fut bole öl erimizin 

Belgrat Hazırlığı 
Kampa G iren Milli Takım Oyuncula rım 

Fener Antrenörü Çalıştır ıyor 
Yugoslav milli takımile karşılaş

mak üzere Modadaki kampa topla
nan futbolcülerimiz sıkı idmanlara 
başlamışlardır. Milli küme maçların
dan epey yorgun çıkan oyunculara 
bir müddet, yalnız hafif jimnastikli 
i.:ınanlarla istirahat verildikten son
ra sıkı idman devresine girilmiştir. 
Milli takım oyuncularını Fenerbah
çenin İngiliz antrenörü Elyot çalıştır 
maktadır. 
Takımın nefsini artırmak Uzere n

zun yürüyüşler ve arada koşular yap 
tıran antrenör, haftada birkaç kere 
takım halinde futbol idmanlarına baş 
tatmıştır. Oyuncuların ferdi bakım· 
dan eksiklerine göre ve çocukları ay
rı ayrı çalıştırmakta olan Fenerbah
çenin antrenörü şimdiye kadar aşılan 
idman merhalelerinden memnun gö
rünmektedir. 

Pek sıkı idmanla fazla sarsılacak 
zannını uzaktan verenlerden 

Esat 

lngilizler üstüste galibiyetlerle netL 
ceyi elde etmişlerdir. 

lngiltereye gidelidenberi pek iler
liyen ve memlekete döndüğü zaman 
hem kültürü hem de spordaki ehliye
ti ile güzide elemanlarımız arasında 
bulunacağı şüphesız olan irfanın şe_ 
ref1i bir birincilik aldığı Amerikada
ki müsabakaların neticelerini aşağı
da veriyoruz: 

Amerikalıların Princeton - Cor. 
nell Universitelerine karşı Ingilizle
rin Cambridge - Oxford Universi. 
teleri takımının yaptığı müsabaka
lar: 

l 00 YSl rıiA kn"n - J::>l• ıu .. ı. r •• 

ningtan (Amerikalı) 10,2 10 ikinci 
on beş santim farkla yine bir Ameri.. 
kalı, üçüncü yine bir Amerikalı. 

220 yarda koşu - Birinci: Pen
nington (Amerikalı) 21,4/ 10 ikinci 
ve üçüncü yine Amerikalılar ... 

440 yarda - Birinci: Brown ( A. 
merikalı) 48,6/10. ikinci ve üçüncü 
yine Amerikalılar. 

880 yarda - Birinci Brown (A-
1 merikalı) 52,2/10. !kinci Amerikalı, 

üçüncü Ox..ford'tan bir Ingiliz. 
Bir mil - Birinci Bradley (Ame

rikalı) 4,13,4/ 10. !kinci Ingiliz. üçiln 
cü Ingiliz. 

İdmanlar hakkında yaptığımız tah _ 
kikatla şunu da öğrendik: ı ------------ Iki mil - Birinci Howard (Ame. 

rikalı) 9,36,4/10. !kinci bir Ameri
kalı, üçüncü lngiliz. 

Fener antrenörü Yugoslavyada üst JI A d d 
Uste iki gün oyniyacağımızı dikkate 1 f Vl Q a a 
alarak takımmııza iki gün üstüste V k . D . 
idman .et~rip bir gün istirahat ver- ı ar l n l en 1 z 
mekte ımış.. V 

TAN - Futbolcülerin idman kam l arış/arı 
pından gelen şu yukarıdaki haberler 
bizi sevindirdi. Milli takımda yer ala
cak gençlerin, uzun bir f utıbol mevsi
mi geçirmiş olmalarına rağmen antre 
nörU tatmin edecek kadar mukave
met ve iyi bir idman kıvamı göster
meleri herkesi memnun eder. Yalnız 
Belgratta iki gün üstUste oynıyaca
ğımızdan dolayı burada da iki gün 
U&tüste idman etmenin !Uzum ve hik· 
metini anhyamadık. Cem'i bir spor o· 
lan futıbolde, mücadele sporlarında. 
dahi nadiren tatbik edilen "müsa
baka şartlarında idman., usulüniin 
bilhassa bu sıcakta doğruluğu şüp
helidir. 
Vakıa İngilizlerin aşağı yukarı her 

sporda takip ettikleri sistem "müsa
baka şartlarma en yakın idmandır.,, 
Fakat bu sistemin iyi neticeler ver
mediğini ve müsabakaya nazaran ha 
zırlık hareketlerinin daha çok hafif 
olması lüzumunu Amerikalılar müte
addit misallerle ispat etmişlerdir. 
lngiliz kavmine has gUC} ve geç değiş
me ahlakı yüzünden lngilterede bazı 
sporlarda tatbik olunan bu eski ıd
man usulü asri antrenörlerle çalı

şan müesseselerde yavaş yavaş bıra
kılmaktadır. 

Nitekim atlet;zmde ve teniste lngi
Iızler de Amerikalılar gibi hareket e
derek. şampiyonlarının idmanlarda 
müsabaka hadlerinden aşağı kalma -
l&rma ve kudretlerinin en son haddi· 
ni ve cehdini mUsabaka gllnUne sak-
1 ... ,.., n l"l'"!na itina etmektedirler. 

Moda koyunda yarın yapılacak o
lan deniz yarışlarının yelkenli yarış· 
larına kadar olan kısmını bildirmiş· 
tik. 

Muhtelit sınıflarda.ki yelken· 
lilerin yarışları içinde üç mil 
Uzerine yapılacak olan olim -
piya yolu sınıfının hareket saati 
13,30 olarak tesbit olunmuştur. Bu 
sınıftan bizde mevcut tekneler aşağı 
yukarı biribirinin ayarında olduğun· 
dan bu yarışta dümenc~lerin bilgileri 
mühim rol oynıyacaktır. 

Dingilerle şarpilerde aşağı yukarı 
ayni evsafta olduklarından bunlarda 
da tekneyi ve yelkenleri kullanış hu
susundaki çabukluk ve meharet ne
tice üstünde büyük tesirler yapacak
tır. Program ve tertip bakımlarından 
zengin hazırlanmış deniz yarışlarının 
parlak netice'erle nihayetlenmesir.i 
temenni ederiz. 

Şu satırları tenkit mahiyetinde yaz 
madık. Futbol kampından aldığımız 
haberler arasında üstüste idman me 
selesinin teknik bir bahse yol açma
sını vesile bularak Avrupalı müte
hassısların bu bahisteki kanaatlel'İ· 
ne ve usullerine umumi mahiyette kı 
saca dokunduk. 

lki gün arka arkaya idman edildi
ği haberinin yanlış anla.şılıştan na
sıl olmuş bir ma1Umat olmasını te
menni ederken Fener antrenörünün 
futbolcUlerimizin bütün enerjilerini 
idman çayırına sererek Yugoslavya 

120 yarda yüksek mania - Birin. 
ci Kemble (Amerika!) 14,9/ 10. !kin
ci bir Amerikalı. Uçüncü Ingiliz. 

220 yarda alçak mainn - Birinci 
Yohn lrvin (Amerikalı) 23.9/10 !kin 
ci Amerikalı. Uçüncu Ingiliz. 

Yüksek atlama - Birinci: Kenne-
dy (lngiliz) 1,89. 

Sırıkla irtifa - Birinci: Welster 
(lngiliz) 3,96. 

Uzun atlama - Birinci: Perina 
(Amerikalı) 7,50. 

Gülle atma - Birinci: irfan (Cam 

bridge) 14,80. 

Deniz " ıubünden: 
25 Temmuzda yapılacak Moda 

deniz yarışlarına seyircileri götüre
cek olan Akay vapurlarından Gözte
pe vapuru 11,45 te ve Erenköy va
puru ile Şirketi Hayriyenin 58 No. lu 
vapuru 12 de Köprüden hareket ede
rek Modaya geleceklerdir. 

Göztepe vapuru yolda Haydarpa
şa ve Kadıköyüne uğrıyacaktır. Şir
ketin 27 No. lu vapuru 11 de Sirke
ciden, 11,30 da üsküdardnn hareket 
ederek ve Kadıköyüne uğrıyarak Mo. 
daya gelecektir. 

Ellerinde davetnamesi olanların 
vaktinde vapurlarda bulunmaları ri
ca olunur. 

ya oyuncuların yalnız kalıplarını gö
türmiyeceğine de kaniiz .. Esasen bi
zim çocuklar gibi İngiliz idman siste
mine tahammül edcmiyecekleri uzak-

tan belli olanlarla Elyot'un uzun 7.R· 

mandanberi çalışmış olması · böyle 
bir idman ifratı tehlikesini bertaraf 
edecek sebeplerdendir sanırız. 

Eşref Şef:k 

• SAK A 
DURMUS 

D urmuşun bir esteri vardı. 
~ Durmuş onu "Nazlı!" diye 

çagırır, fakat nazlı nazlı timar e
derdi. Nazlısı kirli, pasaklı olduğu 
zamanlarda, yanına sokulan bir 
kuma~dan görünce, Durmuş he
men bır esas vaziyeti alır: 

- Hayvanım, kapar, teper efen 
tli~l ,ı:,.--7 :ı._ __ ı_ • .-tı.a... 9- o 1 

sözün altından: 
- Kusura bakma, bugün Nazlı 

biraz pasaklıdır! manası çıkardı. 
Serpuşlarda güneşlik yoktu. Yu 

varlak kahve renkli bir çinko ten
cereden Durmuşun başlığını ayırd· 
eden hususiyet, kulpunun olmayı
şıydı. Kulakları tutmasa, ka:,;ları· 

na kadar inerdi bu başlık. 
Arkada.<Jları onu: 
- Durmuş! diye çağırırlardı. 
- Gudurmuş diye çağırırlardı. 

Öfkelenirdi bazan. Nazlının inadı 
tuttuğu zaman ona söylediklerini 
arkadaşlarına da söylerdi. Fakat 
aldırış eden olmzdı. 
Durmuşun vazifesi çok mühim

di. Muh:ırebenin, dinamitten de, 
trotilden de dehşetli bir malzeme
si onun elindeydi: 

- Su?! 
Suyu, evet harOO:etin verdiği sı~ 

cak pıhtılaşmayı gevşeten suyu, 
o taşırdı Nazlısı ile! .. 

A lman ordusu Fransaya gir-
diği zaman. su ihtiyacını 

temin etmek, susuz yerlerde su bul 
mak için, Almanlar, orduya müte
hassıslar terfik etmişlerdi! derler. 

Bizim mütehassıs ta Durmuştu. 
Araziye şöyle bir göz gezdirir gez
dirmez, biraz duraklar: 

- Garşı nadaslı dağın böğründe, 
su vardur ellchim ! 

Der. yollanırdı. 
Boş döndüğü. mahcup olduğu 

vaki değildi. Suyun acarını. sudan 
anlarım iddiasını güden değme kim 
yagerlerden dnha iyi anlardı. 

Nazlıya gelince: O da, inadına 
kurnaz bir hayvandı. Durmuşun-

Mehmetçikler, yamacın arkasm
rl:ı fofİN> hı:ıf AAiuor ı,,. .. ,.,. •••• --1-
dı. Gündüz venlen muharebeler 
ço'k çetin olmuştu. Ölüm araların
dan, ne sevgililer kapmış. ne ba
hadırlar alıp götürmüştü. Fakat 
şehitlerden bahsetmiyorlardı. Sağ 
kalanlardan da bahsetmiyorlardı. 
Ölecek kalacakları da düşünmü
yorlardı. Bir avuç bölüğün içindeki 
tasa, ölümden de, ötesi varsa on
dan da, büyüktü. Bütün gün hem 
muharebe etmiş, hem de Hayma
na ovasında, akşama kadar düş
manın kamyonlarla yaptığı sürekli 
nakliyatı seyretmişlerdi. Başbaşa 
verince bu bahsi açtılar. Kendile
rine göre felsefeleri, kendilerine 
göre ümitleri ve nazariyeleri var
dı. Fakat bütün bu hüccet havasın 
da kanat çırpan fikirler, doğru dn. 
olsa kahramanlık. yanlış ta olsa. 
kahramanlıktı. 

. • I şte bunların aralanna Dur-
muş ta sokulmuştu. Nazlı· 

sına yem takalı hanyaydm? .. Şim 
di kahramanları dinliyordu. Ken
disi sa kaydı. Onlara analı babalı 
çocuklara. bakan bir yetim gibi 
boynu bükük bakıyor, söze bile ka 
rışmıyordu. Birisi: 

- Ak~ama gadek neler daşıdı 
soyha, bilinmez ki?! dedi. 

Bir başkası cevap verdi: 
- Heç, ne daşıyacah? .. Gulle daş-

muşdu ... cephane da~mmuşdu! .. 
- Yarın cepheyi soktürürse? ! 
Hiddetli bir ses duyuldu: 
- Neyi soküyo leen. çorap mı 

buuu? cephe! .. Ödlek mislin sen?. 
- Ödlek seeensUn. Haniya çok 

zorlu basar da bizi tiiketürse ye
rimiz boş galu! .. Gorhum ondan, 
yohsa ? .. 

- B'rşey olmaaaz. 
- Piyadesi hiç emme, topçusu 

estere, anlarmış gibi: el 
- Nazlı! dedi. DUşman çolt 

hane getirmiş diyorlar! u! 
Nazlı kulaklarını salladı, bUtll 

la yem torbasını harmanladı. ~ 
muş neler düşünmedi önce!:· ~dl' 
ler. Ne kara düşünceler didi' pıır 
dik tırmalamadı başrnı saka 
muşun! 

G ün ağardı. Durmuş su~ 
meye yollandı. Su, ) -~ 

sa.at kadar geride düşman tat"· .. 
dan tamamiyle görünen bir ys 
cm öte yüzündeydi. Durmuş 
riyle yamacın üstünde görUnti: 
rünmez, düşman topçusu bU ~ 

~!~~ .... sl1.k&~Jc2zd_!. :Y.~ EÜ:~ 
lUmsedi. Durdu. Birşeylcr diU~ 
dü. Yürüyüşünü ağırlaştırd•· ~ 
ağır gitti, suyunu doldurdll· ı 
dü. Boş yamaçlarda Na.ılıSI pÇ"' 
gezi.nmiye başladı. Düşman tOJJ(i.O 
su, üstünde Durmuşla Naı ~ 
başka. canlı mahluk buluPJ1ll) ~ 
yamaçları bir menni tufn~!llll ıJV 
muştu. Durmuş. büyük zık~ )<f 

çizerek saatlerce gezindi bUrO rJ 
maçlarda. Arada sırada call ) 
şına dönerek : oı~ 

- Gorhmiyon ya Nazlı 1 
sordu. 

K di b"l" -·· ku andıı.llıJ en o ugu. m ti 
Sakanın şaşırdığını, d~ \; 

duğunu sandılar. Durmuş a)111uı 
ramanlıkla ağır ağır yaı:nac1• ·ıı ~ 
kcn. katil bir yara aldı. s~J 
ferleri koştular, onu k ıı.nd'' 
dereye indirdiler. Bölük kUil1 

nı Salih: 
- Oğlum, dedi, şaşırdın ~! 

saattir? Yolunu bulamadın··ıdU· 
Durmuş manalı manalı gt.ı o 
- Arkadaşlar. dedi. düşrııııtl 4 

çok cephane getirdi demişlerdi 
'ill • .. ıJ) 

Boş yamaçlara ha.rc35 

ye... . f~ 
Sözüne devam edeınedı. i1' 

nün çizgileri gevsedi. GUleçl 
di vağız çehresine! .. •'\\ -

1 

Onun arkasından bir boli.1 ~' 
dı. Nazlı, haftalarca aradı pı.ı 
şunu bulamadı bir daha! 

1-Müşkire Köyii11cl' 

Bir Kaçakçalık 
. )(1'' 

~" başkasiylc ölür de suya gitmez 
di. Yularına asılana direnir, kafa
sını kaldırır. gözlerini yere diker 
dururdu. Vurdum duvmaz bir hay 
vandı. Hep yavaş gittiğinden ola
cak, dört nal, tırıs gibi yürüyüş ne 
vilerini unutmuştu. Kulakları dü
şük, gözleri yarı kapalı bir estcr
di Nazlı. 

zorlu donguzun. Tohmahlar da du
rur bilmez misin . 

tznik, (TAN) - Müşkıreftle' 
den 15 dakika ötedeki A~~ }llltıf 
de kac:aa< tütün imal edildıg~ t11 
lmmış, jandarmalar cürJlli.l jS 

yapmışlarsa da Rıza Kavı.ılt. sı 
ki kaçakçı kaçmış. fakat bl:ı~ 
ra Taşlıdere mevkiinde ynlt 

· B ir muharebe akı:ıamıydı. Top 
ların, tüfeklerin, gün bo

yunca bağırmaktan sesi kısılmıs! 
Çıt yok cephede. • 

Arada sırada (kazara olacak) 
bir tüfek patlıyor. Derin vadilerde 
hışırtılı bir inleyiş, uzanıyor, çağ· 
lıyor. kısalarak kayboluyordu. 

Sözlerin sonunda cephenin sökü 

lemiyeceği neticesine vardılar. 

D urmuş üzüldü. Demek ki 
düşman çok cephane getir· 

mişti. Yarın cehenneme çevirecek
ti cepheyi. Arkadaşları hiç sökül
mez diyorlardı. Fakat hepsi ölürse 
bunların yerini kim dolduracaktı. 
Bunu bir türlü kafasına sığdıra
madı. Beyninde ihtiyat asker bu
lamadı 'Durmuş! Bulamadı ve üzül 
dü. Nazlısınm yanına gitti. Baktı 

tır. 

lznikte 
İznik (TAN) - On. on tıe~ tl 

beri sıcaklar pek fazladıt· cıııf 
gölgede 33 - 34 dereceye 1t

9
9 \C 

makta. yazlık mnhsu!Un J<tl~ıııt 
zarar görmesinden de ]<o~ 
dır. 
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Ayıp mı? Kısa 

Tekin - Senin annen başına tak- Boylu 
ma saç takıyor. Yani başka kadının 

saçlarını. Mübalagacı bir adam bir kısa boy-
Oğu.z ::_ Bunda ayıplayacak ne ' luyu tarif ediyordu. 

var. Senin annen de ayağına b:lşka 
bir hayvanın derisinden yapılmış a
yakkabı giyiniyor. 

- Eşrefin kardeşi oyle kısadır, 
öyle kısadır ki yürüdii.ğü vakıt a· 

yai.ltları toprağa zor yetişir. 

TANın Çoeulı llôv11sl 

Bir Ta/evim ~'118/lMfCf ·BULMACA 
Bir Defadan Fazla i/ı ı ,,._J, . ~-... ,. _ _ . _ ı. 

1 
,, 

~ 

' 1 
Kullanılabilir mi ? ~ 

1 

~ 

' : Hep takvimleri bir kere kulla- ~ 
\ nıp atanz değil mi çocuklar.(.fün- ~ 
~ kü: Gelecek yıl aylar başka gün- ~ 
~ le ba.,layıp, ba.5ka günJe bitecek. ~ 
\ )erdir. Obür yıl da öyle, daha ~ 
~ sonraki yıllar da öyle... ~ 
~ Ama yirmi yıl sonra ayni tak- \ 
~ vim işe yanyabili.r. Çünkü: Her ' 
~ yirmi yılda bir kere bütün aylar ~ 
~ ayni günle ba..5lar. Ayni günle bi- ~ 
~ ter. Yani bir takvim aynen tek- ~ 
~ rarlamr. Eğer mesela bu yııln ~ 
~ takvimini yırtmadan kaldırsanız ' 

~ yirmi.yıl ~n~ tıpkı bu yıl gibi ~ j lki arkadaşımı ve baltamı kaybet
' meselaHazıran ayının Çarşamba ~ tim. Bulabilir m isiniz. Bulunca res
~ günü bi~~j~!ni, Tem~uzu~ .. P~~- : 

1 
min üstüne işaret edip bu resmi bize 

ıı.. şembe gunu başJadıg:nr gorursu- · yollayınız. Doğru çözenler arasında ' .. ~ 
' nuz. .. . ~ kura çekecek ve kazananlara kıymet 
~ Aylarla gunler arasında bilme- ~ li hediveler vereceğiz. 
~ diğiniz bir benzeyiş daha var. , 1 · 

~ Bunu meraklı bir a~a~tırıcı mey- ~ , • 
~ da.na çıkarmış. lkincikanunıa ~ Eskımoların 
~ Birincit~rin hep ayni giinle ~aş- ~ • .. 

1 
• 

~ ıarlar. Nısanla Temmuz, Eylulle ~ Garıp A.detlierı 
~ Ririn<'.ikinun, Şubatla Mart ve • 1 • • 

~. iki •t • d ·· ı y · a,,,...1• ~ 1 Şımal kutbunda yaşıyan verMe-ncı eşnn e oy e. anı p• , .. . . . • 
•· 1 1 b 1 1 y 1 s ıbat \ re Eskımolar denir. Buz ıçınde ya· ıı.. J..'lln ere aş ar ar. anız ... ı ı . 

' 29 ·· ı 1 ·· t · a ~ şıyan bu zavallı insanların bize hiç 1ııı. gun o an sene er nıus esn . , . • . 
) ~ benzenuyen adetleri vardır. Bır bil 

~ -'' '" '" '' ."""'' '" -_., ,, . ..,.,.,. ~ 1 gin merak edip yıllarca onların a

Çok 

Cesurmuş 
Bir çocuk yolda alabildiğine ko-

şuyordu. Arkadaşı rastlayıp sor· 
du: 

- Ne koşuyorsun,, ne var, ne ol 
du? 
- Ne olacak iki kişiyi kabgn-

dan kurtarmak içln koşuyorum. 

- Hani nerede kavga edenler?. 
- Biri ben .. 
- Ya öbürü ... 
- Öbürü de kardeşim. Şimdi ne. 

rede ise gelir. Kavgaya tutuşmak 
için beni kovalıyor. 

ralannda yaşamış, dillerini belle· 
miş, adetlerini, nasıl yaşadıklarım 
öğrenip dönmüştür. Bu bilgine gö-

re Eskimolarda verilen birşeye 
teşekkür edilmez. Çünkü: Orada 
teşekkür etmek, insanın haysiyeti
ni kıran birşey sayılır. Zaten bir 
insana birşey vermek demek on
dan da birgün bir yardım bcıkle

mektir. Sırası gelince herkes verir 
ve alır. !(imse kimseye boşuna ik
ram etmez. Bugün bu verir, yarın 
o ... 

Bunun gibi Eskimolarda sevgi· 
lerini, duygularını belli etmek te 
büyük bir noksandır. Bunun için 
biribirindcn ayrılırken kimse kim
seye "Allaha ısmarladık,, demez. 
Yas göstermez. 

41 Num-aralı Bilmecemizden Hediye Kazananlar: 
~ 1 numaralı bilmecemizdeki · "bil

mece • bulmaca" yı en doğru hnlle
denlerden hediye kazananların liste-
si: ı 

Birer mürekkepli kalem kazanan
lar: 

İstanbul Darüşşefaka lisesi 144 
Esat, 20 inci ilkokul talebesinden Se
vinç Akycl, Üsküdar kız orta okulun
da 76 Uzma Şahinbaş, 1 inci ilkm<'lt
tep 88 Nezihi Erkal, Davutpaşa orta 
okulunda 375 Ahmet. 

Birer saç tarağı kazananlar: 
Üsküdar Okçular sokak Telçıkma 

zı 4 numarada _Doğan, 20 inci ilko
kul 128 Necla Süer, İstanbul kız li
sesinde 1602 F. Aygen, Üsküdar İh
saniye Çatmacılar .sokak 24 numara
da Erdalan, İstanbul Erkek lisesin
de 476 Celalettin. 

Birer albüm kazananlar: 
Ankara lç Cebeci Oğuz sokak 1 

numarada Nükhet Belcil, Babaeski 
birinci okulda 157 Altan Özöğütçü, 

Bandırma İhsaniye mahallesi hasta
hane sokak 9 numarada Nuri Erka
lır,- Havran belediye tabibi mahdumu 
Sadık Suat, Nişantaşı Şair Nigar so
kağında 38 numarada Sünuhi Münip 
Berkan, İstanbul Vezneciler Ahm~t 
Şuayip sokak 31 numarada Bayan 
Berna, Kayseri bez fabrikası tamir
hane katibi Hüsamettin kızı Müker-

Birer küçük oyuncak kazananlar: j Neriman, Elaziz istasyon caddesi 42 
Bilecik posta havale memuru Meh numarada Adalet Öner, Samsun Un 

met eliyle Ahmet Soydan, Ankara kapanı Kestane caddesi 84 numara
Geien dairesi posta şefinin oğlu Sa- da Mehmet Ali, Ankara Cebeci has
dettin Türting, Akhisar sıtma mUca- tahanesinde pansımancı İsmail Hi
dele doıktoru oğlu Hal\ık, Edremit sar, Giresun Büyüık Millet eczanesin
Sıtma sıhhat memuru Cemal kardtı- de Oktay Aral, Trabzon Uzun sokak 
şi Zühal Çoşkun Tunca Konva Tü- 163 numarada Güven berber salonu 

rem Gökhan, Ergani maden Gule-j men muhasebe baş sekreteri Tevfik 
man Şark kurumları T. A. ş. memur- oğlu Fethi Yenen. 

' • Ahmet Ziya, Ankara Baptarsus ma-
hallesi 17 numarada Fikri, Nevşehir 
Cümhuriyet ilkokunlunda 459 Yavuz 
Ayer, Urfa Hacı Kamil hanında Me
cit Güven, Gazi Antep kunduracı 
çarşısında Haratçin oğlu Mustafa, lz 
mit Demiryolunda manifaturacı Fa
ik Nüzhet eliyle oğlu Ali Rıza Bd
g'in, Bursa Hacılar mahallesi Rakım 
sokak 7 numarada Naci Güney, Bur· 
dur belediyesinde Kemal Us, Gazian
tep meyve halinde bakkal bostanc.ı 
Ahmet, Konya Kürkçü sokak 3 mı
miirada Erdem Aktuğlu, Yalvaç mal 
mildürünün oğlu lJhıın Öner, Kara
man ·ceza evinde lh.......ıı. 

tarından Kadri Gence elile Sadettin 
Gence, Nevşehir Cümhuriyet ilkoku
lunda 105 Şükriye, 

Birer büyük oyuncak kazananlar: 
Kadıköy Altıyolağzı Çilek sokağı 

48 numarada Sadi San, Eskişehir Ak 
çcağlan mahallesi Ötün sokak 14 nıı
marada Gürbüz Aydın. İzmit Vakıf
lar veznedarı Sabri oğlu Rüştü A
tay, Uşakta tuzpazarı civarında ah· 
çı Kerim oğlu FC>rhat, İstanbul G5z
tepe istasvon ,caddesi 64 numarada 
Sait Ağırbaş. 

Birer kart kazananlar: 

Beyoğlu posta müvezzii Sabri Dü
rüşken, Galatada Havyar hanı için
de Talas handa 6 numarada Iforina, 
Kadıköy Mühiirdar Gündoğdu sokak 
Mığırdıçyan apartımanı 4 numarada 
Turhnnay, Üsküdar İhsaniye Harem 
iskelesi caddesi 42-44 numarada Sa
im Kottaş, Elaziz İcadiye mahallesin 
de Yenicami tistünde 28 numarada 
Hüseyin Çataloğlu, Çorlu kolordu ka 
rargilııncla yarbay TPvfik kızı Necla 
Başarır, Çorum Cerit Mehmet kızı 
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Sürekli Hikôye: 8 

MiKi İLE KÖPEGi FİN • Fi N 
Cocuk hikaye 
O korkunç ateşin üstünde asılı tah 

ta sandalyeye oturunca korkudan 
Finfinin aklı başından gitti. Aşağı 
:loğru baktıkça alevden b~ka birşey 
görünmüyordu. Alev, a lev, alev ... 
Finfin sanki baştan başa alev dolu 
bir dünyada idi. Zavallı ne yapacağı
nı bilemiyordu. Ulumak, havlamak 
hepsi nafile idi. 

Alevler onu yakmak için biribirle
rile yanşa çıkmışlardı sanki ... Hepsi 

• 
kilitlenmişti . Ne söylesin zavallı. Ki
me ne desin? Gözleri ateşe bakmak
tan kamaştığı için etrafında kimse
yi göremiyor, fakat karanlığın içinde 
oraya buraya gizlenmiş kedilerin kalı 
kahalarla gülüştüğünü duyuyordu. 

Kediler ne merhametsiz hayvanlar
mış meğer .. Diri diri yananın karşı
sına geçip te böyle gülünür mü? 

Finfin bir ara altındaki sandalye
nin sallandığını duydu. 

Kendi kendine: 
- Acaba .... dedi. ~"ı~~~'; i''gıııır~'.ı,;1ı: 'jj/J''Ya ·"nmm 

;~-· ·;~ Fakat sözünü bitiremedi. Acaba 

.

. ~ı demiye ne lüzum vardı? İşte sandal 
.; ye sallanıyordu. Finfin nerdeyse a

(\ ! tcşe yuvarlanıvcrecekti. Bu acıklı 
1 dakikada yapılacak birşey kalmamış
tı artık. İçini çekip son sözlerini fı
sıldadı: 

1 - Benim sevgili sahibim Miki,, be-
' - - ., ,,,. ı..c • ' • · -·· ni bu sabah azarladığın için sana ar-

Fin-Fin eller~le sallanan 
sandalyaya sarılıverdi 

gittikçe daha h·4,'anıyor, daha çcl<: 
büyüyür, Fi~nin oturduğu sandal
yeye ulaşmıya çabalıyordu. 

Zavallı köpek ne yapsın .. Pençele
rini yüzüne tutup kendini ateşten ko 
rumaya uğraşıyordu. Fakat çok geç
meden birkaç küçük alev, Finfinin 
pençelerinden kurtuldular. Sandalye-

tık kızgın değilim. Seni affettim. 
Ateş öyle bir hale gelmişti ki, Fin 

fini değil, bütün oraları yakıp kavu
racağa benziyordu. Zavallı köpek son 
bir defa daha havlayabildi. Sonra 
gözlerinden ya.5lar aka aka: 

- Tanrıya emanet ol sahibim, ar
tık ben yanıyorum. diye ineldi. 
Şimdi alevler her zamandan daha. 

fazla çıtırdıyor, kediler durmadan.mi 
yavlıyordu. Finfin bir yandan: "Ar-

"Ben şimdiye kadar ne kadar çok 
şeyler yaktım . Fakat hiç bugünkü 
kadar eğlenememiştim. Bu köpeğin 
yalvara yalvara yanışı ne tatlı eğlen
ce." diye cevap verdi. 

Alevler artk kaçılamıyacak ka
dar Finfine yaklaşmışlardı. İş son 
haddini bulmuştu. Finfin hemen he
men yanmak üzere idi amma tam en 

Bu .abalı beni 
az.arlathğın için 
artık sana kır· 
gın değilim Mi
ki. Seni alleJi-

yorum 

miydi? Siz de rüyanızda bazan en 
korkunç .şeylerden birdenbire kurtu
luvermez misiniz? Mesela: Tam bir 
uçuruma düşerken, yahut tam vahşi 
bir hayvan sizi yakalayıverecckken 

birdenbire aklınız başınıza geliverir. 
yatağınızda olduğunuzu anlarsınız. 

Fakat hala yerinizden kımıldayamaz 

smız. İyice uyanıp gözlerinizi açamaz 
sımz değil mi? 

İşte Finfin de böyle olmuştu. Bir· 
denbire cehennem gibi ateş, biribiri
le konuşan küçük alevler, karanlık 

mağara, karanlıkta gizlenmiş kediler, 
herşey herşey gözünün önünden sili

niverdi. Ortada yalnız P:infin kaldr. 

yi t\ıtan iplere doğru yaklaştılar. 
Bunlardan biri ötekine: 

Mikinin evinden sobanın başında u-
~ . 

yuklıyan Finfin ... 
tık ölüyorum. yanıyorum elveda" di- l "'9iii-"t ff .J 

- Haydi şu ipi yakıverelim, ne 
dersin ? diye sordu. 

Öbürü: 

- Ne iyi söyledin. İplerin de, san 
dalyeyi de yakalım. Ben şu köpeğin 
ateşte nasıl cızlayacağmı pek merak 

ediyorum. Hi, hi, hi ! diye güldü. 
Bunun üstüne alevler ipi bırakıp 

sandalyeye, sandalyeyi bırakıp ipe 
sürünmiye başladılar. Zavallı Finfin 
korkudan buram buram ter döküyor, 
zangır zangır titriyor, fakat hiç se· 

çıkaramıyordu . Adeta çeneleri 

' 

ye son sözlerini söylerken bir yandan 
da ateşe düşmemek için hala salla
nan tahta sandalyeye sarılıyordu. 

Çünkü: Yaşıyan umar. 
Zavallı hala: 
- Bana biraz olsun acıyın. Bir ke

recik beni affedin. Size hiç bir fena. 
lık yapmamıştım kediler!" diye hav-, 
!ayıp yalvanyordu. 

Küçük alevlerden biri öbürüne : 
- Gördün mü! Yanacağını anladı 

da nasıl yalvarıyor. Ne hoş şey, ne 
güzel eğlence bak!" diyordu. 

Öbür alev: 

1 I 
Bana acıyın, 

acıyın baha 

•. 

Ortada yalnız Fin-Fin kaldı 
Sobanın bafında uyuklıyan 

Fin - Fin 

fena daKt.ltada birdenbire kurtuluş gö 
ründü. Bunda şaşılacak ne var?. Fin
finin bütün gördükleri rüya değil 

B u sobada ateş ışıldıyor, alevler 
tıpkı o korkuç mağaradaki gibi çı

tırdıyor, Finfinse hala uykusundan 
iyice uyanamıyor, silkinip duruyoı; 

korkak korkak havlıyordu. 
"Havvv! Havvv! H av! ... " 

Nasıl Hayvanlara 
Bakıyorlar? 

Hayvanları sever, acır mısınız? 

(Tabii vahşi hayvanları söylemiyo
rum). 

Elbette değil mi çocuklar. Çoğu

nun "bize ne büyük faydalan var. Ta
vuğu, koyunu, inekleri, ökUzleri, kö 
pekleri , kedileri düşününüz. Hepsi
nin türlü türlü birer faydası yok 
mu? 

Onların hnstalanıp ölmeleri hem 
bize birer zarardır, · hem de kendile
rine yazık değil mi? 

lşte bunun için Avrupada tıpkı in
san hastaneleri gibi hayvan tı:.rıta

neleri de vardır. Buralarda. baytar
lar hasta hayvanlara ilaç verirler. 
Yaralarını sarar, ameliyat ya.parlar. 
Evet .. Ameliyat bile yaparlar. Hatta 

hayvanın canı acımasın diye ameli
yat yaparken onu ya uyuturlar. Ya-

Kesimde gördüğünüz köpeğin bo
ğazında bir yara çııkmış. Alman hay 
van hastanelerinden birinde onun 
yarasına mer!ıem sürüp sarmışlar. 
Fakat köpek hiç yı:.ra.smı yalamedan 
durur mu? Tabii hemen sargıları 

paralayıp yarasını diliyle iyi etmeye 
çabalayacak. Baytn.rlar bunu bildik
leri için köpeğin ~oynuna ince tah
tadan bir yuvarlak geçirmişler, sar-

gılar:n uçlarını buraya tutturmuşlar. 
Şimdi köpek öyle bir haldedir lti ne 
yaparsa yapsın dünyada ayaklarile 
yara:::ını çözemez. 

Öbür re:imdc de iki baytar, kar· 
nınd::..'1 ha::ta bir köpeği röntken 
- yani ins3!1111 içini gösteren,, ışığa

tukycrlar. Bir ameilyat yapmak la
zım mı değil mi görebilmek için. 

Eğ~r U:.=ını olduğu ar.la~ılı::-sa he-

hut ta kesilecek yerini dondururlar. me:ı hayv~"lcığı acı duymru:m diye 
EFıkiden en çok inelt, koyun gföi uyutup, içindeki 'hnsta yeri ameliyat 
hayvanlara bakılırdı. Fakat şim<.li yapacaklar. 
hangi hayvan olursa olsun, nereden Gördünüz mü çocuklar, insanlar 
gelirse gelsin bu hastanelerde bakıp yalnız itcndilc.ri için değil, hayvan· 

iyi ediyorlar. Kuşlar bile ornda tcda- lar için bile ne kadar uğraşıp duru-
vi edilir. yorlar. 

c 
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~BiLMiYORDUM. 

Deniz 
Ortasında 

Kanal 

.. ~:tt-r 
-~ 
~.ô;'t .... -:..P:ı~~ 

Uçkularla 

Yangın 

Söndürmek 
.ôilirsiniz ki, kanal açmak, ikı su- Rusyanm Sibirya denilen soğuk 

JU biribirine birleştirmek için bir mıntakasını hep duymuşsunuzdur. 
kara parçasını kazıp oraya su dol- Orada çok zengin ormanlar vardır. 
durmak demektir. Bu su insan eli- Bir gün bu ormanlarda na.c;ılsa yan
nin açtığı bir nehir demektir. Üstün- gın çıkmış, bu yangın çabuk yetişi
den kayıklar, hatta gemiler işler. lemediği için az zamanda ormanı 

Böylelikle insanlar bir yerden bir -baştan baş~ silip süpürecek kadar 
yere gitmek için karada uzun yolcu büyümüş. 

luklar yapmak zahmetinden kurtarıl Bu acı tehlike karşısında hükü
mış olurlar. Bu kanallar bir nehıin met oraya birçok uçkularla beraber 
başka bir nehre yahut ta l:fır deni- yüzlerce para.5ütçü ve yangın sön
ze en yakın olan yerinde açılır. Ka- dürücü adamlar göndermiş. Paraşüt 
yıklar , vapurlar için kısa bir yol çiller, yangın yerine gitmişler.. 0 -
olur. rada uçkularından yere atlamışlar, 

Ruslar son .zamanlarda yeni bir beraber götürdükleri yangın söndü
kanal açmşlar.ı Bu kanal karada de- rücü aletleri kullanmışlar. Bir gün
ğil dtnizin ortasında açılmıştır. Ha- lük çalışma sonunda yüzlerle hek
zer .denizinin Kuzeyini öbür taraf- tar genişliğindeki ucu bucağı gö
larile birleştiriyor. Denizin bir ya- rünmez ormanları yanmaktan kur
nıru öbür yanına birleştirmeve ne lü- tarmışlar. Uçkuların , paraşütçüle
zum var diyorsunuz değil mi i Çün- rin şimdiye kadar böyle büyük bir 
kü denizin her tarafı zaten biribiriy- iş yaptığını işitmemiştik . Birkaç yüz 
le birleşmiştir. Hepsi sudur. Bir va- ı paraşütçü ile en büyük zenginlik 
pur bir ucundan öbür ucuna kadar kaynağım kurtarabilmek havacılı
gidebilir. Evet amma Hazer denizi- ğm birçok yerlerde işe yarryabile
nin şimalinin dibi sığdır. Büyük ge- ceğini gösteriyor. 

mil~. işliyemiyo:, ... İşlemeyince da LAFLA p:::·.t~~:a 
denızın bu kısmı obur taraflarından 

~~'Tilmış oluy~r. İşte Ruslar bunun GEM~~I YÜ'RÜMEZ 
ıçın burada bır kanal açmışlar. Y:ı- , -
ni denizin dil:jinde vapurların geçe- · F ransa İmparatoru "Napolyon,, 
bileceği kadar derin bir yol açmış· un genç generallerinden biri müla -
lar . Bu kanaldan ilk balıkçı gemi
leri geçmiştir. 

B u deniz ortası kanalı Volga neh
rinin "Delta" smdan daha şimale 

ve şarka doğru Gurvey'e kadar uza
nıyormuş. 

Bir Kitap 

Me~11leketi r1a~ 
Londra müzesinin kütüphanesi-~ 

ne bu adı takmak doğru olur. Bil
seniz ne büyük, ne zengin bir kü
tüphanedir. Görmiyen dünyada gö 
.zünün önüne getiremez. Orada 5 
milyon tane kitap vardır. Hepsi de 
en faydalı ve lüzumlu şeyler üzeri• 
ne yazılmışlardır. Salonun büyiik
lüğü akla hayret verir. Üstü bir 
kubbe şeklindedir. Bu kubbe bü
yüklük cihetinden bütün dünyada 
ikinciliği alır. 

- Her yıl dünyanın her tarafından 
binlerce talebe bu büyük kUtüp· 
haneye gelir. Günde takriben 3000 
kişi burada kitap okumaktadır. Ge 
çen yıl okunan kitapların sayısı 

250,000 i bulmuştur. 

....._._ 

zımlıktan çabucak en büyük rütbe
ye yükselivenni;ıti. Ç1:n1:ü: Bu adam 
çok zeki, çok ce:ıu.r ve iyi Lir asker
di. Fn~n~.t an~adaşlarmdan biri onun 
rütbesini, pa!'Mmı çekemiyor, her 
görmiye gel!-tince: 

- Talih s&:ıa ar:.ma dn güldü. Da
ha diln sen de benim s?~iydin, dç,}ip 
duruyordu. 

"General,, bu cc::i\ tir dinledi, iki 
dinledi nihayet l;!r g'Jn a~yannmndı. 
Arkadaşına: 

- Sen de benL""' hc.C:::.r ::::mgin ve 
mevki sahibi ol.-:1:ıit i::~· mbin? Di
ye sordu. Kı::ıt;e.r..~ aaco: 

- Tabii ona r.e çt:vl•e .. Söyle na
sıl? Deyince Ge:ıeral : 

- ln aşağı ~u h~ı:::ıın önüne .. Ben 
de adamlarımdan b!~l:e.ç::ıı çu pence 
.relere gözcü koyacafı'Im. So merdi
venlerden çıkıp eve girmC:c isteyin
ce he."nen tüfeknerile ni;an clacaklar. 
Attıkları kurşunlardan kurtulup eve 
girebilirsen neyim var, neyim·ı yoksa 

"'6. 

Resim Boyama Müsabakası 

Yukardaki resimde bir Çin beyinin sarayını görüyorsunuz. Burada çe. 
5itli \•azolar, çiçekler , meyvalar, elbiseler var. BunJan en uygun renk
lerle boyayıp bize getiren veya gönderenler arMtnda kur'a ~ekerek üç ki. 
~iye biz de birer kuru boya takımı hediye edeceğiz. 

• 
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A DRES: 

Piiama 

- ~Uzel, çok güzeı oır pıjama is
tiyorum. 

- Canım pijamanın güzelliğine 
bu k adar üzenecek ne var. Onunla 
sokağa çıkacak değilsin ya. 

- Elbette çıkacağım. Bende "uy
ku içinde dolaşma" hastalığı var . 

Direk 

.Amerikada bir gün saatte 100 kı
lometre süratle giden bir tren bir
denbire bir kazaya uğrar.. Vagon
lardan biri yoldan çıkıp de\Tilir. Bu 
sarsıntı sırasında yolcrularından bir 
zenci vagonun kırılan kapısından 

dışarı fırlar. Karşıda betondan ya
pılmış bir telgraf direği varmış. Zen 
cinin başı ona çarpar. Zavallı zenci 
biıicaç dakika sersemleşir. Sonra e

liyle başını uğa uğa ayağa kalkar. 
B unu gören bir yolcu hemen zen

cinin yanına koşar. Telfı.şla : 

- Ben sizi öldü sandım. der. 

Zenci ne cevap verse beğenirsi· 

niz? 
- Yok hayır... Şu direk olmasa 

belki ölürdüm.amma o beni tuttu. 

Baba 

Nasihati 
- Oğlum dünyada en büyük 

iki iyilik vardır. Biri namuslu ol· 
mak, biri de akıllı olmak 

- Namuslu olmak, ne demek ba 
ba? 

Bu kadar büyük bir kütiiphane
de istenilen kitabı bulmak ta bir 
iştir değil mi çocuklar. İnsan ha
zan birkaç kitabın içinde bile iste
diğini kolay kolay bulamaz. Fakat 
lngilizlcr bu kitapları o kadar gü
zel dizmişler, adlarını büyük defte 
re öyle ustalıkla sıralamışlardır ki 
kUtUphaneye okumaya gelen her 
insan istc>diği kitabı beş dakika i
çinde bulabilir. 

senin o!sun. 1 Hu kuponu doldurup bize yolla· 
Çünkü, ben bu gördüğün yeri ve ymız.. Mukabilinde cöndercccğimiz 
· .. . iza kartını alır almaa Tan Çocuk 

parayı ancak boylc kazandım, dedı. 1cliihünün azası olursunuz -

- Bir kere birşeye söz, verdi mi 
ne olursa olsun hatta isterse on
dan sana en büyük zarar gelsin, 
yine sözünü tutmak. 

- Ya akıllılık? 
Kıska~ç adamın bu cevaba karşı ne \... .1 
hal aldığını siz düşlinün artık. 1 

- Ne olursa olsun, hiç bir za-
man, litt; kimseye söz vermemek. 
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S Ulkta.n Yakup mecnunane öf
esi . 

- ,...k nı muhafaza ederek: 
~· ın 'di la 9iındi i ·: ~. n.. defol'lln... Yok-

lereri kınızı.n de leşini buraya 
rn. 

bi:ye ho 
•özlezind ınurdanmıştı. Onun bu 
liye11 Vııl.~· 9:111k iliklerine kadar iş 
dı. --ıetin son çılgınlıkları var-

Vaıde s 
koıuııa . ul~n, Alemşah Banfuıun 
bir haJdrırtniş.. Onu, yarı baygın 
ıavaıı1 e, dışarı sürijklemişt.i. Bu 
lenirkenarıa, ı>erişan bir halde sürük 
kaybetrni a.z:tık bütün ümitlerini 
lla ka.c:ı 9ti. Ç\lnkU, odanın kapısı
l'lda O:agele~ Sultan Yakubun o
•u emri n kalelere yüksek sesle 

- VerdiğiJl.i işitmişti: 
ı 'rez " · •faharı ~ ~zıre söyleyin... Şimdi, 
•iıı.. l{aı a~ıslne bir atlı gönder
tıı,,.. . erun zindanındaki iki kı
lt~k :cinin kafalarmı kestirs;n, 
C eUeleri buraya getirtsin. 

lir Darbede 

Aı Olacak 
de v~~ Banu, perişan bir hal 
~ti. aır ultanm odasına getiril
~ ka.ıdık mUddet, böylece bay
dirıe gel b~rı. sonra, güçIUkle ken-

"' ,. e ılmışti. 
~ılerj · 

etrafına : 1 açarak dalgın dalgın 
akmış· 

4~ ~~li.tıarım.'. Evlatlanm gı'tti 
~n n· . 

l:>iye rn ıçın yaşıyorum? 
A!nın~rıldanm~~ı. 

d.ola,rnı,t.ı at~ .. gı bı yanan bir el 
l'iyeıı bir · Yuzune, heyecanla tit
~· kend~efes ç~rpmıştı. Sonra bir 
""l'Inı 

011 
ıne dogru eğilerek dudak 

~; tatı~nb' kulaklanna yapıştır-
ır sesle· 

-!ıfUate · · 
)"1yacakl rilı ol, kızım. Evlatların 
\tıtkcakı ar .. Ve Yll«mda sana ka
•u.... ar ... Yalnız; metin ol .. ve 

l>iye f 
~u .. ıaıldamıştı. 

8uı~~ılerj söyliyen, (Selçuk Şah 
.\) dı. 

top :fahu ~n(l, gözyaşlarile top 
..... • ... ' kırpik} . 
... lllııettar . ennin arasından, 
Suıtarıa b bır nazarla Selçuk Şah 
•Ukflıı ve ~ktıktan sonra, derin bir 
kırı.l§tı evekkUUe gözlerini ka-

0 . 
JL_ zaman v ı 
'>l!' Yerind ' a de Sultan ağır a-f a geçere~n kalkmış: yandaki oda 
eye Yakı orada bekliyen bir kö-

ll.şmış : 
- Git . 

tece, Ya~ Alı Ekbere söyle. Bu 
'°n- 1>_ 

1 namazından bir saııt 
L '"'-• uen.i b 
•tpıaı ' asbahçenin kUçük 
ltiırı.ae arkasında beklesin. Sakın, 

n· Ye görUnnıeain 
'Ye, homurdan . 

JD.Jştı. 

~ ~i &abalı 
._. ken • güneş doğar-

deıı kaıenhı Tebriz fehrini ihata e-
lde,iıı elb' elkapıları açılmıştı. 

ını_ ıa er gı· · 
-.., olazı b' Ynıış, al ata bin 
lcapıaındaıı ır sUvari, ok gibi kale 
Çevıır Ve k fırlamıştı. Altındaki 
htna dotı-u UWetıi atı, İaf ahan yo-

d Yolda b •Urnıiye başlamıştı. 
) erha.ı bir u :thya teaadUf edenler, 

01 Veriyorı ~ara çekilerek ona 
- '- ar. bt..ı ~te .. Vez· · 
•ı. lierııaı ll'i!ı kavaaıanndan 
~ rötu!e bir Yere, acele bir 

YOr. Acaba yine ki· 

min canı yanacak? .• 
Diyorlardı. 

Atlı kavas, sağma soluna bakını 
yordu .. Mütemadiyen atını kırbaç
lıyor .. Bu uzun yollarda, arkasın
da bir toz bulutu bırakarak müte
madiyen ileriliyordu ... O kadar dal 
gm ve lakayt idi ki; üç adım geri
den, ayni süratle gelen bir süva· 
rinin, büyük bir dikkatle kendisini 
takip ettiğini görmüyordu. 

A th kavas, böyle hayvanını 
sürerek ortalık kararırken 

bir menzilhaneye gelmişti. Bem be
yaz köpükler içinde kalan atından 
yere sıçnyarak, yorgunluktan ge
niş geniş soluyan hayvanın dizgin
lerini at uşaklarına vermiş; 

- Hey .. bana bakın! .. Ben de .. 
Zavallı hayvanım da yorgunluktan 
bitkin bir haJdeyiz. Bana bir ya
tak. Atıma da bol yem. Uç saat 
sonra, tekrar yola çıkacağız. E
ğer o zaman beni uyandırmazsa
nız, hepimizi şu ağacın dallarına 
asarım. 

Diye bağırmıştı. 

At uşakları. bu tehdit karsısın
da yerlere kadar kapanmışlar'.. Mü 
him bir vazife için yolculuk etti
ği anlaşılan vezirin kavasına : 

- Sen, rahatına bak, ağa ... Tam 
vaktinde, seni uyandırırız. 

Diye homurdanmışlardı. 
Vezirin kavasmm sözleri, kuru 

bir tehditten ibaret değildi. o ta
rihte, böyle fevkalade hizmetlere 
tayin edilen saray ve hükumet me
murlan, hudutsuz salahiyetlere 
malikti. Saraydan veyahut Vezir 
tarafından verilen emirleri ihlal 
edenler: ya, en korkunç işkence
ler altında inim inim inlerler.. ve 
yahut, acı bir ölümle can verirler
di. 

Onun için: at uşaklarının , vezi
rin kavasından korkmaları, sebep
siz değildi. 

T am üç saat sonra. kavas u
yandırılmıştı. Atı, hazırdı. 

Kavas tekrar atına atlamıştı. 
Yine yıldınm süratile, İsfahan yo
lunda atını sürmiye başlamıştı. 

Her taraf, derin bir sessizllk ve 
karanlık içinde idi. Yollarda; ne at 
lı ve ne de yaya, bir tek insan gör-
mek, mümkün değildi. Çünkü, son 
isyan ve ihtilaller dolayısile. Sul
tan Yakup. halkın gece yolculuk
larını şiddetle menetmişti. 

Kavas, atını dörtnalla sürüyor 
du. Hayvan. burnundan uzun ho
rultular koyvererek, o derin zul
metler içinde, son süratle ilerili-

yordu. 
Yine bu zulmetler içinde, gün. 

düzkü meçhul süvari, vezirin ka
vasmı şiddetle takip ediyordu. 

Kavas akşam menzilhaneye ge 
lip te istirahate çekildiği zaman, 
bu meçhul süvari de, menzilhane
yi iyice gören bir yerde, oradaki 
otlar ve çalılar içinde atından in
miş.. Yem torbasını atının başına 
geçirmiş .. Yorgunluktan bitap kal
masına rağmen, büyük bir sabır 
ve sUkun içinde, orada beklemişti .. 
Oc; saat sonra, ikavas vola cılao 

.a, ka~anhklara karışır karışmaz, 
o da yıne takibe girişmişti. 

Kavas, takip edildiğinin farkın
da değildi... Böylece bir saat ka
dar ~man geçmişti. Düz yol, bir
denbıre değişmişti. Birtakım dolam 
baçlar, kavasın atının süratini kes 
mişti. 

İşte 0 zaman kavas arkasından 
bir ses işitmiş: hayretler içinde ba 
şmı geri çevirmişti. 

Arkadan gelen meçhul süvari: 
- Hey, arkadaş .. Dur!., 

Diye seslenmişti. 
Kavas atının başını ÇeKerek, sert 

bir sesle cevap VP.rmişti: 
- Eceline mi susadın be herif .•. 

Sen kim oluyorsun ki, vezirin ko 
ca bir kavasına (dur! .. ) diyorsun .. 
Onu, yolundan alakoymak istiyor
sun. 

Karanlıklar içinde, gittiltçe yak
laşan ses, ona mukabele etmişti: 

- Arkadaş! .. Kızma ... Deveden 
bilyük, fil var ... Sen, Vezirin kava
sı isen .. Ben de sarayın çavuşla
nndarum. 

(Arkası var) 

Havalar 
Gidiyor 

Memleketin muhtelif nımtakala

J nnda sıcaklık derecesi çok yükseL 
j miştir. Diyarbekirde 46, Urfa.da göl
. gede 44, Malatyada ve Siirtte 42, Er
j zincanda 41, Manisa, Akhisar ve Af. 
ı yonda 37 derece kaydedilmiştir. Rize 
ive Trabzona az yağmur yağmıştır. 

1 

Hayvan Borsasında 
Evvelki gün hayvan borsasında 

1397 karaman, 323 dağlıç 39 kıvır
cık, 7 karayaka ile 1333 kuzu ve 20 
keçi ile büyUk baş hayvanlardan 14 
öküz, 9 inek, 3 dana, iki boğa, 10 
manda ve 19 malak satılmıştır. 

Hendek Tütün Piyasası 
Izmit, (TAN) - Hendekte tütün 

satışları durgun bir manzara arzet
mektedir. Tütün alıcıları ile inhisar 
idaresinin isteksiz hareketleri müs
~ahsili müşkül ve sıkıntılı bir vaziye
te düşürmüştür. Bilhassa avanssız tü 
tUnler müşteri bulmadan İnhisarlar 
emanet ambarına kaldırılmaktadır. 

Sultanhisar 
Portakaffan 

Aydın, (TAN) - Sultanhisar por
takallarını hastalıktan korumak için 
yapılan ilaçlama işi bitmiş. mücade· 
le müdürü ve maiyeti Aydına dön
müşlerdir. 

Aşk ve Mehtap 
Mehtabın aşk duygusu üzerine 

tesirioi herkes, ya kendi tecrübe
siyle yahut başkalannda görgtisU 
ile anlamı~hr. Hele Boğaziçlnde 

yahut adalarda mehtap 8.lemleri
nin zevkini tatmış olan lstaııbullu
lar bu tesiri pek iyi blllrler. 

Böyle olduğu halde eski zama
nın müneccim hekimlerlnJn lndlıı.. 

de mehtabm pek fena bir şöhreti 

vardı. Karanhk gecelerlmize zevk
li ışık veren, sinirlerimizi hem tes
kin eden, hem de kuvvetlendiren 
ay onlann fikrince birçok sinir 
hastalıklannm sebebi sayılırdı. 

Müneccim olmıyan başka hekimler 
de onlarm sözüne inanarak, dell
lerden nazikçe ba.hsedecekleri za
man "aya tabi,, derlerdi. 

Mehtaph gecelerde aşk , lhtlya
ciyle çırpman zavallı kızlann lhtl-
18.çlan (sar'a) hastahğı eanılarak 

bu hastalığa sebep olarak ayın on 
dördü gösterillrdl Yine ay ışığmm 
arttığı gecelerde rahatsızlık doyan 
zavalb bir bekar Inglllz papazının 
eski hekim kitaplarında meşhur 

müşahedenamesi bugün bizi hay
lice güldüren bir hikiyedlr. 

Bulaşık hastahklann mikropla
n henüz bilinemediği :r.amanlarda, 
mehtap salgınlara da sebep sayıl
mıştı. Bilhassa sıtma hastalığının 

mehtapb gecelerde geldiği kuvvet
le iddia edllirdL 

Zaman geçtikçe, eski hekimle
rin mehtaba kartı bu lftlral&l'RUD 
haksız olduğu anlll§llmakla bera
ber, ayın lnsanlllJ" üzerine tesirin
den hiç babsedllmez olmoşt1L 

Mehtaba karşı hekimlerin bu D· 
mi biganeliği artık nihayet bulu
yor. Ayın havaya, denize, nebat. 
Jara tesiri tetkik edildiği gibi hay. 
vanlar üzerine de tesiri tetkik e
diliyor. 

Hem de, bu yeni tetkikler meh
tabm a,şk duygusu üzerine tesiri 
bakkmdadır. Yeni heldmler eski 
büyük fUozof Aristo'nun iki bhı 
ı;u kadar yüz yıl ön<'e, deniz hay
vanları üzerinde tetkiki hatırlrya. 
rak onlar da bu yoldan yürüyor. 
lar. Büyük filozof, deniz kestanesi 
dediğimiz hayvanlarda yumurta
lıklann daha büyük olduğuna dik
kat etmişti. 

HaJbuki mehtapta aşk duygusu 
artan yalnız deniz kestanesi değil
dir. Halka halka parçalardan mü.. 

rekkep deniz h&l"Vanlarınrn birta. 
kon halka'ıan mehtapb gecelerde 
öteki parçalardan aynlarak deni· 
zln yüzüne çıkarlar. Böyle aynlan 
parçalar, o hayvanlarda aşk duy
gusunu uyandıran maddelerle do. 
lıodor. Erbabı bono bildikleri için 
onlan denizden tophyarak -en 
kuvvetli havyar gibi- kendllerine 
qk ziyafeti çekerler... Yine deniz 
hayvuılanııdan bazılan mehtap. 
h gecelerde, denizin üzerinde çift 
çift olarak ay ıpğma kar!Jı danse
derler ••• 

Göriiyorsunuz ki mehtaplı gece
lerde çift çift olarak gezmek ve 
daıısetmek arzusu tabiatın verdiği 
bir ihtiyaçtır. Tablatln verdiği lh. 
tlyaçlan tatmin etmek te sağlık 
mtıvazeneslnl temin eden prtlar· 
duı blrldlr. 

Frangın Kıymeti ~ . . 
Yeniden Tesbit Edilmiyor 

Dün Londra ve Paris borsalarında frank bir miktar yük
ıelmiftir. Evvelki gün bir ıterlin 135 franga muadil olaralı 
muamele gördüğü halde dün 133,25 üzerinden fiyat bıılmu,
tur. Fransa hükıimetinin bir sterlinin 112 frank olarak tubit 
edeceği haberlerinin aılı fUdur: 

Fransa bankan, kendi kasalarında bulundurduğu altın 
sterlinlerinin miktannı tesbit ettikten •onra bugünkü altın 
piycua.ı üzerinden arada hO.ıl olacak farkı kazanmak için 
bir ıterlinin azami 112 frank olmcuına çalıfacaktır. Yani 
frangın kıymeti yeniden tubit edilmif olmıyacaktır. 43 mili
gram olan bir lngiliz liranna göre kıymet tahakkuk ettikten 
ıonra frangın yükıelmesine kuvvetle ihtimal verilmektedir. 

Dünkü borsa muameleleri normal fekilde devam etmiştir. 
' Vnitürk Pari.ten 270,5 frank olarak gelmif ve piycuada ıa
~ bahleyin 15,15 ve öğleyin 15,25 liradan muamele görmüştür. 
,. Ak,am 15,20 lirada kapanmıftır. Anadolu hiHe ıenetlerinde 

ı 
tleği,iklik olmamıfhr. Merkez Banktuı hiHeleri 81 ~, Sıvcu -
Erzurum 91,25, Ergani 95, Aılan Çimentoıu 131105 liradır. Bir 
ıterlin alıı 621 ve ıahf 630 ku"lftur . 

~~'~'""""~~iVii"~~~~~"" 

YUMURT ACILIGI ISLAH 
İÇiN İZMIRDE BİR 

KURS AÇILDI 
lzmir, 23 (TAN) - Ege mıntakasının yumurta ihracatını ııla!i 

etmek ve arttırmak için kurulan tavukçuluk ve yumurtacılık koo
peratifi faaliyete geçmek üzeredir. Bu kooperatiflerde çalıpcali 
olan ortamektep mezunu memurların yelittirilmeai için bir yumur
tacılık kursu açılmıttır. 
Kurs, Kız Muallim Mektebinde Va-,-

li Fazlı Güleç in kısa bir nutku ile M ANT 
başlanmıştır. İl« dersi, Iktısat Vekile AR 
ti mütehassıslanndan Doktor Bade 
vermiştir. Kursu bitirenler, tavukçu. 
luk ve yumurtacılık kooperatifi açıl. 

mış olan kaza ve köylerde koopera

tif memuru olarak çalışacaklardır. 

Şehre istfhlA.k için gönderilecek yu
murtalar ve ihraç için ayrılanlar bu 
memurlar tarafından muayene edil. 
dikten sonra sevkedilecektir. 

Aydında Petrol ve Benzin 

Aydın (TAN) - Burada petrol ve 
benzin sıkıntısı olmamıştır. Herkes 
istediği kadar petrol veya benzin a
labilmiştir. Halen petrolün büyük te
nekesi 236, küçük tenekesi 76, litresi 
14. benzinin tenekesi de 302 kuruşa 
satılmaktadır. 

23 Temmuz CUMA 
I' A H ı\ l . A h 

Sterlin 625,- 631,-
127,50 
100,-
106,67 

Dolar 123,-
Fransız Fr. 93,-
Liret 106,67 
Belçika frangı 80,- 84,-

23,-Drahmi 18,50 
İsviçre Fr. 570,- 580,-
Leva 20,- 23,-
ft'lorin 65,- 1:>8,-

84,-
23,-
31,-
2:~.-
25,-
14.-
52,-
32.-

Kron Çek 75,-
Şilin A vusturya21,-
Mark 28,-
Zlotı 20,-
Pengo 22,-
Ley 12,-
Dinar 48,-
Kron tsvec; 30,-
Altın 1045,- 1046,-

257,-Banknot 256,-
Ç EKLER 

Londra 
New-York 
Paris 
Milano 
Brüksel 
Ati na 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterdanı 
Prag 
Viyana 
Madrid 
Berlin 
Varşova 
Buda peşte 
BU kreş 
Belgrad 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

630,- 630,-
0, 7902 o. 7887 

21,15 21,1975 
15,02 15,0158 
4,6960 4,6937 

86,7460 86,7460 
3,4425 3,4416 

63,4y20 63,4920 
1,43 1,4296 

22,6785 22,6785 
4,1857 4,1857 

13,65 13,65 
1,9630 1,9625 
4,1793 4,1793 
4,0080 4,0080 

106.5075 106,5075 
34,3650 34,3650 

2,7268 2,7268 
20,4025 20,4025 

3,0787 3,0787 

FİYATLARI 

YÜKSELDİ 
ispanyadan mal ithal edenler arkın 

Wı bir vaziyete girmişlerdir. Bilhaa. 
sa, ıtriyat, eczacılık ve müskirat şi. 
şeleri için getirilen mantarların itha
li güçleşmiştir. Memlekette mevcut 
stok ta bitmiştir. Portekizden man. 
tar getirtilmesi ancak takas suretiy. 
le mümkün olacaktır. Fakat Porte. 
kiz bizden mal almadığından oradan 
ithalat yapmıya imkln yoktur. Bu 
yüzden mantar fiyatları yüzde yüa 

elli nisbetinde yükselmiştir. Memle

ketimizde senede 35 - 40 milyon 
mantar kullanılmaktadır. 

ZAHiRE 
BORSA~I 

23-7-937 
Jt' 1 YA r LA R 

Cinsi Aşağı Yukan 
K. P. K. 1'. 

Buğday yumuşak 6,10 6,25 
,, sert 5,20 61 5 

Arpa 
Bakla 
Çavdar 
Kuşyemi 
Susam 
Af yon 
Keçi kıh 
Zeytinyağı 

BBuğday 
Tiftik 
Yapak 
Kepek 
B. Peynir 
Kaşar 
Mısır 
Un 

4,15 -.-
4,35 5,. 
4,12Y2 -.-
9,22 '/:: 9,25 

15,30 -.-
540,- -.-
51,- -.-
52,20 58,

G ELEN 

G 1 DEN 

210 Ton 
15% Ton 
161h Ton 
15 Ton 

4 Ton 
5Y::ı Ton 
4 ~2 Ton 

15 Ton 

Buğday 2850 Ton 
Çavdar 250 Ton 
Arpa 200 Ton 
Yapak 29 Ton 
Tiftik 934 Ton 

DIŞ FiYATLAR 
Buğday Liverpul 6,61 K. 

,, Şikago 5,49 K. 
,, Vinipek 6,60 K. 

Arpa Anvers 5,13 K. 
Mısır Londra 3,86 K. 
Keten T. Londra 8,28 K. 
Fındık G. Hamburg 94.54 K. 
Fındık ~. Hamburg 94.54 K. 
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SiYASET MEYDANI 

<Celb>eDüıttarrökta 
ADmaını ve ntaoyaını 

T ~~ --~ı-~ iP o a lr D 1 Avam Kamarasında Endişe . ~ 
~ ~ 

irkaç gün evvel İngiltere Avam Ka- ~ Havası Uyandı, lngiltere ~~ 
maraıında İngiltere dıt ıiyaıeti üze- ~ 

rinde yapılan müzakerelere en çok hakim - Çekiniyor 
olan mevzu, asi İspanyol Generali Franco· ~,.., ~..,"""' , ı """""'"' """"' -

nun sahillere Cebelüttarık bo, '!attıktan ve bunların boğazı seddede- ı Ve Cebelüttank boğazına hakimdir. 
ğazına kadar hakim vaziyette bileceğini söyledikten sonra sözline En mükemmel toplarla mücehhez <>-

toplar yerleştirilmesi olmutlur. ~u §ekilde devam etmiştir: larak muhasım bir Ispanya Akdenizi 
Mıster Winston Churchill, bu me. "- Vaka, korkunç bir mahiyette- seddedebilir. 

seleye temas ederek, 10-12 millik me dir. Almanya ile ltalya ve Ispanya Mesele Cebelüttankı alakadar etti
safeyi bombardıman eden topların asileri arasında sıkı bir temas var- ği halde bunların kabiliyetini, kuvve
muhtelif yerlere yerleştirilmiş buJ..ın dır. Mussolini, Akdenizi kontrolü al- tini, kudretini küçültüyorsunuz. 
duğunu ve bunların icabında CebelUt bna almak istediğini açıkça söylemiş Balear adalan Pransa ile Şimali 
tarıktaki tersane havuzlarını bom· tir. Kendisi Akdenize, Italyan gölü Afrikadaki Flransa müstemlekelerı a
bardıman edeceklerini, bu yüzden ln· diyor ve dediği süratle oluyor. rasındaki yol üstUndedir. Yabancıla
giliz harp gemilerinin körfezde demir Hitler ile Mussolini ne için bu mü· rın orada bulunmalarının hikmeti, bu 
atamıyacağını anlatmış ve şu sualle- cadele karşısında bu derece faaliy~l ralardaki bakır, demir kaynaklann
ri sormuştur: · gösteriyorlar? General Franco'nun dan kendi memleketleri hesabına is-

- Bu toplar Krupp tarafından mr, tarafına 60 bin asker, yüzlerce tay- tifade etmek, ilerde Fransa ve bizim
yahut Ansaldo müessesesi tarafından yare, ve Cebelilttarık boğazını ateş le uyuştukları zaman buraların stra 
mı geldi? altına alacak ağır top göndermeleri- tejik kıymetlerini istismar etmek is

Franco şu veya bu devletten gör- nin sebebi Franco'nun siyasi prensip tiyorlar. Hulasa bunlar istikbali dü
düğü yardıma bu şekilde mi mukabe !erine iştirak etmeleri değildir. Bun- şünmektedirler.,, 
le ediyor? lar, apaçık bir maksatla gönderiliyor. b Hariciye Siyasi Müsteşarı una ce-

Churchill'den sonra Loyd George Çü"nkU Ispanya strateJ·ı· bakımınd"'" · f k b tatm" bu toplann Cebelüttarık'a sekiz mil ""'' vap vermış, a at u cevap ın 

mesafede bulunduğunu ve icabında 

boğazı seddedeceğini söyledi ve şu 
sözleri ilave etti: 

- Almanya ile İtalya bir tek mak 
satla İspanyaya asker ve kuvvet gön 
dermektedirler: İspanya, b~ka her 
Avrupa memleketinden fazla İngiliz 
menfaatlerinin temerkUz ettiği, ha· 
yatl bir kıymeti haiz istrantejik mev. 
kidedir. 

Ingiltere için en hayati mevkidedir. etmemiştir. 

Durieux 

BAŞMAKALEDENMABAAT BE$İKTA$TA PİS BİR SOKA 
Vatandaşlık ~ 
Dissiplini 

(Başı birincide) 
gören bir zorbalığa Türk inkılabının 
ruhu ve çerçevesi içinde bir yer bu
lunabileceği nasrl tasavvur edilebilir? 

Umumi hayatın intizamı, selameti 
için devletin kurduğu usul ve nizam
lar bakımından böyle fena imtihan 
geçirecek Türk vatandaşlarına, çok 
esefle itiraf etmek lazım ki, sık sık 
tesadüf ediliyor. 

B unlar umumi nizamların ve 
usullerin haricine çıkmayı, bir 

nevi büyüklük, kurnazlık ve marifet 
sayıyorlar. Şunu takdir edemiyorlar 

ki, bir memleketin refahı ve terakki-
sile, vatandaşların umumi hayatı:ı 

intizam ve selametine ait emirleri ve 
vazifeleri tamamı tamamına yapma-

Yukarıda gördUğünüz fotoğraf, 

Beşiktaşta Cihannüma mahallesinde 
Yalı sokağının pislikten geçilmez ha 
lini gösteriyor. Bu sokakta, bir fab. 
rika vardır. Fabrikanın işçileri he-

nUz kaldırılmamış olan bu ç.öplÜ 

gelip gidemiyorlar. Sokağın bit 

önce temizlenmesi için alfıkadatl 
nazarı dikkatini çekeıiz. 

#' ları arasında sıkı bir alaka ve müna- '••••••••••••••••••••r•••••-"' 
sebet vardır. 
Hayatı refah ve rahat içinde ge

çen ileri .memleketleri birer birer göz
den geçirelim: Her birinde tesadüf e
deceğimiz manzara, halkın, sağlık, te
mizlik, intizam meselelerindeki ka
yitleri ve emirleri, ortada bir zabıta 
memuru bulunsun, bulunmasın, körü 
körüne yapıldığıdır. Böyle memleket
lerde usule riayet bakımından bir a
damın zabıta ile, bir tren mcmurile, 
hatta tramvay ve otobUs memurile 
münakaşaya girişmesi hatıra bile 
gelemez. Herkes kendi kendinin zabı
ta memurudur. Umumi menfaat na
mına verilen emirleri, bir ceza kor
kusile değil, kendisinin de dahil ol
duğu koca bir cemiyetin hayırı ve 
faydası namına seve seve yapar. 

HASAN DEPOSU 

KARAKÖY UBESi 
AÇILMIŞTIR. -----------·-----

Darphane ve Damga matbaası müdürlüğonde~ 
1 - Muhtelif kutur ve ebatta 10350 kilo sikke çeliği 9 ağustos 937 ~ 

zartesi ve 200 ton elektrolitik kated bakın 11 ağustos 1937 çarşamba 
!eri saat 14 te kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. 0• 

2 - istekliler şartnamelerini almak Ü?..ere pazartesi, çarşamba v~. c. 
ma günleri saat 14 ten 16 ya kadar müdüriyetimiz muhasebesine ınurll 
caat edebilirler. 501 

Biz hepimiz daima herkesten 3 - Eksiltmeye girmek istiyenler çelik için {365) ve bakır için <84 P' 
şikayet ederiz. "Şu fena, bu liralık muvakkat teminat akçelerini veya bu meblağı havi banka mekt~O' 

fena,, deriz. Fakat vatandaşlar hü- !arını teklif mektuplarile birlikte eksiltme saatinden bir "saat evvel 

H ariciye müsteşarı Lord Kran
burn hükumet namına cevap 

vermişse de beyanatı dinliyen aza 
sözlerini esrarengiz mahiyette say
mışlardır. 

misyona vereceklerdir. (4515) 
, kumetle, belediye ile candan elbirliği --------------------------,,,./ 

1 
yapmayınca hiçbir işin tam ve mii- ~ ._.....,_.._...--...;.-...-~----~~~~~~--~iiOiiiii!~~~"""".!!~~---
kemmel olamıyacağını hatıra getir-

Lord Kranburn topların mevcudi
yetini kabul etmekle beraber çapla
n hakkında bir şey söylemek isteme 
miş ve bunlar hakkında söz söyleme 
nin umumi siyasete muhalefet mahi
yetinde olacağını ilave etmiştir. Lord 
Kranburn daha sonra bu topların bo
ğaza ateş edebileceğini, fakat bun
ların boğaz için bir tehlike teşkil et
miyeceklerini anlatmıştır. 

Fakat bu topların nereden getiril
diğine dair sorulan sual ise hariciye 
müsteşarı tarafından cevapsız bıra

kılmıştır. 

Mister Churchill toplar meseln
si üzerinde müzakereyi aça

rak meselenin son derece mühim ol
duğu ve hükumet taraftarlarını fcv
knlfı.de endişeye düşürdüğünü söyle. 
miş daha sonra vaziyeti şu şekilde: 

iz1h etmiştir. 
"-Dört ay önce Mister Eden'i 7J

yaret ederek bu toplar hakkında al
dığım mal\ımatı bildirdim. Mister E
den'de ayni mesele ile son derece cıd 
dıyetle meşguldü. Ben bu malumatı, 
geçen Şubatta büyük topların yerleş 
tirildiğ"ni gözlerile gören oğlumdan 
almıştım. Daha sonra Cebelüttarıkta 
ki askeri makamların da keyfiyeti 
htlıı:ümete bildirdiiderini haber al
dım. 

Onun için meclisinde vaziyet hak
kında geniş malumat alması sırası 

gelmiştir. Mister Eden vaziyeti ten
vir etmelidir. Çünkü Cebelüttarık bo 
ğazı, ve Cebelüttarik havuzları teh· 
likededir. Acaba bu toplar boğazı ka
par mı? Bu toplar kaç tanedir? Bu 

· toplar kimin tarafından ve ne mak
satlarla bu taraflara yerleştirilmiş
tir? Hükumet bunları bilmiyorsa bil 
kümet istihbaratı.mm son derece za
yi! olduğuna hükmetmek lazımgelir. 
Biliyorsa meclise malumat verme
mek için bir sebep yoktur. Bu Dil· 
yüklUkteki topların İspanya dahili 
harbi ile hiçbir alakası bulunmadığı 
a ikardır. Acaba bunlarla Valiinsiya 
hu kfımetinin zayif donanması mı tah 
r p edilecek? Sonra, General Franco 
n ın mali kaynaklan bu masraflara 
d vanacak bir vaziyette değildir. 
Eğer 1:ıu toplar Krupp veya Alsaldo 

fnbrikaları tarafından gönderilmişse 
daha geniş maksatlar istihdaf edildi
ği şUphe götürmez. Fakat hüküm 
vernu.k için vakalan bilmek lazım
dır. Hükumetin Ingiliz menfaatlerini 
koruyacağına emin bulunuyoruz. 

Eski Başvekil Loyd George ise 
topların Boğazdan sekiz mil 

mesafede yerleştirilmiş olduğunu an-

ı m~::lekette ••• yişve emniyet b•- Şirketi Hayri yeden: 
kınımdan devlet nüfuzu mükemmel 241 71 937 cumartesi akşamından itibaren her. cll' 
surette kurulmu§tur. Umumi işleı·i- maratesi ve pazar günü akjamı saat 24 te Yenuno-
mizdeki istikran ve yüksek verimi e!Te• 

Durieux, vapurda gazetecilerle konuşuyor 
halleden tiir vapur hareketle arıyer... uyu.. ' " ona borçluyuz. O tO 
Tarabya, Beykoz, Yenikö y ve sküdara ugrıya 

(Başı 1 incide) 
Ben, Cenevrede Hatay için hazır

lanan yeni rejimin istenildiği şekilde 
tatbik edilmesine imkan görmüyo
rum. Bunu Cemiyeti Akvamda Siyasi 
Müsteşarınıza ve Fransız hükumetine 
de söyleQim. Bu rejimin orada tatbik 
kabiliyeti yoktur. Buna tam manasi 
le inandığım için vazifemin çok müş
kül o1duğunu düşündüm ve hükume
timden başka bir memuriyete tayini
mi istedim. Hükumet te beni Napoli 
konsolosluğuna tayin etti. Fransada 
bir iki ay kaldıktan sonra yeni vazi
feme başlıyacağım. Sancaktaki yeri
me, Fransanm Mısır Sefareti Müste
şarı, B. Garro tayin edilmiştir. 1.;y
llılde orada işe baş'amış olacaktır. 

Durieux' nün İstikbale ait 
tahminleri 

Yakında Sancakta yeni seçim o]a
caktır. Benim kanaatime göre, o za
man büyük karışıklıklar çıkması 

muhtemeldir. Ben bunları, daha ön· 
cedcn hissettiğim için •_ıızifemden çe
kilmiş bulunuyorum.,, 

Durleux, Türk gazetelerinin kendi
si hakkında haksız hücumlarda bu -
lunduklarını, halbuki, Türk düşman
lığını aklından bile geçirmediğini söy 
!edikten sonra ilave ediyor: 

"- Ben şahsi kanaatimi söylüyo
rum. Belki yanılıyorum. Fakat, bu
nu zaman gösterecektir.,, 

Ayni vapurla Halep Valisi de 
geldi 

Durieux ile beraber Suriyede nafıa 
işleri müfettişi Kost'la eski Halep va 
lisi B. Mehmet El Martini de 
şehrimize gelmişlerdir. Bunlar da 
Frnnsaya gitmektedir. B. Martini, bir 
muharririmize demiştir ki: 
"- Dört ay evvel teka'<tlUğUmU 

istedim. Hiçbir resmi sıfatı haiz ol
madan Paris sergisini görmiye gidi
yorum. Bir iki ay sonra döneceğim. 
Ben Türkiyeyi ve Türkleri severim. 
E~asen tahsilimi de burada Mülkiye 
mektebinde bitirdim.,, 

B. Martini, yeni Sancak rciimi ve 
Surlyedeki hadiseler hakkında hiçbir 
şey söylemek istememiştir. 

Kamışlı, Elcezire Arapları 
Türkiyeden yardım istiyor 

Adana, 23 (Tan muhabirinden)
Suriyeden gelen haberlere göre, De-

mir gömlekliler, yeni Suriye ordusun
da nısıf maaşlı sınıf olmak üzere va
zife alacaklardır. Kamışlı, Elcezire, 
Arapları, Refik Bakinin idaresinde
dir. Suriye meclisine Clün müracaat 
ederek: "Vatani kuvvetleri, bizi bu
radaki kavgalarda korumazsa Suriye 
dahilinde ve ekalliyetlerin bulunduğu 
mıntakada Araplarla elbirliği yapa
rak Türkiyeye iltica edeceğiz. Çünkü 
alicenap Türkiye, düşkünlerin elinden 
tutmaktadır. Elbette Sancak Türkle
ri gibi bizim de hukukumuzu arar. 
Biz de aramasını rica etmiye karar 
verdik,, mealinde binden fazla imzalı 
bir mazbata vermişlerdir. 

Fakat hergünkü hayatın küçük iş-
lerine ait usullere, nizamlara riayet 1 , 1,25 te Köprüye gelecektir. ~ 
etmek, herkesin istirahati namına • 

keyfimizden fedakarlık etmek, ken- l!I ••••••••••- • 1 '••••••••••~ 
dimizi biraz zora sokmak, henüz bir 

vatandaşlık itiyadı haline gelrnemiş- ı 
tir. Türk vatandaşlığının vazife cep
hesini, bu mana ile kurmak, hüku

met için, zabıta için, gazeteler için, 
vatandaşların hepsi için bellibaşlı bir 
gaye olmalıdır. 

Bu nevi dissiplinin aramıza girip 

YALl'tlZ 

~AKER mağazalarınd• 

Her cins ve her renkte banyo 

kostümlerinin en zengin çeşidle. 
rini her yerden müsaid şerait ve 
her keseye elverişli fiatlarla 

ÇiL LER ve Lekeler 

Balsamin E ksiri 
ile t.sımnm"" .,ııil olur. l 

BALSAMIN LIKI 

yerleşmesi sayesinde Türkiyede her- , •••••••••••
günkü hayatın manzarası az zaman-

•!:ıulabilirsiniz. 

Bu hareket karşısında tcla§a dil -
şen Suriye Meclisi, dün ID:cezireye bir 
heyet göndermiştir. Eleezireye yarın 
gidecek olan bu heyetin Kamışlı, El
cezire Araplarını tatmine muvaffak 
'llacasmdan şüphe edilmektedir • 

İkinci KCiğıt 

ve Selüloz 

Fabrikamız 

da kökünden değişebilir. Mazinin ma
lı olan derbederlik, babayanilik, ni
zamsızlık böylece mazinin sinesine 
gömülür, gider. 

Ahmet Emin YALMAN 

Y aşh Bir Aşık 
3 Kişiyi Yaraladı 

{Başı 1 incide) 

mını almak için fırsat kollamıya baş
lamı§tır. 

Nihayet, dün sabah, Halide ile nn
nesi, ötedenberi çalışmakta olduk'arı 
Cibali tUtün deposuna gitmek üze· 

re yola çıkmışlar, konuşa konuşa 
lzmit, 23 (TAN) - Ik inci kağıt Ayvansaraydaki un değirmeninin ö

ve sellüloz fabrikasının inşaatına a- nüne gelmişlerdir . 
ğustos içinde başlanacaktır. D~mır 

1 
Bu sırada, bir tabanca patlamış, 

buhranı dolnyısile inşaatı gecıken 'Halide, kanlar içinde yere yuvarlan
fnbrika, çok kısa bir zamanda tamam mıştır. o aralık, oradan geçen Hü

lanacaktır. Fabrikanın gelecek sene sameddin adında bir adam, tabancn
ortasında işlemiye açılması muhte - yı atan Mehmedi görmüş, üzerine a

me~dir. tıhp silahı elinden alacağı sırada göz 
Izmit belediyesinin kağıt ve kar- leri kan bUrUyen flşık, onu da yere 

ton fabrikasından alacağı elektrik ya sermiş, daha sonra kızın annesine de 
kında şehre \'erilecektir. Buna ait ate~ edip kaçmıya başlamıştır. Fa. 
hazırlıklara başlanmıştır. kat, hadise yerinden uzaklaşırken 

Bulgaristanda Bir 

Kalpazan Çetesi 
Sofya, 23 (TAN) -Plevne kazası

nın Beğliş köyünde Bulgar madeni 
yüz levahklarını sahte olarak kesen 
bir kalpazan çetesi meydana çıkanl
mıştır. 

ayağı bir taşa takılmış, yere yuvar
lanmıştır. Bu sırada elindeki tabanca 
patlamış, çıkan kurşun göğsüne sap. 
lanmıştır. 

Etraftan yetişenler 4 yaralıyı Ba
lat Musevi hastanesine kaldırmışlar

dır. Tahkikata müddeiumumi mua
vinlerinden Nureddin el koymuştur. 
Mehmetle Halidenin yaraları ağırdır. 
Kızın annesi Hatice hafif yaralıdır. 

----------
4- Dr. Ihsan Sami -

iT 1 F O AŞ 1 S 1 
Tifo ve paratifo hastalıklarına tu 
tulmamak için tesiri kat"i. muafi-

1 veti pek emin taze aşıdır.Her ceza 
nede bulunur. Kutusu45kuruştur. 

1 
Senelerdenberi tecrübe edilmiş ~n 1 
tesirli ilaçtır. Eczanelerde bulu
nur. İsmine dikkat. 

~-AL Ci O PA "-* 
Sultanahmet 1 nci sulh hukuk 

mahkemesinden: Davacı Hadinin ha 
mamcı Mevlüt aleyhine mahkememı
zin 937 / 689 sayılı dosyasiyle açmış 

olduğu 162 lira alacak davasının ic
ra kılınan duruşmasında tebliğ edil
mek üzere gönderilen ~apti dava 
mUddeaaleyh Hamamcı Mevlfıdun 

Sultanahmette Kadirga mahallesin· 
de Kadirga hamamındaki ikametga
hını terkedip meçhul mahalle gittiği 
mübaşiri tarafından verilen meşru

batla iade edilmesi üzerine müddei
nin talebi veçhile yirmi gün müddet 
le ilanen tebligat icrasına mahkeme· 

Yüzdeki çil ve lekeleri izale cd: 
·1 · bı·r te rek cı de mat ve cazıp 

temin eder. st 
iNGh.lZ KANZUK ECZA1'~ 

BE\'OGLU • ISTANBlT~ 
~ 

-----~-~ ~ 
tı· 

Heyecan, düşünce, çarP111 

lar ve bayılmalar .. • 

K KfR"rrf~ L 
ce karar verilmiş olduğundan muha
kemesinin icrası için tayin kılınan 

16-9-937 tarihine rastlıyan perşembe • 
~nü saat 14 te mahkemede bizzat 
veya tarafından tasdikli vekaletna

Bunu hal için yegşne 
çaredir. ~ 

·ı t 
nizin gıyabınızda icra kılın~cı.ı;e U 
!iğ makamına kaim olmak uzc me ile bir vekil göndermek suretiyle 

ve bulunmadığı takdirde muhakeme- olunur. ( 34111) 
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1 :~ir iskan Müdürlüğünden : 
fçiıı apııacak · M · · · 1 - enler Yaptll'ıl ış: uhtelif kazalarda yerleştirilmış o an goçm 

2 _ ~ acak evlere aid ilandır. 
llıubanıın enernen kazasının Maltepe köyünde 91 kargir köy tipi tek evin 

en kıyrn t· 1 
B - .B e ı 1 328 lira 22 kuruştur. 

TAN 

Neden Daima 

KARDEX 
ÇUNKU: 

K A R D E X yarım asırdan be. 
ri, görünür fiş sis

11 

Sümer Bank Umumi 
Müdürlüğünden: 

llıubarn."Tı ergarna kazasının Kınık merkezinde 20 kargir köy tipi tek evin 
C _ 0;:. ~ıYrneti 3808 lira 40 kuruştur. 

hiyesı """e""kılı ~azası merkezinde 31 kiirgı·r şehir tipi tek ve Çandarh na-
ltı ... • ezı d 1\ . A R D E X Ynıeu 46939 ~ e 158 tek ve 31 çift köy tipi kargir evin muhammen 

1) _ "' lira 14 kuruştur. \ 
~o KARDEX 

koy tipi kia ~aza_sının bağ arası mev kiinde 17 kargir tek ve 10 kargir 

temlerin itiraz kabul etmez üstünlüğü ile tanınmıştır. 
kelimesi bütün dünyada "Görünlir fiş sistemi,. nin mü. 
t~radifi olarak tanınmıştır. 

1 - Bankamızın Gemlik Sungipek Fabrikası sahası dahilinde yaptıra
cağı ve muhammen keşif bedeli 129571.97 "Yüz yirmi dokuz bin beş yüz 
yetmiş bir % 97" lira olan III üncü kısım inşaatı kısmen götürü ve kıs
men vahidi fiat usulü ile eksiltmeye konulmu~tur. 

2 - Münakasa evrakı 7 lira mukabilinde Sümer Bank lnşaat Servisin
den alınabilir. 

E: _ ({ ~ r Çift evin muhammen kıymeti 6557 lira 44 kuruştur. 
~r kö;~~1.Paş~ kazasının yukarı Kızhcn ve Parsa köylerinde 21 tek K A R D E X 

Berlin Olimpiyad oyunlarından sonra, İspanyanın ademi 
müdahale Komitesini ve İngiltere Kralının taç giyme 
merasimini tanzim etmiştir. 

3 - Eksiltme 6 Ağustos Cuma günü saat 15 de Ankarada Sümer Bank 
Umumi Müdürliiğünde yapılacaktır. 

li' _ 1' 1 evın muhammen kıymeti 3998 lira 82 kuruştur. K A R D E x 
32 Çift k:~alı kazasının Kayas köyünde 32 tcl< kargir Ahmetli 156 tek 
16 Çift ka. ~r havuz başı mevkiinde 54 tek kargir taş kesiğinde 145 tek 

her hangi bir işde her hangi bir dairede yarar. 
gözünü çeker çekmez arzu ettiğiniz malUmat yeknazar_ 
da görlinür. Kardex işaretleri, bir gözün muhtevi oldu-
ğu bütün kayıtlann bir fotoğrafisidir. Hiç şüphe yok 

4 - Muvakkat teminat 7728.60 "Yedi bin yedi yüz yirmi sekiz % 60" 
liradır. 

5 - Isteklilerin ihale gününden en az bir hafta evvel Sümer Bank ln
şaat Servisine gelerek bu kabil inşaatı yapabilecek fenni ehliyetnameleri
ni isbat ve icabeden vesikalarla Milli Bankaların birinden alınmış 50000 
elli bin liralık Mali itibar mektubu ibraz ile eksiltmeye girebilmek üzere 
birer vesika almaları şarttır. 

G _ R rgır kö~ tipi evlerin muhammen kıymeti 89631 lira 42 kuruştur. 
e\'irı ın h Uşadası kazasının Kalambaki çiftliğinde 29 tek kfırgir köy tipi 

2 _ ~ arnrne~ kıymeti 5522 lira 18 kuruştur. K A R D E X 

ki Kardex müessir bir kontrol için icap edilen iş aletle. 
rinin en mUkemmelidir. 

lt ll'lah Şa. edılecek göçmen evlerine aid kereste iskan dairesince inşa· 
titıerı ;ue~ı?de aynen müteahhidine teslim dileceğine göre evlerin ke· 

Acentasma müracaat ederseniz size hiçbir taahhüt yük. 
!etmeksizin arzu ve ihtiyaçlarını mütalea edecektir. 6 - Teklif mektuplarını havi zarflar kapalı olarak ihale günü saat 

14 e kadar Makbuz mukabilinde Ankara Sümer Bank Muhaberat servi
si Müdürlüğüne teslim edilmiş olmalıdır. k ucıbınce h ·ı . atrda mu ammen kıymetten kereste tutarı tenzil edı mış yu-

•uı-eu1/:Z1h muhammen kıymetle kereste kıymetleri hariç tutulmak 
!> esap edilmiştir 
1)-lb . 

l3 gun ş. u ınşaat anahtar teslimi suretile 13-7-937 tr.-ihinaen itibaren 
lnliddetı k 

lhaıe 28. e apalı zarf usulile eksiltmeye ko.ıulmuştur. 
ktrı llltid"' 

7=~37 tarihine tesadüf eden Çarşamba günü saat 14 de Is
•_ ı:rlugUnde müteı;;ekkil komisyonunda ihale edilecektir. 

lılretıe ~l~ her kaza için ayn ayn yapılacağından teklif zarflarının bu 
5 E zırn ve tevdii mecburidir 

o 

D ~Hl.\•·;...~ 
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Remi.naıô~ Rand 3 
==~~KARDE~ l 

TÜRIUYE Ul\IUl\I ACENTASI. 

SID"EY "OViL ve Şsl. 
Halefi Sidney Novil Galata, Billur Sokak No. 13-15 Posta Kut. 1154 

Tel: No. 40892 aahl;: ksiltrneye iştirak etmek is~eyenler ihale saatinden evvel 2490 

l'ılıt ted~Unda tasrih edilen sekilde % de 7 buçuk ml' kkat teminatla· 1 A k "' 
tıı~Cbur~~~l::.tiklerine ~air makbuz veya banka mektubu ibraz etmeğe s er j 
\ıe - 'Eksiltrney . t' • 

Lise ve Orta Mek-
k nıukav 1 e ış ırak etmek iste yenler fennı şartname ve planlarının 
~arla 7 e .suretlerini öğrenmek üzere Vilayette iskan müdürlüğünden 

I ıskan memurlarına müracaat etmelidirler. (2333) (4193) tep'ere ücertle öğretmen 
S~~llbı.ıı limanı §ahil Sıhhiye Merkezi 
,,,,,ı.ı"ke!',! ~a .. Komisyonundan.: af an 1 Y Üf 
~ 1 alllbarı e Mulhakatı ile Çanakkale Merkezı ve Urla tahaffuzha
" Çanakk ~rına teslım edilmek şartiyle 567 ton kriple maden kömürü 

11 ıarr u:~ ambarına teslim 12 on iki ton yerli sömi kok kömürü ka-
tı.~ - 'l'ah ~le satın alınacaktır. . · &' Ye sö ~n bedeli, kriple maden kömürünün beher tonu 17 lira 50 

C - I<olll~ı .~0k kömürünün 24 liradır. 
~ - 3ı A ~ run Şartnamesi .Merkezimiz levazımından parasız alınır. 
llıı Sokağı ~stos 937 Salı günü saat 15 de Galatada Kara Mustafa 
~onundan a lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi Satınalma Ko

lııe - E::1cs·Yapııacaktır. 
\ıe haşıarna~ltıne .kapalı zarf usuliyle yapılacağından isteklilerin eksilt
\lt ~trı.itıatla an bır saat evvel teklif mektuplarını Komisyona vermeleri 
~ ltrı.e~e gi tını yatırıp makbuzlarını alma arı §arttır. Aksi takdirde 

tıı - tenıezler. 
;'1Ştur. f'Ko 1C rünün muvakkat teminat param 765 Ura 83 

't~!~:!~hneye girecek olanların kömilr tüccarı olduklarına dair Ti-
A, n 1937 senesine alt vesikalannın ibrazı şarttır. (4170) 

rıkara Askeri Baytar Mektebine 
l91_Ank larebe Kayd ve Kabul 

37 d arada Ask • B . l' ı· ltı.iş e Pek i . . . erı aytar okuluna bu yıl sıvil tam de~re ı ıselerden 
Ve 

0llllak 
9 

Yi v~ ıyı derecede mezun Dlan ve olgunluk imtıhanlarını ver
..\.~ltları h::ıı ile talebe kabul edilecektir. lsteklilerin aşağıdaki vasıf 
:a 'l'urkiye ~ .. 0Iınas.ı lazımdır. 
C!. \>aşı 18 Unıhunyeti tebaasından ve Türk ırkından olmak. 

'ti · !leden - 21 olmak. 

~it olnıa~ek~ü!Jeri ve sıhhati orduda ve her iklimde faal hizmete 
:ıı:: • l{UııursUz <Dıı rekaketi olanlar alınmaz). 
i .\ilesinin '.va~ı, tavır, ahlak ve seciye sahibi olmak. 

ıaıı:.' lstekj·~ı~bır fena hal ve şöhreti olmamak (zabıta vesikası), 
~ll'ıdır. 1 erın ınüracaat istidalarını şu vesikaların bal{1a.ıınıası 

1 - lstanbulda Askeri Liselere: Fizik, Riyaziye 
Bursa Askeri Lisesine: Edebiyat, Rıyaziye, Almanca 
Kırıkkale askeri san'at lisesine: Edebiyat, Coğrafya, Riyaziye 
Erzincan Askeri orta okuluna: 1ürkçe, tarih gurubu, Fransızca, 
musiki. 
Konya gedikli hazırlama orta o«uluna: Tarih gurubu 

Ankara Gedikli hazırlama orta okuluna: Türkçe, Riyaziye, Almanca 
öğretmeni alınacaktır. 

2 - Isteklilerin Lise ve orta mektep öğretmen ehliyetini haiz olmaları 
şarttır. Ehliyet; üniversite mezunu olmak, üniversitede imtihan 
vererek ehliyet almak, Kültür Bakanlığı kararile öğretmenliği 

tasdik edilmiş olmaktan ibarettir. 
3 - lstanbul, Bursa, San'at Liselerine birinci maddede yazılı dersler 

için 108, 126, orta ve geatkıt orta mekteplere aid dermen :için 98, 
108 liraya kadar ücret verilecektir. 

4 - İstekli olanlar; dilekçelerine aşağıda sıra ile yazılmış evrakı bağ: 
layarak, Ankarada Milli Müdafaa Vekaleti Askeri Liseler Müfet
tişliğine göndermelidirler. 

ı - Tasdikli ve fotoğraflı fiş 
2 - Yüksek tahsil şahadetname, tasdikname benzeri veya 

ehliyetname tasdikli benzeri. 
3 - Nüfus tezkeresi tasdikli sureti. 
4 - Askerlik durumu hakkında vesika 
5 - Hüsnü hal varakası. 

5 - 4 ·Maddede yazılı evrakla milf ettişliğe müracaat edip durumu uy
gun olanlardan bilahara şu vesikalar istenecektir. 

1 - Tam teşkilli Askeri hastahanelerden alınacak sağlık 
raporu. ' 

2 - Noterlikçe tanzim edilecek taahhüt senedi. Orneği Mü
fettişlikten verilecektir. 

6 - isteklilerden yazılı şartlan haiz olanlar 15 Ağustos 1937 gününe 
kadar müracaat et~lidirler. 

7 - Dileği yerine getirilemeyenler bir hak iddia edemezler. (3949) 

~· ~Urus c .. 
c.' s~hhau ~z:anı veya musaddak sureti. M ü s a b a k a 1 rJ'lt t a h a ,, ı 
b l..ıae rne a .kında taın teşekküllli askeri hastane raporu ve aşı kağıdı. ı 

tiğj. ~kuıa aJZUnı~et ve olgunluk şehadetnamesi veya tasdikli sureti. T Ürk iye cumhuriyet 
~ ltkında ınd1?1. takdirde askeri kanun, nizam ve talimatları kabul et. 

t~ıa·0aa.ra1ı. u~~sınin ve ken?i~in.in noterlikten tasdı~li taahhüt senedi. Zıraat Bankası ne" an 
~ıbi h bnadığı h ken gezen, sıdıklı, bayılma ve marazı çırpınmıya müp-

'lll:ı.,llastahklar~kkında. velilerinin noterlikten tasdikli taahhütnamesi <Bu ı _ Bankamıza müsabaka ile ve müsabakada gösteril~rcK muvaffa 
le ""'1 lııla an birıJe okula girmezd 1 malul odukları sonra.:ı . · ·· ?'irı .. r ok ld en evve '.1an kıyet derecesıne gore mecmuu 12 den az olmamak üzere Juluınu kadaı 

a ~ Odettirili:) an çıkarılır ve bu müddete ait hükumet masrafı veli- müfettiş namzcdı ve şef namzedi alınacaktır. 
l}ıUtacaa ~ekhler bulu d k . . 1 • • • • 2 - Bu müsabakaya gırebilmek ıçın siyasal bilgiler veya ' 'iiksek Ti. 
~litild· t ~ecekl n u ları mahnllerdekı askerlık şube.enne ıstıda ıle caret ve lktısat Okulundan veyahut hukuk fakültesinden vı.> .. a bunların 
~.. • 

1kte er ve şubelerce 2 ı'nc· ddede bildirilen evrakı ikm l . · 
"11 na n Son.r l ' 1 

ma a 1 yabancı memleketlcrdckı benzerlerınden dıplomalı olmak gerektır. 
~~liı .Y~r 'rat~'kstanbu;ı ve yakını illerden isteklilerin Haydarp~şa As-1

1 
3 - Müsabaka 25, 26 ve 27 Ağustos 937 de Ankara ve lstanbuı Ziraat 

'"'· erını 1 
at Okul direkt .. r w.. A ka · ona yakın ılle · · -.ıırt~. n de Ank . or ugune, n ra '\e . • r ıs- Bankalarında yazı ıle yapılacak ve kazananlar, yol paraları verılecek An 

~ i ~gi~e. gönderil:::~~· Zıraat Enstitüsü Baytar Fakültesı Askerı Talebe ı karaya getirtilip, Eylül zarfında ,{(l~J ti bir imtihana tabi tutulacaktır. 
huı ediUracaat mUdde~· .. . Onda 4 - Yeni kanunumuz mucibince tekaütlük haklarını da haiz olmak şar 
S _ hnez. eyICılun ılk haftasına kadardır. n sonra tiyle milfettış namzetlerine 140 ve şef namzetleri.ne 130 ar lira aylık ve. "e .. l<abu1 . . kt' 

h lttura dühul imt'h w w• • • rılece ır. 
l'~llır caat sıras .. 

1 anına baglı değildır. Şehadetname derecelerınc Müfettiş namzetleri iki senelik bir stajdan sonra Müfettişlik tmtihanı-
~al>ılır~e kabuı ed~~:lgoredi~ · Is tekli a~edi ~am ?!unca ka~ı~ işleri. ka- na girecekler ve kazanırlarsa 175 lira aylıkla müfettışliğe terfi ettirile-

( 4531) ere muracaat ettiklerı askcrhk şubelcrı ile teblıgat ceklerdir. Ankarada Umum Müdürlük servislerinde çalıştırılacak olan şef 
.-;::::--------------------1 namzetleri ıse bir senehk staJdan sonra yapılacak ehliyet imtihanmda -;~<::~·~-~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ muvaffak olurlarsa şeflığe terfi etbrileceklerdir. 

"-ad ık·· . 5 - İmtihan Programı ile sair şartlan gösteren matbualar Ankara ıs. 
oy Vak fi Oi k ·· ı·· · ·· ı·ı... lan tanb ı ı u· 

'h. -:~~~-~:.;:~ı:.!:a~r~~:r:e:t~o~r~u~m!!':..~a:n:~~-~ u ve zmir Ziraat Bakanlarında o elde edileb ır. ~ qliYİik o- 6 - istekliler. aranılan belgeleri bir mektupla Ankara Türkiye Cüm. '~aM k ~~ ~Ull ile :niza usevi Cemaatı Senagonu vakfına 2762 No. ıı Vakıflar huriyet Ziraat Bankası Teftiş Heyetı Reisliğine vermek veya gönderme 
~<lııt te"elJi ta~naın~si ve olbaptaki talimatname hükümlerine tevfikan suretile müracaat etmiş bulunmalıdır. Bu müracaat mektubunun en geç 

oy 'lakıflar ~~~~.eceğinden isteklilerin 7, 8, 937 akşamına kadar 10 Ağustos 937 tarihinde ele değr.·ıiş olması şarttır. "2166,, "4345,, 
udurlüğUne usulen müracaatları ilan olunur. (4506J 

l\ad 
•n Hastahkları Mütehassısı 

).ı 
~ b~danyada a ve Ebe Aranıyor 
•ı.. l"irıcı d Çilacak o a Ş . . . .. 't 't 
~ aı erec d n azıye Rüştü Sağlık Yurdu ıçın musaı şeraı 
'llrea1~rıacaiııt ;a;~tı~ yapmış bir kadın hastalıkları mütehassıs ve bir 

lstanbul Emniyet Dir~ktörlüğünden 

1 - Bu imalatı Banka dilediği müteahhide vermek hakkını muhafaza 
eder. 

8 - 5 inci maddede zikredilen vesika meyanına Nafia Vekaletince ve 
rilmiş müteahhitlik vesikasının da konulması şarttır. (4381) 

Devlet Damlryollır1 Ye limııf arı 1$1ıtme U. idaresi ilinlar1 

Ankara istasyon Meydanının Tanzimi için 
Yapılacak işlerin Eksiltmesi 

Ankara Istasyon meydanının tesviyei tu:-ab,yesi, b!okajlanması, şose
}(>nmesi, asfaltlanması, bordür taşlarının yapılması, elektrik tenvirat işi 
\'t' kanalizasyona ait bütün tesisatın yapılması kapalı zarf usuliyle eksilt
miye konmuştur. 

1 - Bu işlerin muhammen keşif bedeli 83,058 liradır. 
2 - istekliler bu işe ait şartname, plan ve sair evrakı D. D. yollarının 

Ankara, Sirkeci, Haydarpaşa ve Izmir veznelerinden 4,15 lira mukabilin
de alabılırler. 

3 - Eksiltme 2, 8, 937 tarihinde pazartesi günü saat 15 te Ankarada. 
D. D. yolları işlelm~ umum ınüdiırlü ğü yol daıresi binasında toplanacak 
merkez birinci komısyonunca yapılacaktır. 

4 - Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin aşağıda yazılı teminat ve 
vesaiki ayni gün saat l4 de kadar komisyon reisliğine te.slim etmış olına
lan lazımdır. • 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ıncı ve 17 inci maddelerine uygun 5403 li-
ralık muvakkat teminat, 

B - 2490 sayılı kanunun tayin ettiği vesikalar, 
C - Nafıa Vekaletinden musaddak ehliyet vesikaaı. 
5 - Teklif mektupları ihale günü saat 14 de kadar makbuz mukabilin· 

de kom~syon reisliğine verilecektir. Posta ile gönderilecek teklif mektup
larının iadeli teahhütlü olması ve nihayet bu saate kadar komisyona gel
miş bulunması lazımdır. 

6 - Bu iş hakkında fazla izahat almak istiyenlerin Ankarada D. D. 
Yolln.rı yoJ daireısmc müracaat etmeleri. (4300) 

• • • 
ld·ıremiz Malzeme Dairesi emrine lise ve daha yukarı tahsil görınUş, 

almanca veya fransızca lisanına bihaiı:kın vakıf, müsabaka ile oort ml!
mur alınacaktır. 

Kanuni evsaf ve şeraiti haiz ve Askerlikle alakası bulunmıyanlann 
aşağıda yazılı vesaiki hamilen Ankarada idaremiz zat işleri müdürlüğü
ne, lstnbulda Haydarpaşa mağazası şefliğine müra<:aatları ilan olunur. 

lş talebi hakkında istida. 
Askerlik vesikası, 
Hüı:ınühal vesikası 
Aı;ıı kağıdı 

6 kıta fotoğraf. (2116) (4305) 

• • • 
Muhammen bedelJerile miktar ve vasıflan aşağıda yazılı 3 gurup mal

zeme ve eşya her gurup ayrı ayn ihale edilmek üzere 5-8-37 perşem
be günü saat 10 da Haydarpaşada gar binası dahilindeki komisyon tara
fından açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin her gurup hizasında yazılı muvakkat temi
nat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine ka
dar komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
1 - 30000 kilo Bilama karbonat dö sut (Su tasfiye tesisatı için) mu· 

hammen bedeli 4500 lira ve muvakkat teminatı 337 1 2 liradır. 
2 - 600 adet muhtelif eb'atta kontur plak muhammen bedeli 992 lira 

97 kuruş ve muvakkat teminatı 7448 kuruştur. 

3 - 9 kalem elektrik malzemesi muhammen bedeli 169611: lira ve 
muvakkat teminatı 127 lira 24 kuruştur. (4354) 

Motörlü tayyare mektebinin mefruşat 
Türk Hava Kurumu Genel Merkezinden: 

l - Ankara'da yapılmakta olan Motörlü Tayyare Mektebinin mefru-
şatı eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 3 Ağustos 937 Salı günü saat on beşte yapılacaktır. 
3 - Mefruşatın tahmini bedeli, "32,643,, !iradı• 
4 - Muvakkat teminat "2448,, liradır. 

5 - Eksiltme Ankara'da Türk Hava Kurumu Merkez binasında ya
pılacaktır. 

6 - Şartnameler Ankara'da Tilrk Hava Kurumu Merkezinden, Istan
bul'da Hava Kurumu lstanbul Şubesinden "10,, liraya alınacaktır. ( 4334) 

Nafıa Vekalet·nden: 
3 Eylül 937 Cuma günü saat 15 de Ankarada Vekalet Malzeme Eksilt. 

me Komisyonunda 210,000 lira muhammen bedelli 30 adet on birer ton
luk buharlı yol silindirinin kapalı zarf usulile eksiltmesi yapılacaktır 

Eksiltme şartnamesi 1050 kuruş mukabili Vekalet Malzeme Müdürü_ 
lüğüııden alınabilir. 

Muvakkat teminat J.1300 liradır. 

İsteklilerin teklif mektuplarını talimatnamesine göre Vekaletten alın
mış 937 senesi Malzeme müteahhitliği vesikası ile birlikte 3 Eylul 937 Cu. 
ma günü saat 14 de kadar Vekalet Malzeme Müdürlüğüne vermclerı la-
zımdır. "2050,, "4223,. 

e mu tl Plerın tahriren Istanbul 616 numaralı posta kutusu 
arı. 

Müdüriyetimiz için 16000 litre benzin alınması açık eksiltmiye konul
muştur. Benzinin litresinin muhammen fiyatı 16,5 kuruştur. lsteklilerin 
şartnameyi görmek üzere direktörlük hesap memurluğuna ve eksiltmiye 
iştirak için de 198 lira muvakkat teminat makbuzile 30 temmuz 937 cuma 
günü saat 15 te vilayet defterdarlık muhasebecilik dairesinde komisyo
na müracaatları. ( 4169) Sahibi: Ahmet Emin t' ALMAN. Um umt Neşriyatı idare Eden. S. SALIM 

Gazetecilik ve Neşrivat Türk Limitet Şirkt>tı R .. Q,ı,v;., •.. 
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As. ari her yeıne~ten sonra günde ~ d ela di lerinizi 
,---------------------------------------------

mi n Saç Eksirf 
ile terbiye edilen saçlar ----- ___ __. 

Diş macunile fırçalamalısınız 
tünkü 
Bir defa fırçala

mnlda di~ler temiz
lenmiş olmaz. Ağlz 

guddelerinin ve dahi. 
li uzuvla.nn mütema
di ifrazatı, dışandnn 
mütemadiyen alınan 

ecnebi maddeler mik. 
roplar, yemek, içki, 
ı;igara vesaire dişle

re, di5 etlerine binbir 
mikrop aşılar, anza. 
lar husule getirir. 
Bunlar birike birike 

' \nihayet dişlerde çi.i
riime, etlerde iltihap
lar haşlar. Artık fe. 
lfı.keti ör.lemek ve 

H , 
A · 
y 
A 

K 
u 
v 
v 
E 

T l~,____,...._...._ JT 
· Kazanmış o.lorlar 
Çünkü Optamin saç eksiri 

''Vitamin cevherinden istifa-,, 
de edilerek ihzar edilir. 

Guddelere kudret vermek su-
' 

retile saç dökülmesinin önüne 

geçer. Saçları temizler, büyü. 
tür, ııkla•hrır. Kepe~leri dütü
rür ve k~mbyı izale eder. 

Vaktinde ihtiyatı elden bır;k;;~:;:k Bir tecrü~e ~in nasi~ atten yektir 
dişlerinizi en az günde 3 defa -

Radyolinle fırçalayınız 
1 ... ~ .t• - ··,;,.. • .. r ,#o • ~ • • •, > 

, . 1 

- ' 
Sizi so~uk algınhğından, nezleden, gripten, baş 
ve di~ :\örı•arından koruyacak en hıi il:t~ burlur 

tsmine dikkat buyurulmas 

Şirketi Hayriyeden: 
Bugünkü cumartesi günü Köprüden 71 numarala 1 

vapurumuz mutat tenezzüh seferini yapacaktır. Meh· 
tabın en canh ve parlak safasından istifade etmek 
istiyenlere bu fırsat. kaçırmamaları tavsiye olunur. 

~·RESiMLi AY 

Bundan böyle vapurumuz gidiş ve gelişte Beyler· 
beyine de uğrıyacakhr. 
Köprüye avdet saati 22, 15 tedir. 

Alaturka kısmrnda. 

TAHiYYE MUHAMMED 
Seanslanna ba~lıyacaktır. 

8:!~!.ı M. "Lı ~ ı ı a. 
[ Aynen Zeybel< n Anadolu revülerinin yeni programlan tanmmı~ 
, __ · AZ HEYETl~ıtz lCRAt AHENK ET)IEKTEDlR I 

CiLDiNiZi 
Gen~ hayvanların cilt hüceyrelerinden 

istihsal edilen 

BiOCEL ile BESLEYiNIZ 
ve her sabah dalıa . . .. .. . . 

genç gorununuz 
~ıeşhur bir Üniversitede da

hi bir doktor profesör tarafın
dan keşif ve istihzar edilen as· 
rın en büyük ve kıymetli güzel
lik unsurudur. 

25 yal)ınızdan itibaren cildi
niz, kıymetli Biocel'ini kaybet
meğe ba.';!lar. Şayet, cild başka 
bir unsurla beslenmezse, bu zi. 
ya seneden seneye artar VE 

nihayet yüzünüz buruşmuş VE 

ihtiyarlamış olur. Cildiniziı: 

Biocel'i yüzünüzü taze tutar ve 
genç gösterir. Genç hayvanlar
dan istihsal edilen Biocel, tıpkı 
cildinizin tabii Biocel'i gibidir. 

:Miimasil cild unsurları arasında e" terkibinde tam cildinizi beslemek için 
müessir ve en kıymetli bir cevherdir. matlup nisbet dairesinde mevcuttur. 

Cilt hüceyrelerinizin derinliğine nüfuz Geceleri yatmazdan evvel kullanı-

nız. Sabahlan yağsız beyaz rengin
ederek buruşukluklarnı teşekkülüne 

deki Tokalon kremini kullanınız. Bu 
başladığı yeri hemen beslemeğe baş· 

kremde bilhassa • birkaç gUn zarfın
lar. Hattii annelerin bile ytizünü genç 

da biribirinden daha. beyaz Uç renkte 
leştirir. Ve genç kızlarla hiç görme

dikleri sehhar ve terli taze bir ten te
min ederler. Bu Biocel cevheri, şimdi 
pembe rengindeki Tokalon kreminin 

teninizi beyazlatacak olan - "Oksijen 
beyazı,, vardır. Bu iki krem kullanıl
dığı takdirde memnuniyetbahş seme
resini garanti ederiz. 

17 nci Temmuz sayısı: En çok sevilen ve ve okunan yazıcılanmı- ı 
zın makale, hikaye, röportaj ve romanlari ile. bol resimlerle süs
lenmiş olarak çıkmıştır. 

YARI H AY 
1936 - 1937 senelerinin en içli romancıları olarak tanılan ve bü

yük bir okuyucu kütlesi bulan: CAHIT UÇUK iLE MUKERREM 
_ KAMiL SU'nun yeni birer romanını tefrika ediyor. ~~~~ 

D. Demiryolları ve tima ları işlet
me Umum Müdürlüğünden: 

inşaat maddelerine mahsus tarife değişti 
1, 8, 937 tarihinden itibaren tatbik edilecek olan yeni tarifede inşaat 

maddeleri ihtiyaca göre tasnif edilmiştir. 
Bazı maddelerin yeni tarifenin dör t nevi ücretinden birine tabi tutul

mak suretile ücretleri deği~miştir. Fazla tafsilat için istasyonlara müra
caat edilmesi. (2237) (4517) 

1 "' •';"' • <... • • r;- • ;;ı • -~"' ' • • ' • • • • • .t < .:. "".:' ! 

KIZILAY 
GENEL MERKEZiNDEN: 
1 - Eskişehir ambarlarımızda Veksol, Sanbim, Ford, Rolsroiz, 

Albiyon, Berliye, Perles, Fiat ve Latil marka otomobiller ve bun· 
lara ait parçalar ve iç ve dış laı:;tikleri. 

2 - Emaye tabak ve saire gibi muhtelif eşya temmuzun yirmi 
altıncı pazartesi giinli açık artırma ile satılacaktır. Tafsilat almak 
istiyenler: 

A - Ankar.ada cemiyetimiz genel merkezine 
B - lstanbulda Yenipostane civarında Kızılay hanında Kızılay 

deposu direktörlüğüne. 
C - Eskişehirde Kızılay ambarına müracaat etmelidirler. 

. i 1 ; .,• 1 •• : .ıJ: _,.,,.,...~ · •. - " " •.• ""'·.. , • .,~_ 

- - 1 

Ticaret ve Zahire Borsası intihabatı 
intihap Heyetinden; 
Ticaret ve Zahire Borsası Heyeti idaresinin ye· 

niden intihabat. 26 Temmuz 937 tarihine müsadif . 
pazartesi günü saat on birden on üçe kadar icra 1 

edileceğinden hakkı intihabı haiz olanların Borsa 
idare Heveti salonuna gelerek reylerini istimal et- 1 

1 - meleri ilSn olunur. 

D. Demiryolları ve Limanları işlet
me Umum Müdürlüğünden: 

1, 8, 1937 tarihinden itibaren nakliyat ve demiryollarile alakadar işler 
için işgal edilecek idare arazisinden, açık arazi tarifesine göre ücret 
alınacaktır. 

Fazla. tafsiliıt için istasyonlara müracaat edilmelidir. (2238) (4518) 

-·- -·· ··- -·· ••• -·· POKER·PLAV POKER-PLAY POKER-PLAY POKER-PLAY PO"ER·PLAY PO~ER-PLAY 

Dişlere ebedi hayat -w'erir. 
20 kurııştılf • 

Fiatı: Tüp 7 1/2, büyük 12 Yz, dört mi•. 

Ha.san deposu ~! 

Türk Hava Kurul1'~ 
BUYUK PIY ANGO~U 

4. cü keşide 11 Ağustos 937 dedıf• 

Büyük İkramiye : 5 O. O O O Liradır .... ,.., 
10.000 liralık ikraı11' Bundan batka: 15.000, 12.000, 

le (20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır··· 
DlKKAT~ d r 1'İ' 
Bilet alan herkes 7 / Ağustos/937 günü aktamına ]d~ il 

letini değiştirmiş bulunmalıdır. 
Bu tarihten !onra bilet üzerindeki hakkı sakıt otur··· ,,_ __ 

-- -

ÇOCUK. PODRASI ~ 
Alelfı.de TUV AI~ET veyn TALK pudrası w

1
B 

d~ğil<lir. O bilha..<ısa çocuklar i~in hazırlan- ~ 
rnış ve ~ocuk hıfzıssıhhasma tatbikan 

yapılmı~tır. \ ~ 

PERTEV ÇOCUK 
Pudrası 

Kulla.nan analar onu rekiam etmeği mem
leket borcu bilmekte ve bize hergün binler. 

ce te~ekldir mektubu göndermektedir. 

Kayıp tasdikname: Kabataş Erkek 
Lisesinin onuncu sınıfından aldığım 
30-1-1937 tarihli tasdikname kayıp 
olmuştur, yenisini alacağımdan 
kaybolan tasdikname muteber dcail. 
dir. - Kabataş Lisesi talebelerinden 
715 numaralı Vedat Demirpençe. 

,ıı 
. osı11 .... 

. c;:ııı 1'1""" 
KAYIP: 335 senesı_ uısti .Af' 

ldıgıııı ~,ır . 
şa sultanisinden 8 • ıJııcBb ~ 

. . enisin• ~ .... mi zayı ettim Y r .,,.., .. ,., 
.. "·olttu · ~urt eskisinin hükınU ~ Ali 

9 evde 
İmam sokak No. ---

••• 


