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BiR MOCADELENINI 
TAHLiLi 

'thınet Emin YALMAN • l '~ulun aon haftalar 
tlıdel ~çınde geçirdiği tifo mü
lrar, ea, memleket için alika ile 

S 1~ bir hidiıedir. 
• • ıhhıye Vekil eti, ilmi bir kafa ..... 
...,...ıo~ekf.e zaten ön safta yü-

bir Vekilettir. Tifo salgı-=: ~ aene diğer senelerden 
~etli olduğunu görünce lıtan
"-a l&flıtı koruma dairesinin 
W..1lllal müdürünü ve ecnebi mil
~armı ıönderdi. lıtanbul 
~ tefkilitımn kadroaundaki 
~an doldurdu, bol qı ha-

~ 

Asilerin K~~k Tayyaresi 
Sehre Bomb·a Yagdırdı 

Devam Ediyor Harp 
HükUmet ·Kuvvetleri Son 1 

Taarruzlar Neticesinde 
Geri Hatlara Çekildiler 

MARCONI 
EN SON NE 
BULMUS? 

Yeni Çocuk Ansiklop.edisi 
Cilt c·· ~I 

56 Kuponu Kup~nu~ 
80 kupona mukabil bir 10 kupona mukabil bir 
cilt '(860) kunıftur. ctıs 7~ kwııetur. 

Eti Niçin Pahalı Yiyoruz I 

Trakyadan gelen rapor 
Çok · haklı görüldü 

Trakya umum! mUfettifliği lstan
bul mezbıab111 reııdmlerinin ağırlığm • 
dan fiklyet etmif, bu yüzden Trakya 
hayvan ticaretinin zarar gördüğünü 
ileri lilrerek tktmat Vekiletine bir 
rapor vel'lllltti. Öğrendiğimbe göre, 
bu rapor '1lkadar makamlar tarafm 
dan eh~yetle tetkik mevzuu ola
rak ele ••DJh>lftir. 
SaWıi,. sahibi kimaelerin 86yle

diğine göre, lstanbulda etin pahalı ol 
masmda m.-baha resimlerinin ağır
lığı da lmfl olmaktadır. 

Bu resimler indlrildiği takdirde, 
halkmıum en ee8'lı gıdasını tefkil 
eden etin dcuza yeılirilmeei niUmktln 
olacak ve h&yatm ~u.zlatılmam bakJ. 
mmdan en belli baflı adım ablmıt o
lacaktır. Yaptığımsa. tahkikata göre, 
mezbahaya girecek fı•yvan için iki de 
fa bonıa resmi abnmaktadlr. Bonıa 

• Yüluek bir komiıyon va. 
:::-Yle de mücadelenin eaula-

lle lcurdıı: 
~ nıleketimizde eskidenberi ko-
"<>lnıı nla.nn iyi bir şöhreti yoktur. 
41ur Yaca~ iş komisyona havale e
~·,, derız. Komisyonlarm nazari 
~ Verdikleri kararlarm kağıt tı-

Londra, 26 (TAN) - ispanyada 
harp, fU ıon yirmi dört saat içinde 
de yine görillmemiş bir şiddette de
vam etmi§ti'r. Şu dakikada Madrid 
cephesinin bilhassa garbinde yalnız 
kan dökülmektedir. Madrid tehri ou
gttn, isilerin tamam Jnrk tayyaresi 
tanımdan bombartiJman edilmif ve 
,elırin içi cehennemt bir manzara al
llllftlr. Asilerin bet tayyaresi dtlftü
ğil haber veriliyor. 

Bunu y almz resmı binde dört 111abet1nde ve biri 
canlı hayvan A~dan diğeri de 

kaldığım görmeğe alışıkız. 8 u defaki tifo mücadelesinde 
~ bunun aksini gördük. Komis
~lfo ll&lgmı karşısında kararlar 

' Bu kararların hepsi derhal tat
lllJe t l&flıaama geçti, hem de fazla
Cll geçti. Halk ta uyanıklık göster
ı...1_e tam ~lr ~beraberliği ~ptı. Be
~· bu mtibahtaıı tehrin temizli
~ Ve eağlCmı bozan birtakım eski 
~tlan kırmak için de istifade et
~ muvaffak oldu. 
~ plb1B9ti tatbik eanmr, 

' ~ il.hada göıilrsek görelim 
~ Ye iftihar duyarız. Işte son 
~~ lstanbulda görülen tifo 
~eei, eldeki vasıta ve imk&n
~ Jllapet edilmek prtile iftiharla 
~ bir milcadeledir. Bun
~ ~iye Vekiletinin, Belediyenin 
~ -wqı hi88eleri vardır. Fakat ır
~ hakkı memleketindir. Hükumet, 
~Ye ve halk dahil olduğu halde 
4- ltbe lln8urlar, bir a.lgın karşısın
~l'aberliği kurmağa ve her im
Clid..Lo ~ iatitade etmeğe kabiliyetli 
~ ispat etmişlerdir. Bu, 
~: lıeaabma bir olgunluk im-

i( Ollıiayonda. bulunan Alman 
~ mUtehaaaIBI, bilhassa halkın 
tlı-. il Uyanıklığı çok beğenmi§· 
s._ :kaç sene evvel Berlinde görü
._ elgek ealgmında halka çiçek 
4etıt 1aPtJrmak için giriıilen en şid· 
!'Ilı ~er mahdut neticeler ver
~ de Iatanbulda yüz binlerce 
~~.~eye karşı tedbir almak 
~~ göstermişler ve aşı mf:r-
--nııe k<>tmuelardır. 

>ot ~n tecrübe ıunu ispat edi
'it : haıkmıızda kendi menfaatine 
ıı..,. Dlilcadelede kendine dü~n 
Jat ~~ için pek güzel istidat-

'-~ Dleseleler yol göstermekte 
Gır eımıiyetini kazanmakta-
41t~lrm bu gibi itlerde kayıtsız 
fect.r dıfı hakkında iddialan, vazi
"'bber lrlenıur1ırm it bilmediği ve 
'"'111ıld llk kabiliyetinden mahrum 
'-tt;. \lğu I' Juıncie tefsir et~k ca· 

'bQ~ ~ak!. mücadelede aşılanma işi 
~"lle : olçtıde tutulduğu gıbi bu 
t.ı cı. ..... _eaaaıı bir temizlik cereya
~"'11lınut ve bilhassa su me
~ tilerind~ ehemmiyetle du-
~ • Terkor.an istif:ıde ede 
~ leıntlerde 125 umumi terkoeı 
~· beJecst"~ teşebblis edilme
~~Yen~ saflık bakımından ıu 
~ it tlzennde titrelliğine ve ya· 
la btr .~!Dıata razı olmadığına can· 

"-'-.nettir. 

: lilnlerde Istanbulda iyili
tlto IQeee d?fru açılan mücadelede 
~ ~· en bUytık bir }er tut· 
~ ber tehir temizliğine, 
~ ........ ~~ intizamına ait diğer ~ 
~ ~ de müra<'.&&t edilmit

; IOkağa çöp dökenlere, 
(Arkam 10 uncuda) 

l•panyamn Myuq l.ıMtme4e
lerin,en laipilı im vap .. 

Asiler, bir hayli arazı elde ettikle
rini söylüyorlar. Muharebe bütün şid 
detile devam ediyor. 

HükiimetPier 
Brunete'nih Asiler eline düşmesin

den sonra birtakım mühim neticeler 
beklenmektedir. ÇUnkü bilerln Deri 
hareketi durmamaktadır. HUldmıetçi 
ler burada biraz daha ricat ettikleri 
takdirde bu ricatin uzamam ve htlka 
met kuvvetlerinin el~ bir tehlike
,. al•• uFl'tW'imh 

Asilerin Alberacin'de ileri hareket 
leri devam etmeKtedir. Htlldlm_. 
rin · btlttln mukavemetleri bir fayda 

(.Al'kam 8 incide) 

Tifo için Yeni 7 edbirier 

Komisyon Yeniden 
Beş Karar D~ha Verdi 

Hayan 

Rakamlara inanmamasını, Salgının 

Korkun~ Olmacllğını Söyledi 

Reisi. Halkın Sıhhat Dairesi 

Mussolini'ye Söylemic hayvanıar kesildikten sonra aıman ı.tan6u11a1ann '°" palllllı 
,. tekrar binde dörtttlr ki, binde aekiZe yet/ilılm et, .,· te ba.. 

• baliğ olmaktadır. Bu tarzda resim a-
lınması borsa ta.limaüıaliıest icabatJiı .----,-------

dandır. Mezbaha dattMi l8e Jwsular S 1 R G 1 
dan kiloda 9,5-10 kuiıit ve koJUi)· P 
=6~~!:~~ ŞEHRiMiZDE 
dır. Bunun için aıurıama, ftlio, ı.. EVVelce yazdığımız gibi IngUiz m&. 
me ücreti dahildir. bendisler cemiyeti reisi Sir Alexandr 

Haber aldığmma göte, belediyı, Glp'in bu sabah gelırimU.e ge1melll 
mezbaha resim ve Ucreileriııin kllO beklenmektedir. Sir Alexandr Glp'ba 
lberinden almmaması 19ln Şehir Mec riyaset ettiği mtihendialik firketi Ja.. 
Usinin Teerinisani içtinı&mda yeni tanbul limanwrn tevsiine ait proje. 

. bir teklif yapacakbr. Usıij bu suretle lerle meuuı olmaktadır. Aynca da 

Jlulateriin biiylilt HrVetİni 41cm 
lıü,ülı mir~gc Eldtra 

Telalz telgrafı ilk icat eden Mar
conl birkaç gün önce 63 yaşmdiL öl· 
dilğll zaman, en son ihtirama ait çok 
mühim bir sım da beraber göt\lidtl· 
ğtl zannediliyordu. Halbuki, MatcoDi 
bu büyük 8IJTI, ölUmUnden birkaç 
gUn önce Sinyor Musaolininin kula
ğına fısıldamıştır. 

Londra gazetelerinhı verdiği maıa-
mata göre, ltalya Milli Müdafaaamm 
da bildiği bu yeni ihtira, radyoda en 
kısa dalganın son inkişaflarma aittir. 
Ve Marconi buna ait tecrilbeleri, sey· 
yar bir liboratuar olln Elettra ya
tında, ölllmUnden birkaç hafta evvel 
yapmıştır. 

Marconi müesseselerinde çap.,an 
bir memur, en. kısa mevcelere alt tec 
rUbelerin günden gtlne ilerlediğini 
8Öylemlf, fakat Marconi'nin Mussoli
niye fısıldadığı en son ıırrm mahiye
ti henüz anla§llmamıştır. 

• Marconi'nin servetinden üç milyon 
İngiliz IirUIDa varis olan kw Elet· 

deiiftirillne et flyatlan $r mJktar ~nguldalrta kömUr havzasma t.aal-

lnecelltir •. ~tfn.ftaıı!! aiıun lnku olan bazı m~u ~-lJ 
Wllitle~~-- WHMı•W•IJiUINftt 
bir tenzUAtlı tarife h ~at ve ki Jdyaretinin bu mesele ile allkıdal" 
Şehir Meclisine verilecektir. olduğunu haber aldık. • 

Son Osmanh Hükümdarı Altıncı Mehmet 
bir ecnebi otomobili ile Yıldızdan kaçarken 
bir Türk neferi yolunu kesti ve sordu: 

• tra'dır, bunun da anası Kont Marya 
Kristinadır ki, Marconi'nin ikinci ka· 
nsıdır. 

- Sen ecnebilere kaçacakhn da neden 

bizi kapmda senelerdenberi nöbetçi bek
lettin 7 

Dan yeni Jıararlar oetm nlaluıı hmüyona ~tima ltalintle •• 

Şehrlmir.de tifo salgmmı &ılemeiE .-----------• 
maksadile tedbirler almak 1'hı lllh- A·ı l•a.. Kontrol 
hat müdUrltlğtinde kurulan kolDJa. .... ~11 

yon, dün de Sıhhat Veklleti luflt lllh y la k 
bat dairesi reiai doktor Asımm AİJI. apt ca 
liğinde toplanmıftır. I>Utıldl toplana 
da daha evvel ~ temm°* llhhat ve 
kill doktor Saydamın reı.liğinde ya. ' 
pılan toplantıda alıMn kararlu &t
rafında görü9Wmüş, bunlarm tatbtl 
neticeleri tetkik edilmiştir. Komtayotı 
bu görU,melerden sonra yeniden fU 
kararlan ittihaz etmiıttr: 

1 - 6 temmusda takarrur eden ted 
birlerin tatbikine devam olunacaktır. 

2 - Hastanelere gelen hastalanb 
erken teşhis edilmeleri için bn mua
yeneleri derblıl yapılacaktır. . 

(Arkalı 8 incide) 

B Aiato. .abalaı ıelairtle 
tarama aıretiyle bir tilo Cifi• 
a lıontrolii yapılacakhr. 
Kontrol netic:eaind e, lıenJi ... 
aini ve yananda ftlllfhrJıfı 
lıiırueleri Uıi tlela .,. ettir
memİf olanlara ail JiilıluJn 

:• , 
, . mafaa, Iİcareflttıne, Ôftclr 

llitlttıne, otel oe eflenee yer- · 
im tlerlwil lıaPGldacaldır. 

Çetinkaya için 
Hararetli 
Neıriyat 

Berlin, 26 (A.A.) - Alman ajan-
11 • bildiriyor: 

Türk Nafia Vekili B. Ali Çetinka· 
yanın Berllndeki ikameti haltkmda 
tefairatta bulunan ~teler, müte
addit vesilelerle enerJtk bir faaliyet 
göetermit ve, Berllnet L<SkaJ Ançay· 
ker gazetesinin yazdıjı gibi, kabine
nin en mWılm erlrlmnda.n biri ve 
Bqvekilin u.zÜıı mUddettenberi me· 
Ai arkadatı bulunan TUrk misafiri
nin liyakatini berarUs ettirmektedir. 

Matbuat. B. Çetlııkayanm 1stik1ll 
mücadelesi zamanında iatiklll mah
Jremeai reisi llfaWe oynadığı mühim 
rolü bilhasea kayıt ve ip.ret etmek· 
tedir. 

Altmcı Mehmet ~u tarizin manasmı duya

cak halde değildi. Birkaç saat evvel genç ka
rısına şu tekli~e bulunmuıtu: 

- Erkek elbisesi giyerek benimle beraber 
kaçmanı istiyorum. 

Teklifi redde uğramış+.. 

Bütün bu bilmediğiniz heyecanlı vaziyetle
rin hikayesini Nevzat Vahdettinin hahraların

da bulacaksımz. 

1 Ağustosta ''TAN,, da 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Fransada Esrarengiz yerli ~a~lar Serseri Kedilere arşı l iş T eşkildtı 

Sergısı Açılan Mücadele Sona Kadrosu T ecrüheler Yapan Bir 
Sihirbaz Yakalandı 

Bugün Genişliyor 
Açıl.yor Kadar Devam Edecek Iş kanununun tatbikatı bütiln 

memlekette iş bakımından geniş . bir 
faaliyetin başlangıcı olmuştur. Jş ha· 
yatının gün geçtikçe canlanması ve 
genişlemesi bugünkü kadro ve teşkl· 
!atın, darlığını meydana çıkarmıştır. 
Bu itibarla iş umum müdürlüğü, ye· 
ni teşkilat yapmış ve hazırladığı knd· 
royu tasdik için şehrimizde bulunan 
Iktısat Vekilimize vermiştir. :Kadro 
tasdik edilir edilmez memleketin bet 
tarafında yeni teşkilat kurulacaktır. 
Geniş ve müteaddit iş yerleri bulu : 
nan §ehrimizde müfettişlerin, ade~ı 
bir misli artırılacak ve ona göre ı.ş 
bürosu genişliyecektir. Bursa, J{oc~ 
eli, Bolu ile Zo..~guldak gibi Istanb 
mıntakasma bağh merkezlerin de 
kadroları artırılacağından iş dairesi· 
nin faaliyeti kısa bir zamanda çoğal& 
caktır. 

Ben Abakuk ismindeki Bu. Adam, 
lnanılmıyacak Kudretler Göstererek 
Birçok Köylüleri Ken·dine Bağlamış 

lktısat Vekili, Dün 
Sergiyi Gezdi 

Dokuzuncu Yerli Mallar Sergisi 
bugün saat 16 da açılıyor. Serginin 
bütün hazırlıkları bitirilmiştir. Pav
yonlar arasında radyo tesisatı yapıl
mış, aynca tenvir ve tezyin işleri de 
tamamlanmıştır. Bu seneki sergi, 
bilhassa teknik bakımdan evvelki 
sergilere üstündür. Dekorasyona bil· 
hassa hususi bir ehemmiyet veril
miştir. 

Belediye, Şehrin Bütün Sokaklarını 
Her Gece Y ıkamıya Karar Verdi 

F ransu: gazeteleri son gün
lerde şaşılacak bir haber 

neşrettiler: Merkezi Fransada yir
miye yakın köy, bir sihirbazın tev
kifi yüzünden galeyan içindeymiş. 
Hatta işin azmasından, galeyanın 
şiddetlenmesinden korkuluyor -
muş. 

llk bakışta, Fransa gibi medeni 
bir memlekette hala sihibazlara i
nanılması garip ve inanılmaz bir 
ı;ey gibi görünürse de, daha nice 
medeni memleketlerin akıl ermiye
cek derecede geri ta.rafları bulun
duğunu da gözden uzak tutmamak 
icap eder. 

Fransız gazetelerinin anlattık

larına göre mesele şöyle olmuştur: 
"Günün birinde merkezi Fransa

nm en güzel ve müterakki kasa
balanndan biri olan, Sancoire'a u
zun saçlı, orta yaşlı bir adam te
kerlekli bir eve benziyen bir çin
gene arabası içinde çıkagelmiş ve 
köyün meyhanesine giderek, yerli
leri, sanki kırk yıllık ahbaplarıymı. 
gibi selamlamıştır. 

- Merhaba! 
Bundan sonrasını köyliler şöyle 

anlatıyorlar: 

"- Bu merhaba, bize kırk yılhk 
bir aşina karşısında imişiz hissini 
verdi. Biz kız gibi uzun saçları, çok 
derinlere bakan ve sanki insanın i
çmı, dışını okuyormuş gibi gören 
gözleri vardı. llk çağlarua, "Ben 
Abakuk., - sihirbazın adı böyledir
un bu hali bir kısmımızın sinirine 
dokundu. Fakat az geçmeden Ben 
Abakuk, bütün kasaba halkına ken 
d sıni tanıttı ve sevdirdi. Ona hiç
bir şeyi •anıatmıya, hiçbir seyi öğ
retmıye lüzum yoktu. Köyümüzün 
her tarafrrıı burada doğmuşçnsına 
bıliyordu. 

B frkaç giid geçince Ben Aba
kuk, inanılmıyacak, kud

retler göstermiye, acayıp işler yap
mıya başladı. Bir gün kasabanın 
büyük caddesinde, üç genç kız, e
teklerini açmışlar, onun saçlanna 
.bakıp alay etmişlerdi. Ben Abakuk 
buna kızdı. Bir el hareketile kız
ların üçünü de uyuttu. Bu civarda· 
ki köylerden birinde, yıllnrdanberi 
egzema çeken bir kadıncağız.ı iki 
el hnreketile bedavadan iyi etti. Iyi 
ettiği hastalar bu kadar değil, daha ı 
bir çoktur. 

Bir keresinde, köyümüzden, Al
bert adlı bir delikanlı da onun er
kek olduğu halde uzun saç taşı • 
masma kızmıştı. Tam bunu ona 
söyliyeceği zaman, Ben Abaktk, bu 
işi daha evvelinden kavrıyarak: 
••Evliit, dedi, Kafana koyduğun hf r 
işi yapacağım sanıyorsun galiba. 
Oyle ise yarın büyiik caddede ko
ca bir fıçı yuvarla da aklın başına 
gelsin.,, 

Albert, bu sözleri duyunca kah

kaha ile gülmüştü. Fakat erte~i 

günü onu, öğle üstü, caddede iki 
uısanm yuvarlayamıyacağı koca bir 
şarap fıçısını yuvarlarken gördük. 
Sonradan bunun sebebini kendisin
den sorduğumuz :ıaman hayret et
ti. Çünkü, fıçıyı ittiğinden haberi 
yoktu.,, 

K öylüler, bu ve bu.na benzer, 
daha bir sürü acayip vaka

lar anlatıyorlar. Oğrenildiğine göre, 
Ben Abakukun asıl adı Pierre Mül
ler'dir. Kendisinde bir nevi ipnoti
zör kuvveti vardır. Ya halkı al • 
datmakta, yahut ta bugünkü fen· 
nin kısmen izah edebildiği ipnotiz
ma kudretile hakikaten bazı hok
kabazlıklar yapmatadır. 

Fakat, Ben Abakuk, bugün tev
kif edilmiş bulunuyor. Anlaşılan, 
sihirbazın kudreti, hapisanenin de
mir parmaklıklannı kırmıya kafi 
gelmiyor. KöylUler, bu tevkif ha
dısesinden muğber olmakla bera
lb0r sihirbazın bir nevi martir ro
JU oynamak (Hazreti lsanın çarmi-

Sergi, lktısat Vekilimiz B. Celal 
Bayar tarafından verilecek bir açılış 
nutkiyle açılacaktır. Merasimden 
sonra Başvekilimiz ismet lnönü ser
giyi gezecektir. 

lktısat V ekilinin Sergide 
dünkü tetkikleri 

Dün lktısat Vekili B. Celil Bayar, 
Galatasaraya giderek serginin son 
hazırlıklarını gözden geçirmiş, milli 

1 

bankalar direktörlerile Sanayi Birli
T ekerlekli eve benz.iyen bir Çin· ği reisi doktor Halil Serezden izahat 
gene araba .. iyle dolQfan sihirbaz almıştır. 

Ben A bakuk Sanayi Birliği reisi, dün kendisile 

he gerilişi gibi) için istiyerek ha
pise girdiğ'ıne inanıyorlar. 

Tevkifin sebebi, Ben Abakuk'un 
bir köy meyhanesinde üç delikan
lıyla kavga etmiş olmasıdır. Riva
yete göre, sihirbaza çatan üç köy
lü, vaktiyle onun tarafından uyu
tulmuşlanmş. Bilhassa bir tanesi 
ne sihirbaz tayyareye binmiş his
sini vermiş ve: "-Şimdi Hatt1is
tivaya gidiyorsun,. dedikçe zaval
lı terler, "- Kutba gidiyorsun.,, 
dedikçe titrermiş. 

Kendisine böyle bir muziplik ya
pılan ve eHi.leme gülünç olan bir 
adam elbette günün birinde inti
kam almak ister. 

Ben Abakuk'un çingene arabası

nı gezmiş olan bir gazeteci, bu ku
lübede bir sihirb:ızm oturduğuna 
delalet edecek hiçbir şey bulunma
dığ nı ya?.ıyor. Halbuki köylüler 
bu acayip adamı, çok seviyorlar. 
Sihirbazın müdafaasını üzerine a
lan avukat ta, yedi sekiz köy hal
kından yüzlerce imzalı mektup al
dığını, bunlarda sihirbaz aleyhine 
açılan davanın protesto .edildiğini 
söylüyor. 

Vaka, QOk gariptir. Fransa gibi 
medeni bir memlekette bir sihir
bazın veya bir hokkabazın bu ka
dar miihim işlere sebep olması. 
hadisenin garabetini birkaç kat 
daha arttırıyor. 

için 
• 1 

1 r s 

görüşen bir muharriri.mize şunlan 
söylemiştir: 

"-Bu seneki serginin dekorasyon 
itibarile zengin olmasına itina ettik. 
Bazı noksanlar elbette ki vardır. An
cak, sergimizde sanat bakımından 
daha geniş bir ilerleme olduğu mey
dandadır. Bundan sonraki sergiler
de zamanın müsarıdesine göre, daha 
ileri adımlar atılacaktır.,, 

lktısat Vekilimiz B. Celfıl Bayar, 
perşembe günü Zonguldağa gitmek 
üzere şehrimizden ayrılacak ve ken 
disine Sümerbank ve Etibank mü· 
dürleri de refakat edecektir. 

Benzin Fiyatları 

ilan Edniror 
Benzin komisyonu, dün sabah tek

rar toplanarak hazırlanan rapora 
bazı ilaveler yapmıştır. 

Tespit edilen fiyatların ağustosun 
birinci gününden itibaren tatbik edil· 
mek üzere bugünlerde ilan edilmesi 
muhtemeldir. 

Artist Zozo Dalmas 

Bir Mısırla Zenginle 
Evleniyor 

öğrendiğimize göre, Yunanlı artist 
Zozo Dalmas, pek yakında zengin bir 
Mısırlı Rumla evlenecektir . Nikahla
n Türk medeni kanununa göre ls
tan bulda yapılacaktır. Yeni evliler 
balaylannı !stanbulda geçirdikten 
sonra lskenderiyeye gideceklerdir. 

Festivale Gelecek 
Balkan Heyetleri 

Sokaklardan toplanan ba,ıbo, kediler, Himayei Hayvanat 
Cemiyetinde insani bir ~ekilde öldürülüyor.. • 

Belediye, k~di müca~elesine de-, Çöpler yine denize dökülüyor 
v~m .etmektedır ... Bazı kımscler. ye~- Belediye, Istanbulda Bakırkoy, E
sız bır şefkat go~tererek kedılerın minönU, Fatih ve Eyüp kazalarında· 
toplanmasına manı olmaya çalışmak- ki çöplerin de, asri çöp fınnlan ya
ta ve birkısım halk da kedileri evle- pılıncaya kadar denize döktürülme
rinde saklamaktadırlar. Evlerde mu· sine karar vermiştir. Bunun için is
bafaza edilen kedilere karşı zaten kelclerin yapılması belediye reisliğin 
belediye bir şey yapmamaktadır. Fa· cc emredilmiştir. lskeleler biter bit
kat başıboş olarak sokaklara bırakı· mez çöplerin denize dökülmesi bir 
!anlara karşı açılan mücadeleye her müteahhide berilecektir. Bu 'suretle 
şeye rağmen devam edilecek, mani şehrin Istanbul yaka.sının da karasi
olanlar cezalandırılacak ve lstanbul nek, ve koku derdi kökünden halle
sokaklan serseri kedilerden temizle- dilmiş olacaktrr. 

necektir. Belediye yasaklarına dikkat 
Bu hususla belediyenin en salahi-

yetli bir şahsı bir mubarririmize de· 
miştir ki: 

"- Kedilerle mücadelenin başlıca 
sebebi tifo işi değildir. Evvela, va
tandnşın kuduz hastalığına karşı sıh
hatini korumak. sonra da şehrin te
mizlik cephesinden birkısmını temin 
etmektir. 

Bu. tedbirin ehemmiyetini çok sa
yın Istanbul halkına anlatmak için 
son bir hafta zarfında 25 vatandaşın 
kedi ısırmasile kuduz tehlikesine ma
ruz kaldığını müspet vaka olarak 
kaydetmek faydalı olur. lstatiıstikle
re göre, geçen senelere nispetle kedi· 
ler vasıtasile intikal eden kuduz vn-
kalar: na daha çok tesadüf edilmekte
dir. Hatta Anadoludan gelen kuduz 
\'akalannda da en mühim amilin ke
di oldu~u anlaşılmaktadır. 

Kuduz kedi k öpekten daha 
tehlikeli 

Dünyaca maruf olaıı Tanjc Ensti
tüsü direktörü profesör Remlinger 
kuduz üzerindeki bir etüdünde şöyle 
diyor: "Avrupada hakikati söylemek 
liizımgelirse son senelerde kediler 
kuduzun intiş::mnda çok mühim rol 
oynamıştır.,, Kediyle mücadele eden 
belediyelerden bir misal vermek te 
faydalıdır. Bundan birkaç sene evvel 
Amerikanın Boston şehrinde kedile
rin kuduz ve diğer bazı hastalıklar
da amil olduğu anlaşılınca Boston 
belediyesi bir anda beş bin kediyi im· 

etmiyenler 
Ayrıca belediye yasaklarına aykı

rı hareket edenler de şiddetle takip 
olunmaktadır. Dün Eminönünde 
tramvaydan atlıyan 19, sokağa çöp 
atan 4, yre tiiküren 3 kişi cezalandı
rılmıştır. Kadıköyde vapurdan atla
dığı için 7, Fatihte caddeyi işgal e
den 15, tramvaydan atlıyan 3, hafta 
tatiline aykırı hareket eden 10 kişi 
hakkında takibsıt yapılmış, karnesiz 
2 şoför, ehliyetsiz 1 arabacı yaka
lanmı§tır. 

üpheli 
Si 

Mütlde;umumilik dün iki şüpheli 
ölüm tahkikatına el koymuştur: 
Alemdar caddesinde Kardeşler apart 
ma.nında oturan Bayan Cahide, dün 
sabah bir doktorun muayenehanesi
ne gitmiş, fenalık geldiği için derhal 
Haseki kadın hastanesine kaldırıl -
mıştır. Cahide, bütün tedbirlere rağ
men biraz sonra ölmüştür. Ceset 
Morga kaldırılmıştır. 

Berberler Su 
Bulamamaktan 

Şikayetçi 

• 

Berberler cemiyeti senelik kon• 
gresini evvelki gün yapmıştır. J{oıı· 
grede bir senelik çalışma raporu o
kunarak kabul olunmuştur. 'Bu rs· 
por bir broşür halinde basılarak bet• 
berlerc dağıtılacaktır. Kongrede, bel' 
herler belediyenin su işine eheınrtıi• 
yet vermesini istemişler, kafi derec· 
de su bulamadıklan için temizlik işi 
olan berberliğin sıhhi ~artlarını ~ 
minde güçlük çektiklerini söyleıtıış· 
lerclir. Berberler aralarında bir kC<>" 
peratif yapacaklardır. Bundan aorı· 
ra her hafta pazar günleri bir araYS 
toplanması güç olan berberlerm toP" 
lu bulwıduklan mmtakalnrda toP
lantılnr yapılacaktır. 

Eczaneler Sı ı 

Kontrol Edilecek 
Yapılan teftişler neticesinde, bsıl 

• 'tı 
eczanelerde ilaçlan hazırlamak ıçı 

. k 'k ol· kullanılan bir çok aletlerın e sı i 
duğu, bir kısmında da Kodeks muc • 
bince müessesede her zaman buııın· 
durulması icap eden ilaçların teda
rik edilmediği görülmüştür. 

Sıhhat Vekaleti, bütün eczaneler
de bu hususların daha sıkı bir şekil· 
de teftiş ve kontrol edilmesini iste
miştir. Noksaın ilaç ve aletler, rrıUe: 
sese sahiplerine tamamlnttırıJncn ' 
aksi şekilde hareket edenler iştell 
menolunacaktır. 

l: __ B_i_rk_a_ç_s_a_+_ır_ıa_~~ 1 

Z iraat Vekaleti nnl tcşkiliıt 
kanununa göre: birer dere~ 

terfi ettirilen memurların cet"eııe 
ha1Jrlanmıl), Vekiller Heyetine ,·eril• 
ıniştlr. 

• 
G Uzel Sanatler Birliği, 29 te": 

Beledive. el arabaları ile yapılacPk 
naltl~yat için iki araba tipi kabul et

miş ve bunu cemiyete bildırmiştir. 

Bu arabaların her ikisi de kısa me

safeler için kullanılacak. tekerlekleri 
lastikli olacak ve el ile itııerektır. Bi

rinci tip dört tekr:rlekli, ıkind tip ıki 
tekerlekli yapfütcaklır. Uzun mesa

feler için kamyonetler \'e atlı arnb1-
lar çalıştırılacaktır. lstanb•ı: sÔkakla

rının vaziyetine ve nakliye merkez
lerinin uzaklığına göre. sğırlığı az o

lan eşya iki tekerleklııeı ·~·. ağırlığı 

100 kilodan fazla olanhtr da <iört te

kerleklilerle taşınacaktır. Arabalann 

süratle hazırlarumısmıı çalrşılcct.ktır. 

Jstanbul festivaline Balkanlarla ha ediyor. Mütehassıslarının ifadesi· 
l\lacaristandan gelecek olan bütün ne göre de kuduzlu kedinin ısırması 
yabancı ekipler 15 ve 16 ağustosta köpeğe nazaran daha çok tehlikeli
§chrimizde bulunacaklarını ve bu dir. 
suretle sezonun diğer eğlencelerine lstanbuJ beledi~si, kedi ısırması 
de iştirak edeceklerini dün belediye- yüzünden kuduz tehlikesine maruz 
ye bildirmişlerdir. ' kalan yavrulannın acıklı manzarala· 

Taraçadan düştüğü söylenen sek
sen ya.)ında Karasu adlı bir ihtiyar 
da, Cerrahpaşa hastanesine kaldrıl
nuş, fakat dün ölmüştür. Müddeiu
mumilik, bu ölümü şüpheli gördüğü 
için Tabibiadil Enver Karanı hasta-
neye g<>ndermiş ve cesedi muayene 
ettirmiştir. Doktor zahirde ölümü i
cap ettirir hiçbir yara ve bere gör
mediği için cesedi Morga kaldırtınış
tır. Alınacak rapor vaziyeti aydrJla
tacaktır. 

muz pers~be giinü GnJııtB 
.saray lisesinde açılnca.ktır. 

• stanbul Na1ıa Basmiihendlsfl-
1 ğinc Nafıa Vekiletl ınilltell" 

dislerindeıı Bedri tayin edilmiştir. 

rına ve feryatlarına tahammül ede· 

lstanbul Mebusları 'i 

Vali ile 

miyen ana \'C babaların şikayetleri 
karşısında münhasıran vatandaşın 

canını kurtarmak için bu tedbirlere 
Görüştüler başvurmuştur. Jfsascn belediye, SC:. 

kaklarda serseri dolaşan ve fare mu 
cadele.sinden ziyade her nevi pislik· 
lerle geçinen ve bizzat pislik yapan 
serseri ve vahşi kedilerle mücadele 
etmektedir. Ev içinde yaşıyan ehli 
kedilerle hiçbir alakası yoktur.,, 

MakaHe Sultanı 

Mısı a Gidiyor 

Istanbul mebusları, dün akşam vi
layette vali vekilini ziyaret etmişler· 
dir. Bir aydanberi şehrin muhtelif 
yerlerinde halkın dertlerini dinliyen 
mebuslar bu dert ve dileklerden be
lediye ve vilayeti ilgilendiren kısım
lan vali vekiline anlatmışlardır. 

Polisler Maaşlarını 

Zamla Alacaklar 
• 

Birkaç gündenberi şehrimizde bu- Yeni polis kanunu bir ağustosta 
lunmakta olan Makalle Sultanı Salih meriyet mekiine girecektir. Polisler 

maaşlarını yeni zamlara göre bir ey
bin Galip bugünlerde Mısıra gidecek- Iiilde alabileceklerdir. Yeni kanuna 
tir. Misafir sultan, şehrimizin görül- göre, bundan sonra polislerin azil ve 
meğe değer yerlerini gezmiş, ve Is- tayin hakkı vilfı.yetlerden alınarak 
tanbulu çok beğendiğini söylemiştir. vekaiete verilmiştir. 

Şehir her gece btl1tanbaşa 

yıkanacak 

Belediye şehrin temizliğini temin 
için şehri her gece sabaha karşı 

mutlaka ve baştanbaşa yıkamaya ka 
ra.r vermiştir. Bunun için 18 tane so
kak yıkamaya mahsus hortum ısmar 
lanmıştır. Bu hortumlar yakında ge
lecektir. Belediye, 12 ekip kuracak, 
bu ekipler şehri aralarında mıntaka
lara ayıracaklar ve her gece baştan 
başa tertemiz bir hale getirinceye 
kadar yıkayacaklardır. 

"' ,,., F atih ka-'·ma~amhgıw na Şile l<llf 
makamı Ihsan, ve şııe. k1l;u 

Kıdemlerini Dolduran · makamlığma Gölciik nahiye ınüdU 
Malmüdürleri Bedii tayin edilmi~tir. 

Maliye Vekaleti, bu sene kıdemle- • ııff' 
tini dolduran malmüdürlerinden mu- 3 o temmuzda Roma tl'll~· sı 
vaffakıyet gösterenleri takdir ve ter- lanti~i ile 500 seyyah 'c rilt1 
fi ettirmiye karar vermiştir. Bir ter- temmuzda da 1'1nrkopulo ,·aptl 

~AkVi~B;HA~'1 
\ 

27 Tcmm~9371 
SALI B u günkü H ava: AÇIK _ __, .. .. 

Yeşilköy meteoroloji istasyonun- f'lıici ay Güii': 31 Hızır: 83 
dan alman malfınıııta göre, yurdu- Arabi 1356 Rurnı 1353 
muzun Eğe mıntakasile Orta Anado- Cemaziyülevvel: 18 Temmuz: 14 
!unun Garp kısımlarında havanın a-
çık, diğer yerlerde bulutlu olması, GUneş: 4,51 - Öğle: 12,20 
rü?.garların Cenubi Anadoluda Ce- İkindi: 16,17 _ Akşam: ıo,31 
nup, Eğe mıntakasmda Şark, diğer 45 
mıntakalarda da şimal istikametle- Yatsı : 21,28 - lmsak: 2, 
rindcn esmesi muhtemel~ir. 166 

DllNK.U HA\! A metre hızla esmiştir. Barometre B-1l 
Dün, hava akşama kadar açık geç- , milimetre, hararet en çok S~. ~n til'· 

miş, rüzgar şimalden saatte 20 kilo- 20 santigrat olarak kaydedılmış 



= 27 - 7 - 937 =====================TAN 

Çin ve Japon Ordulari . Japon 
Fransada 

Grev 
Mavnacılar ~ 
İ la n Et ·ti le r Pekin Önlerinde Kanh · ordusu 

Paris Şehri Yiyeceksiz 
Tehlikesile Karşllaşıyor. 

Kalmak 
Fakat 

Tedbirler . Aldı 
Çarpışmalar Y aPtı 

tvi·· . 
usademeJer Harp Mahiyetini 

Aldı. Dün Çinliler 1000 Maktul 

.Verdiler. Japonlar Pekin'e Girdiler 
N 

Lir ~VYork, 26 (TAN) - Çinde vaziyet taro 
Çinf·~rp ma?iyetini alrnı9tır. Bugün Japonlarla 
in l 1 er Pekın ve Tiençin'de 9iddetli müsade
a .. e er ve bu muharebelerde bilhassa Çinliler 
'd gır ~aYıiat vermi9lerdir. Çinliler Pekin civarın- · 

a ınıtraı .. l l>on] .Yoz ve e bombalan kullanmıtlar Ja-
d ar hılhassa tayyare kuvvetlerinden istifa-
~l ~~i~~erdir. Muharebede 1000 Çinlinin mak-

P u!tuğü bildiriliyor. 
ı ekınde sakin Amerikalılara derhal müfaretta.t .• 

ıçın hazır olmak üzere emirler verilmittir. 

Pekin 

önlerinde 
Hüku~et Ciddi 
Pariı, 26 (TAN) - FraDN.nm bütün nehir mavnacılarınm grev 

ilan etmeleri ve mavnalarile nehir Ne kanal yollarını kapatmaları, 
Fra.nsada ıu yolları münakalatını kamilen durdumıuftur. Ayrıca 
gündelikçi itçiler de haftada kırk aaa.t çalıtmak istediklerinden 
grev yapmıtlardır. 

Fransa Nafıa Nezareti, su yolları- ı------------
nın, memleket iktısadiyatma sabotaj 

l
i yapmak istercesine, kapatılmasına 
engel olmak için, münakalat serbes
tisinin bozulmasına karşı tedbir al -
rruştır. Nehir yollarının kapatılması 
bilhassa Patis iaşesine mühim bir 
darbe vuracaktır. 

Eski lama'nın Ruhu 
Bir Çocuk Vücudünde 
ı- Yeniden Doğdu -

iı Londra, 26 (TAN) - Asyaı
nın Himalaya. da.ğlannda.ki 
Lhasa şehrinden bildirildiğine 
göre, oralann ruhani ,.e cisma-· to l'ENIDEN ÇIN ASKERLERi GON DERiLDi 

te Ç~drn, 26 (TAN) - Tokyodan blldlrlldi~· gö
tiıertn takviye kıtaatmın Langfrang'a gönderilmesi 
ltı.ıK.. e nıuhasamatın umumlleşmesci tehlikesi nrt-

~·•r. 

Pekin civarındaki kaaabalardan biritide kurul
muf bir Japon makineli tüfeği 

Nezaretin aldığı tedbirler arasın
da, mavnacılarla sahilin irtibatı ke
silmiştir. Yol ve köpriller idaresinin 
romorkörlerine binen bahriye ask~r
leri yol kesen mavnaları dağıtmış, 
barajları bozmuşlardır. Ayrıca sey -
yar inzibat müfrezeleri de bu terti
bata iştirak etmişlerdir. 

Dünya /ktısadi 
Konferansı 

Hakkında 
Fikir/eT 

ni reisi olan ve 1983 yılmıla. ö
len DaJay Lama yerine Ku-Ku· 
Nur ~ölUndeki ~obanlardan biri
nin iki buçult yaşındaki oğlu se
~llınL,tir. 'l'ientsin'd k" J · nu Lan e ı apon garnızo -

tıtıın gfang'a Japon takviye kıtaa
tne .vasıl olduğunu ve derhal Japon 
lla ~lerini tehdit eden Çin kıtalar1-
C>ldu~I'§t ınu~~il taarruza geçmiş 
~a arını bıldırmektedir. Japon tay 
Qid~leri mUdahale etmiş ve Çinlileri 

'retle bombardıman etmiştir. 
dan ayYarelere karşı Çinliler tarafın
\'aıt: ateş açılmış ise de hiçbir hasar 
~ 1 olmamaıştır. Japon makamatı, 
lu harekatı hayretle karşılamış oı.;; 

nuyor ç·· kü. <la • un bu kıtalarm kuman-
lı<ı nı olan General Chang Tusu Ja

Irak 
Bir i stikraz 
Aktedigor 

Londra, 26 (A.A.) - Maliye na
zırı Sir John Simon, bugün Avam 
Kamarasında, Irak hükflmetinin pek 
yakında Londra piyasasında bir 

milyon Jngiliz liralık bir istikraz ak

tedeceğini bildirmiş ve İngiliz hüku
metinin bu mesele hakkında tama-tt taraftarhğile meşhurdur. 

\1 JAPONLAR HAYRETTE mile mutabık bulunduğunu ilave CY.· 
ile ~~en tafsilata göre bu harekat lemiştir. 

Mısır Meclisi Türk- Mısır 

Muahedesini Tasdik Etti 
Kahire, 27 (A.A.) - Mebusan 

laoo aka~r olan Japonların sayısı 
ll.t den ıbaretti. Pekin ile Tientsin 
lir~ındaki milnakalat tatil edilmiş
Çi~lilaponlara karşı hareket eden 
sı.ıpt er 29 uncu Çin ordusuna men
latı. Urlar. Bu ordunun kumandanı 0-

Cöndgeen~:a.1 Sung, merkezi hükO.mete 
g~n rdıgı haberde mukavemetin meclisi, Türkiye - Mısır dostluk mu 
ğı.ıneraı Ara tarafından emrolundu- ahedesini tasdik etmiştir. 

u bildirmiştir. 

JAPON TA YYARELERI 

~angfang'dan püskürtUlen Çin kı· 
~eli tr liuangtsu istikametinde ricat 

flil~or Ve muharebe devam ediyor. 

lere ~sa Japon tayyarelerinin Çinli
t'i!· bırçok zayiat verdirdikleri bildi-

1Yor. 

hükumeti, 200.000 yen ile bu masra
fa iştirak etmiştir. 96.000.000 yen 
1937 / 1938 blitçcsine ithal olunacak
tır. Bu bütçe yakında parlamentoya 
tevdi edilecektir. 

Japonlar Pekine 
Girdiler 

11 
t'e Ç~ntsin'den gelen bir habere gö- Şanghay. 27 (A.A.) - Pekinden 
bıi 

1 
•nlUer mukabil bir taarruza geç- Central News Çin ajansına bildirili

tıı.uş er Ve Langfang'ı mitralyözle 
Cehhc kı lerd· z talarla muhasara etmiş-

tnes~r:. Japon takviye kitaatınm gel
Çin~ uzer~ne vaziyet değişıµiş ve 
Çinliler. rıcat etmişlerdir. Japonlar 
~eti erı takip ediyor. Japonlar vazi
dirle son derece vahim görmekte-

r. 

YEN! BIR NOTA 
Pekind · lsi ln' ekı Japon askeri heyeti re-

su '·uıraıay .Mothi 29 uncu Çin ordu-

yor: 
Bir Japon zabitinin müdahalesi 

ijzerine, Çin maknrnatı, Japon krta
larınm Pekine girmesine müsaade 
etmiştir. 150 kişilik ilk müfreze ka
pıdan girmiş. fakat derhal Çinliler 
üzerine ateş açmıştır. Bunun üzeri
ne Çinliler de bombalarla mukabele 
eylemiştir. Japon müfrezesi, sokakta 
abloka edilmiş bir vaziyettedir. Mü
sademe devam etmektedir. 

Meksika~a Mülfü~ 
Bir Zeliele m~u 
Meksiko, 26 (A.A.) - Dün 

akşam burada çok kuvntli bir 
zelzele hissedilmiştir. Zelzelenin 
merkezi, 183 kilometre Cenubu 
şarkide bulunuyordu. Memleke-

tin ba7.ı mıntakalarında maddi 
hasarlar vukungeldlğl gibi in
sanca da zayiat olmuştur. Ga
zetelerin bildirdiğine göre, Ve
ra Cruz'a giden t~lefon \.'e tel
graf hııtıan bozulm~faır. Yala
pa'da. hükfllnet konağı da dahil 
olmak Uzere bir ~ok bina yı
kılmı5hr. Terra Blanca'cla da 
müt~addit ev ~ökmU ti.ir. in
sanca za~;atm mlktan daha 
belli değildir. 

ltalyan Zırh lısımn 

Denize indirme Töreni 
Tiryeste, 26 (A.A.) - Stefani a

jansı bildiriyor: 
Kral ve kraliçe dün bliyük Vitto

rio Veneto zırhlı.sının denize indiril· 
mesinde hazır bulunmuşlardır. Tri
bünleri dolduran elli bin kişi arasın
da prensler, senato, meclis ve hüku
met mümessilleri ve yüksek sosye -
teye mensup kimseler bulunuyordu. 

Duçenin arzusu üzerine geminin 
isim analığı San Marco tezgahları 

·amelesinden birinin karısına veril
miş ve bu suretle harptenberi yapı
lan gemilerin en büyüğü denize indi
rilmiştir. 

Kraliçe, halkın müheyyiç tezahil· 
ratı arasında geminin vaftiz anasını 

öpmüştür. 

Londra, 26 (TAN) - lngil~ ga
zeteleri, Belçika kralının, bir dünya 
iktısa.di konferansı hakkında, Başve

kiline müzaheret ederek teşebbüslere 
girişmesini, ilk bakımda memnuni -
yetle karşılamışh.r ve bu teşebbüsten 
faydalı neticeler ummuşlardı. Fakat 
bugünkü gazeteler bu mevzu hakkın
da daha çekingen davranmaktadır -
lar. Times bu teşebbUelerin 1927 ci
han konferansı teşebbüsleri.nden da
ha verimli olacağını ummamaktadır. 

Fransız gazeteleıi ise, Belçika kra
lının teşebbilsilnün elbirliğile alkışla
maktadıl'lar. 

Ali Çetinkaya 
Berlinde 

Bertin, 26 (A.A.) - Almanya 
Nnfıa Nazın, bugün Tür.kiye 
Nafıa \'eıklli, Bay Ali Çetinka
yayı otelinde ziyaret etmiştir. 

Bay Ali Çetlıikaya, bu sabah, 
meçhul askerin abidesine me111r 
simle çelenk koymuş ve müte
akiben ihtiram kıtasR11D yaptı
ğı geçit resminde, malyetlndeltl 
zevatla beraber hazır bulunmu•1 

t ur. Bu mel'88ime Tilrklye Bll
yük E lçisi lle Berllın kuniuıda
m da iştirak etmişlerdir. 

Denizli Halkevi Faaliyette 

Denizli, 26 (A.A.) - Denizli Halke 
vi mensupları bu gece Kızılca bölük 
te ana piyesini muvaffakıyetle temsil 
eylemişlerd!r. Piyesi binden fazla in· 
san scyreylenıiştir. 

Dini heyet, bu ~ocuğun l'Ü<'U

dündeki işaretlere bakarak, o
nun \.'ÜCudünde eski Lamanın 

nıhunun yaşadığınr aanlanuştn'. 
Çocuk derhal Lhasa §ehrine 

götürtilecek ve orada yetl~tlri
lecektir. 

lngiltere hükumeti yeni Da
lay Lamanın bulunmasıntlan 

memnuniyet hissetmektedir. Ma.-t 
h1m olduğu üzere Tlbetteki Da- • 
lay Lama partisi, lnJ?;illzlere ta- İ 

.:ı:f:~:~:· .............•.... i 
Türk Tahtelba

hir i Fransız 
Gemisine 
Takılmadı 

Ankara, 26 (A.A.) - 1. 7. 937 ta· 
rihli Times gazete.sinde, bir Türk de
nizaltı gemisinin bir Fransız gemisi
nin zincirine takıldığı hakkında veri
len malQmatın hilafı h~kikat oldu
ğunu kayda Anadolu Ajansı mezun
dur. 

Romen Kabinesi 

istifa Edecekmiş 
Bükr~, 26 (TAN) - Kurentul 

gazetesine göre, Tataresko hükfune
ti, ağustosun 15 ine doğru istifasını 
verecektir. Yeni kabine, liderlerden 
Mihalake, Vayda Voevod ve Yulian 
tarafından teşkil edilecektir. 

Denizlide Sıcak Arttı 
Denizli, 26 (A.A.) - Sıcaklık her 

gün artmaktadır. Bugün gölgede 
39 buçuğa yükselmiştir. Evvelki se. 
neler 38 buçuktan yüksek hararet 
kaydedilmemiştir. 

"' rnand . . ta t anı general Sung'a bir no-
cvd· 

~U:n: 1 etmiş ve bu müsademeler 
-·.ııden .. 

dikte rnuteessif olduğunu söyle-
~laş: sonra. hadisenin aktolunan 
\'e 'lla:t.t a~kamına milnafi olduğunu 
da Yetın daha fazla vehamet pey 
p etınern · . . 

Yugoslavyantn· Vahdeti lçin 
aııaoch esı ıçm Lonkouchas ile 

taıarın ~n .rnıntakasmda bulunan kı
hsintie , ah sabaha kadar Hang
civarın~ e kadar çekilmesi ve Pekin 
tna"~ an ayrılması, aynı· fırkava 

·~up k . 
hına kn uvveUerin çarşamba saba-
llı~i 1• dar Yungtingpo'ya gönderil
§eralt ~rrngeldiğini bildirmiştir. Bu 
l>on ku a olunmadığı takdirde Ja
edecek ~V<ıtleri serbesti yeti istirdat 

tır Çi l' inal( i i · n ıler harekatı durdur-
ç n e-· J ... ırler vermişlerdir. 

... aponların Masrafı 
.ı.·ok,, 

l'e•: .JO, 26 (A.A .... e:rka .) - Maliye neza-
~sil ihtinı, Şiın~li Çin ihtilatı dola
:07.100.oi;,ar edılrniş olan masarifi 

1 er. Bu Yen tahmin etmektedir
hti:Yatı:aranın 6.100.000 yen'i bütçe 

rtndan sarfeclilmiştir. :Kore 

Ytıgoslnvya devleti son gün
lerde çoli rr.ühim bir inki

~n.f ge~irmcktedJr. Muhtl'llf ırk ve 
dinlere mensuı> lıütün l 'ugoslavya
lılar arasında vahdeti c;ağlrm1lamalc 
\e memlekette "ulh \'e sükfınu te
melle timıek i~in hiikünıet tara
fından mühim tedbirler ahnnu~ bu. 

lunuyor. Bu tt-dbirleriıı mahiyetini 
anlamnk i~ln biraz nıaziye bakmak 
IU.zımdır. Yugoslavya 19:~t\ da or
todoks kilisesinin statüsü.nü tayin 
etmiş, fukat Yugoslavyalı lmtolik
lerin vaziyeti ileriye bırakılrnıı;tı. 
Yugoslınıyadnki Jlır.vntlar ve SJo. 
, ·enler kntoliktirler. Müteveffa kral 
Alexnnilr bunlara ait vaziyeti de 
Jın.Jletmek istemiş, iki sene devam 
eden müzakere ve muhabercden 
sonra konkordato yapılm~tr. 

Son günlerde Yugo lavyada. mev· 
zuubahis olan en mühim hiidi4'e, bu 

ı························································ 
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konkordatodur. Yugoslavların bir de n~riyat yapnuı, ve aııl&§ılan 
kısD11, konkordatonun yapılmMın- hükumet bu neşriyatı toplamak 
d~n h~~mut olmamış ve bilhassa hü- mecburiyetinde kalnuştır. 
kurnetın aleyhinde tezahürat yap- Bununla beraber Yugosla\')'& hü-
mıya ve~ile ittihaz et mi,5tir. Bun · kümeti konkordatonun tasdikini 
lar ltalya ile papalığı biriblrine sıkı temin için vaziyet almakta ise de 
fık~ saymakta ve bu yüzden müte- Yugoslavya kUiseSl bu teşebbttsü 
essır olduklarım göstermektedirler. akamete uğratmak için her §eyi 
Bunlara göre bu konkordato Ro - yapmakta ve tel'lnler yağdıracağı· 
~a?'° l:'ugoslavyadaki harsi ve DJ ilave etmektedir. 
dını otoritesini artıracaktır ve bu F ·ı· • ~ M el • 'Ü.Zd ı ıaun ea aı: 
~. en mukavemet ile kar;;ılanmıya • Dglltere hüktimetl namma 
la~~ktır. Yugoslavyanın ortodoks 1 Flllstlnde tahkikat ko-
kilisesi de bu ı . t luk ı.. . ıoşnu suz tan ı:;- yoounun Fllistinl Uç parçaya tak-
tifade ederek başgöstt>rtn mukav&-
metl artıtr sim eden ve bir ~ıada bir A-

naktadır. Sırp kilio;esi rap devleti, bir parçasında Yahu-
bundan ha ka irnnkordato aleyhin- eli .devleti vücude getiren ve bir 

parçasmda lngillz manda. .. mı idame 
eden projesi, su.ra dUşmüş bulunu
yor. Mesele bütün alakadar taraf
tan toplayacak bir )'U\'arJak masa 
konferansında görütWecek ve ka • 
rarlaştmlacaktır. Bu suretle Fill'i
tin meselesi yeniden halledilecek 
demektir. 

Filistin Araplan eski noktai nar 
zarlarını müdafaada devam etmek
te ve ancak memleketlerinin bü -
tünlilğtinü ve tam lstiklilini temin 
edecek tilr tesviyeyi ka.bul edecek
lerini blldlrmektedlrler. Bu mese
lenin kolay kolay halledilemlyeceği 
811.laştlıyor. 

Diğer taraftan Filistin f evkal&de 
konıl8erlne, Filistin idaresini ıslah 
l~in birtakım sali.lılyetıer verllml5 
bulunmaktadır. Belki de bu ısla

hat Filistin meselesini bir müddet 
l!;in yatıştınr. 
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fI.EK 
Yanlıı Tahakkuk 

Ara sıra bu sütunlarda bazı tahsfl 
veya tahakkuk işlerin] mütalea ede
rim. Bu mütalealardan beklenen fay. 
da, maliye makinesinin en hurda 
ça.rklanndan gelen hafif ~<'.sleri işit
mesine maddeten imkan olmıyaın sa
lahiyetli maliye erkanını ikaz ederek 
verginin daha rahat toptamnasma 
ve halkın \'ergi yüzünden lüzumsuz 
yere Jurpalanmamasına imkan \'er
mektir. 

Geçenlerde bir binanın tahmin kıy 
meti hakkında. yazdığım satırlardan 
sonra bugün de yanlış tahakkuk et
tirilip icra safhasına kadar sürükle
nen \'ergilerin tahsilindeki ısrar üze· 
rinde duracağım. 

Nihayet tahakkuk memurları da 
insandır. Aldığı malfımatın yanlı~ ol· 
ması yüzünden veya herhangi bir 
dalgınlıktan, belki de kanunun mii· 
kellefin yaptığından daha başka tar:1 
da tefsirinden dolayı vergi~; fazla ta
hakkuk ettirebilir. Alakadar, bu ta
hakkukun yanlışlığını isbat edinciye 
kadar tebligat falan filin; i.5 gelir da.
yanır icraya. Siz vaziyeti anlatırsı
nız. Memur da vaziyeti kanar \ 'e 

yanlışlığı anlar; lakin size: 
- Hele siz bu \'ergiyi \ 'e.riniz de, 

sonra bir istida ile müracaat edin t 
Fazla ,·erdiğiniz paranın iadesini is· 
teyiniz! der. 

işte benim anlıyamadığım nokta 
budur. Tahakkukun yanlışlığı tahsil· 
den sonra olmuş olsa idi fazlanın i· 
adesini arzuhalle istemek mantığın 
ve imkanın gösterdi!:ri yegane yol o
lurdu amma daha para tahsil edilme
den, tahakkukun yanlışlığı anla§ıln~ 
sa, bu fazla vergiyi icra tarikile tah
slle, yani mükelleften, venniye mec
bur olmadığı miktarda ' 'ergi cibaye
tine nasıl te\'t>SSiil edebiliriz? Size ba 
na dair bir misal yaza)·nn: 

Karilerimden hüviyeti mahfun> 
muz olan bir zat bir dükkan ~ıyor 
ve kanun mudbince unvan tezkeresi 
almak i~in "Bir ay zarlmc1a,, - dük
kanı ~tıktan 11 gün sonra • maliye 
şubesine müracaat ediyor. istidası 
tahkikat için polise havale ediliyor. 
Polis tahkikatını yapıyor ve evrakl 
ait olduğu maliye 11ubesine iade edi
yor. Şube dükkan sahibinden "Bir 
ay zarfında. müracaat etmediğinden 
dolayı bir misli ceza almak istiyor. 
Çiiııkii polis tahkikatı yapıp evrakı 

gönderdiği zaman c1Ukk8.nın açılışın· 
danberl 32 gUn yani bir aydan fazla 
geçmiş imiş. Bakınız ne kadar basit 
mantıksızlık var. Kanun dükkan sa
hibinin bir ay zarfında müracaatinl 
emrediyor. Polisin tahldkatHU tesri 
etmek dükkan sahiplerinin elinde mi· 
dir ki, bunun uzamasından dolayı ef
ratıan ceza tahsiline kalkılsın! Dük
kanını açmadan e'"·eı müracaat et
miş olan bir adamın tahkikatı polis
te iki ay sürerse bu adamdan da "Bir 
a~· zarfında müracaat,, etmediği için 
ceza mı alınacak? 

Hadise pek basit. Bö)·le yanhşlık
ların yapılmasını ne kanun, ne taH
matname, hatta ne de salahi)·et sa
hibi memurlar isterler. Lakin bizim 
maliye makinesinde her ne şekilde o
hırsa olsun mükellefin lehine harek& 
tin §Üpheyi mucip olacağı şeklinde 
yerleşmiş olan kanaat halkla temas e 
den kü~ük salllhiyetli memurlan böy 
le muameleler yapmıya sevketmekt& 
dir. 
Uzatmıyahm, alakadar mükellef 

\ 'aziyeti şubenin sefine anlatıyor \ '8 

kendisinin tamamen haklı olduğo. 
daha i1k münıcaatlnde kendisine bir 
munkkat ilmühaber verilmesi n tab 
kikatın sonunda kati unvan tezkere
sinin itası lazımgeldiği halde yanlı' 
muamele :rapıldığı cevabını alıyor, a.
lıyor amma tahakkuk etmiş otan l.Jir 
misli cezanın tahsilinden ,·e hu fazla
~, istirdat için de ayrıca istida \.'erip 
uğra-smaktan başka yol olmaclığını 
da ayı11i zatten (iğreniyor. 

Ben, ~erçi malmiiclürlükleri \'e ma
liye şubelerindeki nizamat ve tali• 
matlan yakından bilecek kadar ilgi
li değilim amma, böyle yanlışlıfrı ta
hakkuk etmiş bir cezanın mutlaka 
tahsilinde ısrar t>dilmesini emre<lerı 
bir nimm me,·cut olduğunu da doğ 
rusu bir türlü ummuyorum. 

Camiler de 

için 

8. FEI.EK 

Çahşanlar 

Barem 
Ankara, 26 <TAN) - Cami ve rneı 

citlerde çalışanlar için yeni bir barem 
hazırlandı. Bunlar 14 derece üzerine 
ve tahsillerine göre ayrıldılar. Y c::ıi 

cetvel vilavet1ere bildirilecektir. 
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G·· 
undehk Gazete -
BAŞMUHARRiRi 

'f A.N~hrnet Emin y ALMAN 

kirde~ hedefi: Haberde, fi
l'iiıt ' ~r §eyde temiz, dü
i'aıe't~i olmak, kariin 

eıı ol 
'- nııya çahımaktır. 

CONON MESELELERi 

4~rulMıld 
~ a ve 

4s Yada Harp 
~Yada Aıt ~ Maclrtd etrafında cere-
~ ltıuharebeJer beynelınlleJ bir 
~ dofuracak safhaya girmek 

k~~~oı hUk l~ funetı şimdiye kadar 
~ lllUdafaa etmekle, Jspanyol 
~ :vr:uP&)a sirayetine mani 
~ bndl bu cephe sarsılıyor. 
~ bq Ilı dlitmesı ihtimali azdır. Fa
~hart, tbnaı tahakkuk ederse, o 
~ lllilıı in Avrupaya sirayet etme
tı.I, ~Olmak biraz gUç olur. Mad
~ bir llllkroplanru içinde hapse
~ tUp gibidir. Bu tüp kınhrsa, 
"'4rdy~ etrafa )'&)1Jacak ve tehllke 

1 
tcekttr. 

'-.tı~1~&olar ~imdiden Majorka ada
liıı b' "1kım etmişler ,.e bura}·a bü-
•ıqc ır ha • 
dit. ı\l va kuvveti yerleştirmişler-
' lbanlar Oebelüttarık etrafına 
hııJ"a!:aph toplar i koymuşlardır. ls
llıiiet.ıı Fası, Almanlar tarafmdan 
~ k~ bir kale haline getiril
ııı.; ~~a.nı faşist devletler burada 

lııgıı hazırlanıyorlar demektlr. 
ltaa tere, AdemJ Müdahale Komi
~ \'aettasile harbin sirayetine mani 
\ııtı ~ Çah~ıyor. Fakat İngilterenin 
~ bu yol Alman ,.c ıtaı~·anlara 
\ı \· kazandınnaktan başka. hir ne
ltıı k ermemiştir. lngilterc hala harp
~~1 ~·~·or. Zaten lngiliz Hariciye 
tttıfırı .. l\lr. Eden son günlerde irat 
,~ır nutukta: "Harp, zararlı bir 
"' daha 7.ararlıdır,, yolunda hir 
hij id ııarf ~t~1işti, yani lngiltere sul
~ c\ıne ıçın bazı fedakarlıklara 
'nınaktan çekinmemekte<lir. In
lı.L -renın bq zihniyeti Almanya He 1-
"'hya 
~ cesaret ,·ermekte ve onlan 
İfep Vakiler ihtlasına sevketmektedir. 
~. t\~nırı l'aki nihayette kaimi edilin
gt(:ltıi ~nya ve ltalya bu yoldan mz-

b ~ eceklerclir. 
«ltı Un 

·~~ g • lngilterenin istediği şey, 
~~ ıtadan gönlilliiterin çeldlmesin
tah. areUir. Fakat Alman,·a w 1-

.ıı, b ·' 
l·~1 tına razı olmamışlardır ve olmı 
~aıe ardır. Bu sebeple aclemi mii<ln
~·oıurıa ispanya i~inln Jıamne 

kalnıanuştır. 
• • • 

lıtak 
l!llş b Şarkta harp yet'lidı-n ha la-
'~tınuyor. Çinliler Japonlarla an
l'o,.ı. suretile \•akit ka1.anmak isti-

"tdı ç·· 
llı"nlaq · Ulıkü hazırlıkları heniiz ta-
~a.rı nı~ştı, Bir iki senelik bir 
tı, .ı, Çintııer için biiyiik bir kazanç,. 

Ponı • t1t iti bu ar bunu anlamış olsa gerek-
~et1ııi d defa başladıldarı ileri hare-

ı-t Utdurmak istemiyorlar. 

~: Japonyada asker tarafı, hü

ttıite " arzusuna rağmen Pekine gir

Çillila ~a.~r vermişlerdi. Bu suretle 
ttı11 btı tila.&ı hareketi yeniden başla-
~ hınuyor. 

ta1c b' Ya ıaten kıvılcımdan ateş ala-
•r ha 

l'ılrı.11 b rut fıçısı halindedir. iki ta-

~l1tııJ·a ~den harp kı\'ılcımlannın sa- ı 
l ır .:a ~. :.Şlaması her halde f ali Jıa- ı 

\leı;ıtd· il', 

• ~~İniıd 't e Kiler 
QP•nız 
"'-ata 

''l'dı. 0 ~ııın e\'lerinde kilerleri 
ela.. bn...." r kııthk zahirelerini 'az- ı 
tı· -..r1ar ·' 
b 1 h.,_rd ' turşuswıu kurar. reçcli-
ıa "lklll'Qn 

1
• llatta ununu, .nişastasını, ·ı 

" da !:o~ mey,·a kurusunu yapan
llııgit tu. 

~~~ı. ... ~,:leriınizde kUer kalma-
litU.n 'h halli 't.ileler bile vaz kış eq· 1 tly 1 • 

"'l)'orıar : arını bakaldan tedarik 
t iki rnİ u suretle hayat ve mai

'1111",.J-ı sıı Pahalılaşı:J'Or. Yerli mah-
'eı ... ı Ye i · 

"ti au . r ne A vrupanm konser-
l ııtı.~ ruıuyor Ik· t" .~ -Z d. -. • ı ur u 41yan e ı-

\'~l"li .... 
~ '°baı:.l \'a \'e sebzelerimizi kışın 
~ htlirıcı ınııda görebilirslnl7H Bu· 

ttr. llu Şartı evcle kiler, ihdas et
~kl ananeyi bozmayınız. 

Mekteplerde içtimai 
havayı yenilemek 

iste·r 
YAZAN: MÜNÜR RASIJ ÖYMEN , 

Muharrire göre: Bazı mekteplerde Müdürler, muallimler, tale· 

beye karıı çok haıin ve korkutucu davranıyorlar. Bu vaziyette 

çocuklar korkak ve miskin ruhlu oluyorlar. Böyle çocuklarda iz. 
zeti nefis ve ıahsiyet inkiıaf edemez. Ve böyle talebelerle mu

allim arasında karııllkll hürmet ve sevgi duygusu pek az görülür. 

M ekteplerde tedriıahn ve 

terbiye itlerinin iyi ya

pılması hususunda idarecile

rin, bilhassa mektep direktör

lerinin mühim rolü olduğu 

atikirdır. 

Bir terbiye müe11eıesının 

batında çahpcak bir tahsın, 
herhangi bir organizasyonun 

tefi olan kimsede bulunan va

sıflardan daha fazla ve ba,ka 

türlü vasıfları bulunması icap 

eder. 
Biz idareci 'Unsurların çalışma

larını ve vaziyetlerini tetatik ettilt. 
Bu mesele hakkındaki müşahede
lerimizin bir kısmını ve vardığımız 
neticelerin bazılarını kaydediyo
ruz: 

Hususi bir mektebin müdürü o
lan bir zat, bir gUn dersinde vazi
fesini yapmayan bir talebeyi kür
süye çağırıyor, diyor ki: 

- Bak şu p<:ncereden tabiatin 
güzelliklerine! Bir kere de kendi
ne bak behey sefil! 

Bu zat, birçok kimselere görP., 
gayet otoriteli ve çok iyi bir mü
dürdür! Bu çeşit muameleler ve 

hakaretler sık sık vukubulur. Bir 
çok müdür muavinleri vardır ki, 

onlar şiddet, hiddet, kabalık ve ha
karet vasıtasile mektepte sükune
ti ve intizamı temin ederler, izin 
vermemek suretiyle cezalandırır

lar, talebeyi idare hususunda ac
zi olan birtakım rniidürler ve mü
dür muavinleri, muayyen talebele
re karşı adeta sabit bir şekil alan 
fena bir fikir beslerler, onlara ar
tık hiç itimat etmezler. Bu 
çocuklar da bUyüılderi nezdinde iti
barlannın kalmadığına ve vaziyeti 

düzeltemiyeceklerine kanaat getire
rek, gittikçe daha fenalaşmıya, piş
kin olmıya gayret ederler; yahut 
müteessir, bedbin olurlar. 

B azı mun!lirnler kendilerini 
saydıramazlar: derslerinde 

sükuneti ve intizamı temin ede
mezler. Talebeyi silk sık mektep 
müdürüne ve daha sonra inzibat 
meclisine şikayet ederler. İnzibat 
meclisindeki bu davada muallim, 
haksız dahi olsa haklı, talebe hak
lı da olsa haksız çıkarılır. Bu gibi 
vakalar az değildir. Birçok mektep 
müdürlerinden muallimler hakkın
da şikayetler dinliyoruz. Hocaların 
idaresizlikleri yüzünden müşkül va 
ziyetler hasıl olduğunu, h.~tta 1?e~
tep idaresinin işini de guçleştırdı-

ğini vakit vakit işitiyoru_~· :':3u k~~il 
vaziyetlerde mektep mudurlerının 
hazan "vaziyeti idare etmei< zaru
retinden" talebeye "muallimin hak 
lı" olduğunu söylediklerini biliyo
ruz! Böylece çocuk daha mektepte 
iken haksızlığa maruz kalmayı, 
haksızlık karşısında susmayı, ada
let denilen bir şeyin diinyada mev
cut olmadığını ameli misallerle öğ
reniyor! Çocuk bir taraftan, mek
tebin bu bozuk sosyal havasında 

çirkin hadiseleri yaşıyor: diğer ta

raftan, kendisine yurt })ilgisi veya 
içtimaiyat derslerinde haktan, ka

nun karşısında müsavattan, de· 

• ..,"""" ...... '"''" ~ ...... '"''""""-1"-'~"' - • 

Sc. vyd Ruıya çocuk tah•:l ve terbiyesinin neticeleri, tatbikat 
ac: ia• nda CJerimli oluyor: Genç mektepliler bir mertuim gününde 

nok ·asiden, cümhuriyetten bahse. 
dildiJini işitiyor. 

B azı mekteplerde talebesine 
biraz söz söylemek, hadi

seleri tahlil ve terkip etmek, iti
raz etmek hürriyetini veren mual
limlere, talebe biraz yaklaşıyor: bu 
muallimler derslerinde demokrasi
den bahsettikleri sırada, talebeden 
acı acı gülenler, bunların kağıt ü
zer'nde kaldığını; mektepte bile bu 
sözlerin zerre kadar tatbik edilme
diğini sövliyenler oluyor. Gerçek
tir ki mekteplerde demokrasi esas
larına benzer şeylerin hakim oldu
ğuna dair m1snl bulunamıyor. Baıı 
mekteplerde müdür, muallim, mü
dür ·muavinleri, istibdat hakim o
lan bir memleketin herhangi bir 
dairesindeki sert, haşin, zalim, icor 
kunç bir amir gibi vaziyet alryor
lar; onlann karşılarında çocuklar 
bazı korkak, rnutabasbıs, mis
kin ruhlu memurlara benzi
yorlar. Bu gibi hadiseler için
de yaşıyan çooukta izzeti ne
fis ve şahsiyet i<atiyen teza
hürve inkişaf edemez. Muallim 
ile talebe arasında karşılıklı hür
met ve muhabbet duygulan pek ıız 
görülür; çünkU müşterek bir iş ya 
pan insanlar gibi birlikte çalışmı
yorlar, muallim bir tedris memuru, 
mUdür bir ambar memuru, yahut 
bir kalem şefidir. Muallim ve tale· 
be, biribirini defeden ayn ayn bi
rer i<uttip teşkil ediyorlar. "Biz ş'll
uri,, içtimai bir kesafet teşkil e. 
den bir cemaat, bir iş grupu içinde 
inkişaf eder ve fertler arasındaki 
iyi münasebetler ancak böyle bir 
vasatta doğar ve kuvvetlenirler. 
Tam manaslle hürmete layık olan 
muallimler pek mahduttur. Tale
be haksızlıklara, hakaretlere uğru. 

yor: bundan ötürü hocalara kar
şı küstahça bir tavır takmıyor; 
hatta isyan ediyor; tekme atıyor: 
çocukların bu hareketlerinin doğ
ru olduğunu iddia etmek istemi
yoruz. 

F nkaf bu hareketlere sebebi
yet verilmemesi icap etti

ğ'ne işaret etmcık istiyoruz. Tale
be karşısında bazan pek budala<::a 
hareket ediliyor. Bize önce kaba
hat gibi görünen hareketlerinin 
sebcplel'ini araştırmaksızın derhal 
bağırıp çağırıyoruz. ağzımızdan 
manasız ve çlrkin sözler çıkıyor. 
Bir müdür muavini bir gün bir ta
lebeye kızıyor: onu şikayet ediyor, 
diyor ki: VallahülfLzim billahil
kerlm ya bu talebe bu mektepten 
kovulur! Ya ben bu mektepten gi
derim!" Bu bay yardircktör bu 
sözleri. kabahatli olduğunu iddia 
ettiği tnlcbenin yanında söylüyor! 
Sonunda. ne talebe kovuluyôr: ne 
de kendisi miidür muavinliğinden 
ve mektepten ayrılıyor!! Bir mdt
tcpte edebiyat hocası talebenin 
malumatını ders senesi içinde ka-
fi derecede yoklamıyor; onlan ta
nıl!lıyor: sene sonunda kaanat no
tunu verirken de talebeye sualler 

sormuyor; birçok talebe edebiyat 
hocalarının bu hareketini adeta pro 
testo etmek istiyorlar. 

T alebenin her söylediğine i· 
nanmak; her şikayetlerinde 

haklı olduklarını, derhal kabul et
mek şüphesiz doğru değildir. Fa
kat çocukların söyledikleri, ne ya
zık ki birçok hallerde doğru çıkı

yor; bir kısmı gayet masum ve sa

mimi bir surette vaziyeti anlı. 
yan, zulme uğnyan ve fakat bo-

yun eğen zavallı insanlara, bir kıs
mı. yapılan fenalıktan nefret du
yan kimselere benziyorlar. Orta 
mektep talebesi ve lise gençleri a
dalete, doğruluğa, yüksek ahlaki 
ve manevi kıymetlere son derece 
bir altika ve bağlılık gösterirler. 
Hocalarının bu noktalara riayet et 
melerini isterler. Sert ve fakat i
dil, ciddi, çalışkan, malUmatlı ka
rakterli bir muallimin sözlerini, bil 
icUmlerini itiraz etmeksizin kabul 
ederler. Fakat idil olmıya.iı, bir 
şahsiyete sahip bulunmıyan. zayıf 
tarafları olan hocalardan ıuzak kal 
mak isterler. 

T alebe içtimai bütUne hizmet 
etmek ve umuma uit eşya

yi tahrip etmemek lazrmyeldiğini 
mektepte öğrenemiyor. Daha ziya
de resmi işlere mahsus olan mek
tebin eşyasını, ve mesela telefonu

nu sık sık hususi işler için kullan
mak, talebenin gözüne batıyor. 

Bazı talebeler mektebin telefoniyle 

evlerine bir meseleyi bildirmek için 
müracaat edince, çok mühim bir 
iş olmadıkça telef on edilmemesi 
icap ettiği cevabını veren mualli
me: 

- Bay direktörün çocuğu her 
zaman saatlerce konuşuyor. Bay 
yardirektör spor havadislerini öğ
renmek, arkadaşlarile ahbaplık et
mek için her zaman parMız tele-
fon ediyor! cevabını veriyorlar. 
Bir bakışta ehemmiyetsiz gibi gö
riinen bu noktalara karşı kayıtsız
lığımız ve endişesizliğimiz, ahlaki 
ve içtimai düşünce bakımından 

çok fena neticeler husulüne sebep 
oluyorlar. 

B ir gün Kadıköyünde, iskele 
civarındaki parkta, oturdu 

ğu bankı büyük çakı ile yontan 
ve yazılar yazan on iki, on beş yaş· 

ıarmda bir talebe gördük. Bu ço
cuk mektepte senelerce birçok na
sihatler dinlemiştir; yurt bilgisi 

derslerinde birçok ahlaki ve içti
mai sözler ve düsturlar işitmiştir; 
fakat ne yazık ki umuma ait olan 
eşyayi tahrip etmemek lazımgeldi· 
ğini öğrenememiş ve bu hususta 
heyecan ve itiyat kazanmamıştır. 
çocuk yalnız fenalıklardan nefret 

etmiye değil, fenalıklar karşısında 
faaliyete geçerek bu kötü işleri ya 
panlarla mücadele edecek bir tan..
da yetişmeli ve bu hususta kuvvet
li bir iman sahibi olmalıdır. 

----~~~~~~-~~~~-
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Antepliler Meyvayı neden 

Pahalı Yiyorlar? 

Antepten makineci Ihsan Betri im 
zasile yazılıyor: 

"- Bu sene, burada ucuz meyva 
yemeye imkan yoktur. Esnaf, yaş U
zümün kilosunu 7,5 kuruşa alıp 12,5 
kuruşa satıyorlar. Domates te 2,5 
kuruşa satılabilirken 5 kuruşa veri
liyor. Bence iki misli fiyatı icap et
tirecek hiçbir fevkaladelik yoktur. 
Alakadarların dikkat nazarlarını çe
kerim.,, 

Politika bahisleri: 

! Samuray'ın 
Rüyası 

Samuray kılıcını çekmek \•eya öl
mek yahut öldürmek için doğar. Kaı
nında, bol mlktarda yiğitlik \'ardır. 
A\Tupah şövalye ile oınun arasında, 
biriblrine benzer t.arafJar yok değil
dir. Şu var ki, ŞÖ\'aJye ya§amasını 

severek yaşar. Dövüştü yahut \'ll

:ruştu mu, bu, ya şeref için, ya "sev
gili,, içindir. Samuray için, her fıl'

satta, kılıCIOI denemek esastır. Bir 
şey için değil, sırf kılıcının şerefi için 
her fırsatta ve ilk fırsatta döl-üşecek 
ve \'Uruşacaktır. Ve dakikası gelince, 
kılıcı karnına yatırarak kendisini ke
secektir. 

Bu her zaman böyle midir! Biline
mez. Fakat hikiyelerin bize. anlattık
Jan Şövalye lle Samuray arasında, 
bu fark vardır. Yani Şövalye, hayatı 
sevdiği halde onu tehlikeye koyar. 
Sannıray ise hayat sevgisinden teh
like terblyesinl dalma üstün tutar. 

Bunlardan hangisi daha kahra
maııdır? Ha:ratı çok sevdiği halde 
tehlike ve ölümün üzerine yilrilyen 
mi, yoksa bayatı se\'mekten dalına · 
kaçuıarak tehlike ve ölümü arıya.o 

nu? 
• • • 

Samuray ,bir gün rüya gördü. 
Tıpkı Anupamn yanıbaşındaki a

dadan bir zamanlar, nasıl iki kol uza
yarak ~ıldı ve bütün dünya)1 k~ 
cakladı ise, şimdi de Nipon adaların
dan, kendisinin yani Samurayın kol
lan uzanmaktadır~ 

Samuray buna inanmıyordu. Nasıl 
olur da onun küçücük kollan listik
ten 1llliş gibi bu kadar uzayabilirdi!, 
HaJbukl bunlar, durmadan uzuyordu. 
Uzayor, adaları kucaklıyor, uzuyor 
Asya)1 kucaklıyor, uzuyor A\'llSfu. 
ralyayı kucaklıyor, uzuyor dünyayı 

kacaJdıyordu. 

Samuray, dünyayı kucağında bir 
top gibi sıkıyordu. Bu, tarif edllemi· 
yecek kadar güzel bir histi. Dünya
da herşey, san derili \"e ~ekik gözlü 
oluyordu. Ve, Samuray, ne emreder
se o oluyordu. Artık beyazlarm o yu
kardan a.'jağı bakıljlan kalmamıştı. 
Küçük Niponlu, "pitoresk,, in sembo
lü olınıpdan kurtulmuştu. Hem ken
disi de, taze ,.e beyaz kan aldığı için 
bttytiyor, gttzeD~orda. .Kucağında 

top, bir ayna.om karşısına geçti, Yeni 
~ndamma, işık oldu .UZ\Ul bir se\in9 
~ığlığı kopardı. Uyandı. l'ambaşmda 

kılıcı yatıyordu. Bunu kaptı ve öoce 
"Mandarenler ülkesi,. daha sonra da 
"Çarlık Rusyası,. nrn kafaseıa ~dı. 
ikisi de yere' serildi. Samuray, kanlı 
kılıcını kmına koymamQ·a and içti. 
Ru~·ası yerine gf"lmeli idi. Dünyanın 
topu, kucağına düşmeli idi. 
Samurayın rliyası da, bütün rüya

Jar gibi\ bir kompleksin mahsulü idi. 
Bu kompleks bu defasında, "com
plex d'inferiorite,, idi. 1',akat Saınu
ray, ruyaoııını, kafasına değil kılıcına 
tabir ettirmeyi daha muvafık buldu. 

• • • 
lşitl~·onız ki, Uzakşarkta, Japonya 

yine Çinin bir yeni par~asmı yutmıya 
~alışıyormuş. Basit insanın aklı da 
der ki: 

- Kocaman Çini küçücük Japonya 
nasıl yutar? 

Ce\•aplardan bir tanesi: 
- Başkaları da küçilk oldu.klan 

halde dünyıuam kocaman parçalanm 
nasıl yuttular! Japonya da Çini el
bet böyle yutar. 

Oteki ce\·ap: 
- Eskiden, kun·etli küçük, kul'• 

vetsiz büyiiğii yutabilirdi. Eskiden 
çünkü, uyanık, uykuda olanı bastınr
dı. Şimdi, dünyanın her tarafı uyan
nuştır. Ve sömiirgecller bile sömür
gelerine istiklal ''eriyorlar. Daha doğ 
rusu, sömürgelerini istiklal iradesi ile 
teçhiz ediyorlar. Tek, kendileri bun
ları azat ede.rken b~ka a~ık~özlcr 

geliı, bunlan yeniden kul etmesin di
ye. 

Gerçekten, bugiinkü Çin, "manda
renler,, zamanında.ki Çin değildir. Bir 
bakımdan, ayağa kalkması i~in lazım 

olan kemikleri ,·e pazıları henüz tam 
t•kkill etmemiştir .Amma o eski sa

de lop et Çinden de eser kalmamıştır. 
Çin tarihin örsünde demir dövülür 
gibi dövUlüyor. Her Japon hamlesi, 
bu külç.enin üzerinde bir çekiç darbe
si tesiri yapıyor. Kızıl demir parça.
ları, Mançuri, Jehol, Hoı.ei büyüklü
ğünde turaya buraya sıçnyor, yahut 

çekicin bir ucuna takılıyor amma, kül 
çenin zerreleri de gittikçe daha sıkı
pra.k pulatlaşıyor. Ve bu killçe, öy
lesine muazzam bir külçf'Clir ki, çekiç
ler a.~ınacak, kendisi tU1cenmiyec.ek· 
tir. (Arka.si 10 uncuda) 
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(_s_P_O_R_), 
Meşliur Davis, KupaSının 
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ukadderatı · Belli Oluyor 
Final Maçları 

iki Gündenberi j 

Devam ·Ediyor 
Dünya t enis birincilikleri başlarken Amerikan te

nis münekkitlerin.den John Tunis, şu manidar sözle
ri s(}ylemişti: 

İki büyük şampiyon mevcut oldukça Davis kupası-! 
nı muhafaza etmek Avrupalılar için kabildir. O şam- 1 
piyonlardan birinden biti eksilince meşhur kupa yeri 

değiştirmiJ e mahkumdur. Bil'. zamanlar Fransızlar, j 
- Cochet ve Borotra gibi iki hemayar şampiyona ma- ~ 

A merikaya geçip geçmiyeceği bugün kati su· _ ' liktiler. Kupayı Amerikadan A vrupaya getirdiler. ! 
rette belli olacak olan dünya tenis birinc:liği Sonra Borotra çekildi. Kupa lngiltereye geçti. İngi-

lizlerin Austin ve Perry'leri beraber devam ettikçe! 
mükalatı Davis Kupası 

kupa emin bir halde İngilterede istirahat ediyordu. ! 

lzmir Kliipleri 
lş·nde Çıkar Yol 

1 Perry profesyonel olunc~ yalnız ka-1 
ı 1an Austin'in kupayı !ngılterede mu- , 
hafaza edebilmesi imkanı pek azal
mıştır. 

Bu kupanın final maçı dündenbel'i 
İngiliz ve Amerikan takımları arasın 
da başlamıştır. 

İngilizler namına kupayı tek çarpış 
malarda Austin He Hore müdafaa e
deceklerdir. İngilizlerin çiftler müsa
bakasını oynıyacak takımları Tunc
key ile Wilde'den mürekkeptir. 

Dün " TAN,,.da inti~ar eden b:r İzmir telgrafına göre (Üçok) 
Klübünü kurmaları için davet edilen Altay, Altınordu ve Buca 
k lüpleri mensuplarından mürekkep 200 ki,i Oçok idare heyeti in
tihabına iştirak etmemek için kongreyi teı:ketmifler ve geri kalan 
7 kifİ kendi kendile rini intihap etmek suretile seçimi yapmıflardır. 

Dot;'ruluğuna inanmak mecburiye
tinde bulunduğumuz muhabirimizin 
bu telgrafına hiçbir şey ilave etmi
yeceğiz. Hadise lzmir klübU işinde 
bugüne kadar yazılmış ve bundan 
sonra yazılabilecek olan bütün ma
kalelerden daha beliğ ve sarihtir. 

Artık bu hadise üzerine mutlaka 
bu birleşik klüp davasını gütmek 
nefsülemre muğayir olur. 

Eşnsen spor mehafilinde sabik fut
bol ajanının şahsi arzusundan başka 
hicbir tasvibe mazhar olamadığı ve 
milli küme müsabakalarında da Iz-

Yugoslav 
7 akımı 

Çalışıyor 
Belgrat, (Tan) - 1 ve 2 ağustos ta 

r ihler inde Belgratta milli ve t emsili 
olmak üzere Türk milli futbolculariy 
le karşılaşacak olan Yugoslav futbol 
cuları ciddi surette antrenmanlara 
başlamışlardır. 

Bunlara karşı Amerikalılar, Bud
ge il<' Parker'i tek müsabakalarda, 
Budge - Mako'yu da çiftelerde çıka
rıyorlar. 

Amerikan tnkımmda değişildik 
Amerikan takımınm son dakikaya 

kadar ne şekilde yapılacağı malum de 
ğildi. Herkes Parker yerine Grant'ın 
oynatılacağım umuyordu. Halbuki 
Amerikan takımının kaptanı kura çe 
kilirken Grant'm değiştirildi~ni ye
rine Parkcr 'i:n konduğımu söylemiş
tir. Bu haberi alan Ingilı.t kaptanı 

memnun olmadığını hissettirmiştir. 
Çünkü Parker, genç ve oyunu te

dafüi tarzdan bir türlü kurtulanu -
yan Grant'dan daha çol! :icuvvetlidir. 
Ingiliz takımındaki değişiklik 

Amerikalılara mukabil Ingilizler 

mir sporunun mümkün olduğu kadar 
gayri müsait netice almasına sebep 
olduğu halde mahza, İzmir sporunun 
hayrınadır, mütaleasile bazı hüsnü ni 
yet ve resmi makam sahibi zevatın o
toritelerine istinat etmiye çalışan bu 
son tcşebbUsün, İzmir gençliğini ve 
İzmir sporculuğunu tanıyanlarca mı.:
vaffak olacağında çok şüphe edili
yordu. 

Son Bulgar mağlubiyetinin bura
da· bıraktığı fena intiba elan devam de takımlarmda değişiklik yapmış· 

etmektedir. Bu iş için kumlan yük- }ardır. Çiftleri oynıyan Ingiliz takı
seft komite bu mağlUbiyetin sebeple- mındaki Hughes'i ihtiyarlığına ve a
rini aramakta ve bazı kimselerin ma. ğırlığına binaen çıkarmışlar ve onun 

Son dakikada öğrendik ki, spor 
gibi nihayet sıhhi ve ahlaki bir zev
ki amatörce tatmin etmekten ibaret 
bir meşgaleyi kimsenin istemediği 
bir klüpte yapmıya sevkedilemiyece
ğini nazarı itibara alaıı ve zaten Iz
mirin 150 bin nüfusuna üç klübün 
kafi gelmiyeceğini gören mıntaka 

mehafili, bu yolda bir rapor tan
zim Jederek gençlik ve sporla alaka
dar makamata verecek ve bu suretle 
t enevvür edecek olan o makamların 
da müzaheretile Izmir gençliğini top
layıp yeniden ve ihtiyaca göre spor 
klüpleri kurmıya teşebbüs edecektir. 

Bizce de Izmir spor klüpleri dava
sını kökünden halledecek yegane ça-
re budur. 

Bu toplantıda hayat kabiliyeti ol
duğu mesaisile, azasının adedi, içti
mai vasıflan ve kudretlerile malUm 
olan klUpleri tutarak, federe olmıyan 
h içbir kontrole tabi olmıyarak genç
liği tasarrufa kalkışan derme çatma 
diğer bütiln teşekkülleri ilga etmek 
bu işin en çıkar yoludur. 

Davcıhk Klübünün 

Tenis Maçları Bitti 
Dağcılık Klübü şampiyonluğu için 

başlanmış olan tenis maçları dün bit
miştir. Neticeler şöyledir: 

1 - TEK KADIN: Bayan L. Go. 
r odetzl•y Bn Desantiye 6 O; 6 O. ga· 
lip. 

2 - TEK ERKEK: Bay Kris By. 
Telyano 6 3. 1/ 6. 6/ 4, 8 /6 galip. 

3 - KADIN - E~KEK: Bn. Go. 
rodet.1'.ky ve Vedat A. Bn. Kurteli ve 
B. Krise 613, 7 5 galip. 

4 - ÇİFT ERKEK : Bay. Kris ve 
Necip By. Vedat A ve Neşete 6 3. 
6/ 3. 4 6, 7 5 galip. 

Mükll.fatlar galip gelenlere veril· 
miştir. 

Ilım.atlarına müracaat etmektedir. 
Dönen şayialara bakılırsa yüksek 

komite o maçta vazifesini ihmal e
den, m illi forması için bütün mevcu
diyetini sarfetmiyen ve nasıl olsa ye 
neriz diye işi alaya alan bazı futbol· 
cuları muhtelif surette cezalandıra. 

ca.ktır. Mağlfıbiyetin acı akisleri bit
meden TUrk Milli tak ımıyla karşıla
şacak olan futbolcuların Bulgaristan 
akıbetine düşmemeleri için Futbol 
Federasyonu bu sefer işi çok sıkı 
tutmuş ve milli takıma girecek oyun
cuların her birisiyle ayrı ayrı meşgul 
olmuştur. 

Türk takımına karşı çıkarılacak 
milli Yu,,.os.Iav takımı meselesi bura 

t> 

gazetelerinin yegane mevzuudur . 
Bazı gazeteler Sof yada milli şere

fi ihmal eden oyuncuların Türklere 
karşı çıkarılmamasını istemekte ve 
federasyon tarafını il ti zam eden ga
zetelerde Macarlarla berabere kalan 
ve Fransada çok iyi bir öerece alan 
takımlarının bir maçta fena bir neti
ce alması üzerine hemen deği~tirilme 
sine şiddetle muhalefet etmektedir
ler. 

Bütün bunlar göstermektedir ki, 
Yugoslavlar Türk maçına azami e
hemmiyet vererek hazırlanmaktadır. 

lar. 

Adana Lig Şampiyonu 

Samsuna Gidiyor 
Adana, (TAN muhabirinden) 

Adana bölgesi 937 şampiyonluğunu, 
lig maçlarında kazandığı vaziyete 
göre yüzde doks&n temin eden Ada
na Idmanyurdu Samsuna giderek i~i 
maç yapacaktır .Adana gençliği, 

Samsun futbol ajanlığı ile mutabık 
kalmış ve maç günlerile sair husu
satı kararlaştırmış bulunuyorlar. 

Gençler Bafraya da giderek oraaa 
da iki maç yapacaklardır. 

Bu hafta içinde lig maçları, bölge
niın her tarafında tamamile hitam 
bulmuş olacaktır. 

yerine Wild'i koymuşlardır. lngiliz 
çiftler böylece Tuckey - Wild'ten 
mürekkep olacaktır. 
Yalnız Amerikalıların takımların

da yaptıkları tadilat daha kuvvetli 
bir şekil vilcude getirdiği halde Ingi
lizleri.n yaptıkları değişiklik herkesi 
tatmin etmemiştr. Çünkü Tuckey şim 
diye kadar şiddetli dört oyunu ile 
§Öhret kazanmış bir oyuncudur. ~u 
tenisçi hasmın ahvaline göre, bır 
plan takip edemediği gibi hücumla
rında bir çok kereler şuurunu muha
faza edememektedir. Ihtiyar denilen 
Hughes taşkınlıklara kaçan Tuckey' 
in temposunu ve istikrarını ihtiyatlı 
hareketlerile temin ederdi. Şimdi 
Wild gibi ayni tabiatteki bir oyuncu 
ile Tuckey'in muvaffak bir çift teş
kil edecekleri şüpheli görünmektedir. 

Galatasaray 
Bal}ramının 

Programı .. 
Galatasaray spor klübünün 33 un

cü yıldönümü, temmuzun 31 inci gli
nü ile ı , 2, ve 3 ağustos günlerinde 
geniş bir eğlence ve spor pragramile 
kutlanacaktır. 

31 Temmuzda saat 15 te Bebekte 
Denizcilik şubesine ait mütiabakalar 
yapılacak, deniz bayramı açılacaktı7. 
Ayni gün Taksim stadında muhtelıf 
koşu, uzun ve sırıkla atlama müsaba 
kaları , voleybol, basketbol maçları 
ve Yunan takımile güreş müsabaka
ları yapılacaktır. 

ı Ağustosta Kandilli ile Rumelihi
sar 'arasında yüzme, Beykozla Bebek 
arasında da klasik tekneler yarışı 
yapılacak, Taksim stadında bir ge-
çit resminden sonra spor şenlikleri 

tertip olunacaktır. 
2 Ağustosta Yunanlılarla güreş 

müsabakaları , 3 ağustosta da Tak
sim stadında Admira ile futbol maçı 

yapılacaktır. 

.. 

H . -ı I<AYE 

- .2 -

E fendilik, patronluk irademi 
kaybediyordum. Uşakla, 

asıl efendisi elele vererek, td< bir 
vücut, tek bir dimağ halinde üze· 
rime çullnnmışlardı sanki.. Ne di
yebilirdim .. Boru mu, bu... Evi
mize, karımın buyurduğu gibi, asil, 
bir insanın yanında çalışmış bir u
şak almıştık .. Meşhurdur, gülü se
ven, dikenine katlanır... demişler. 

Ve bu baziçede yine ben yandım. 
Mücadeleden vazgeçerek, uşakla 

efendisinin bana hükmetmelerine 

boyun eğdim. Onların giydiği, giy
dirdiği elbiseyi giyiyor, kıravatlan
nı takıyor, sigaralarını, içkilerini 
kullanıyordum. Onlar yağmura t u
tıulduldarı zaman, elime şemsiye a-
labiliyordum. Lakin Oliverin efen
disi de gittikçe çekilmez bir insan 
oluyordu. Nekesteşti~çe, nekesleşi
yor. Bir dediği, bir dediğine uyıntı 
yordu. Tanrının her günü yeni ye
ni duyulmamış, göri.ilmcmiş icat
lar çıkarıyordu. Bir kelime ile. bil 
mediğimiz, tanımadığımız asil Lord 
cenapları ile, sadık, kuzu gibi ma
sum uşağı Oliverin esiri olmuştum. 
Bununla beraber, bir terkedemedi 
ğim balık tutma iptilama, çok şü
kür ki pek o kadar karışmıyorlar
dı. Ve bir gün, öğleden sonra ci
var göllerden birinde avlanmayı 

kurdum. Karım, Oliveri de beraber 
alsana, sana yardım eder, diyince, 
hafifçe isyan ederek sızlandım: 

, ....... '' ""'-"'- ............. ...., .... ,~ 
., Yazan : ~ 
~ ~ 
; Y. Heygate ~ 
; ~ 

~ Çeviren: ~ 
- lbrahim Hoyi ~ 
~ ~ ,, ,, "', """"""~ ~"""' 

Oliver, birden sesini yükseltti: 
- Affedersiniz .. 
- Kıs sesini, be .. 
- Asil Lord cenapları tam bu 

.,ırada kamışı sarsarlardı. 

H erifin nisbet verirmiş gibi 
söylenişine artık dayana

madım. Tepem attı: 
- Senin de, asil lordunun da al

lah belasını versin, defol, yıkıl kar 
şımdan kerata .. Balığı kaçırttınız .. 
Nedir bu çektiğim sizlerden .. diye 
gürledim. 

O gece, Oliverin efendisini ya
landan öldürmeyi tasarladım. Be
kar bir adam olan asil Lord cenap 
larının Londrada evi olmıyacağım, 
ve şu dakikada dünyanın kimbilir 
neresinde olduğunu düşünerek, ga. 
zetelerden birine şöyle bir ilan yol 
ladım: 

Sütçüler 
Güzeli 

- Canım bakalım balık avlamak 
tan anlıyor mu? .. Hem evde de işi 1 
vardır onun.. l 
Y an kapıdan sıvıştım. Yolda, 1 

yalnız başıma olmanın ke.? 
fini. çıkara çıkara yürürken. Olı
verin gölge gibi arkamdan geldiği-

ni gördüm. Bir elinde pardösümle, 
olta. Öbüründe de üç ayaklı porta
tü bir iskemle vardı. 

Ve balık avladık. Yani ben çılta
nrn kamışını tuttum. Oliver, kurt
ları hazırladı. Oltaya taktı ve ol
tanın sicimini suya fırlattı. Tam ol 
tanın bir yere takıldığını hissedip 
te, bu işle uğraşanların duyacağı 

o gizli zevki tatmak üzere idim ki, 
Olivcr elinin bir ha r<'ketile oltayı 
boşladı. Öyle şeyler yaptı ki, bir ol 
taya bilfiil balığı takmadığı kaldı. 

Muhakkak ki efendisi asil Lord, 
sporun bu nev'i ile uğraşmış ama
törlerden değildi. 

Derken oltanın sallanmıya başl:.ıdı 
ğını, adeta naZlı bir gelin gibi kı
rrttığınt gördUm. Eşref saat gel· 
mişti. Ve her halde iri bir balık ta 
oltaya tutulmuştu .. 1şte. Bir par
ça daha sallnnmasmı bckliyecek, 
ondan sonra ufak bir kol hareke
tile avımı yakalıyacaktım. Bu anı 
beklemiye başladım. 

Şimal Amerika.c:ımm Kansas eya
letindeki, Sabetha şehri, geçen gün 
her seneki meşhur müsabakasını ye
niden yaptı. Burada her yıl en güzel 
ve en ahenktar fakat en pratik bir 
şekilde inek sağan kız seçilmektedir. 

Müsabakaya yirmi millet iştirak 

etmişti. Almanya, Holanda, Belçika 
ve Meksikanın gönderdiği siitçü kız
lar en güzelleri arasındaydı. Fakat 
müsabaka sonunda, Şimali Amerika 
Birleşik devletleri mümessili. Bayan 
Aloha Warne:ı: birinciliğe seçilmiş ve 
dünya sütçüler güzeli ilan edilmiır 

tir. 

HAZİN BİR öL'OM 
"Şehrimizin tanınmış siına.1~; 

dan Lord filan, bir nezfi dirnagı 
•. Cll• 

ticesinde bu sabah ölmüştur. ,, 
ma günü cenazesi kalkacaktır .. 

. \'6 
Gazeteyi, Olivere göste~~ di· 

başın sağ olsun, efendin ölrnUŞ ıJl 

yince, uşağın yüzü kireç gibi b~it 
beyaz kesildi. Kesseler adeta 
gram kan çıkmıyacaktı. :, 

gel"' - Ne ynpalım .. Elden ne ,! 
diye sözüme devam ettim ... He~iDı 
de cenazesinde bulunmak ısteJ.,.. 

değil mi?. 

O liver zangır zangır titr~~.· .. ·rı \ 
ye ve gözlerinde~ ırı ı ae-

hakiki yaşlar akmıya başladı. 
• • 51111112 rif bayağı ağlıyordu.. Bır ın . 1 .. 

bu kadar sevebileceğini, ef~~~i.Ssl 
ne bu derece sadık olabilecegını 
la düsünmemi!itim. 
On~ teselli etmek kaygusiyle: IÔ 
- Müteessir olma .. Haber bel 

1 
.. 

B b ... "l u"ş olab 
yanlıştır. aşka ırısı o m .. , 
lir.. İsim benzerliği de münıkiiJl 
dür. dedim.. fiS/ 

Oliver, gözlerini kuruladı.. rıl• 
yır, hayır zannetmem .. diye rnı····r 
dandı. Gözlerini yere dikerek, 50 

lendi: 
Jctıl·· Hakikatte böyle bir Lord yo 

111
• 

- Nasıl ?. Yok muydu. Madeıde 
ki gazeteye koymuşlar. O bil 

var demektir. . }Jet 
' - Bunu kendım uydurdulll· 

yere başvurmuş, bir iş bulanıaill1r, 
tım. Bir gün, bir klüpte, nıa.83 t 
zerinde unutulmuş armalı bir r>r 
kağıt buldum. Ve açtım. "Ga~~ 
ye ilanı, size gelen mektubu da 

e'f• 
dim yazdım. Foyamm ergeç JJl 

1
,,.. 

dana çıkacağını biliyordum, ~.rı •• 
Ne yapabilirdim .. Beni a.ffedınıı. 
Oooh .. İçim rahatladı. 

e· 
Bunları duyar duymaz sadcO • 

ı- Vay canına!. diyebildirn. 

O liver sözüne devarnıa: t/Jf 
- Vallahi, kaç geceler, ğ· 

le bir isim uydurmuş olmaına rıı 
• ş• 

men, olur a! .. hakikatte, aY~1 dB 
damın var olduğunu ve b!r gün t· 
yanında bir polisle beni tevkif cU• 
tirmiye geleceğini düşündiirn. PJ1l' 

şündükçe uykularım kaçtı... p.. U• 
ma, şimdi rahatım .. Beni yaka.n·

111
• 

zen sırrımı söyledim ya .. Fcrııl1 . 
n ı· 

dım .. Cezama da razıyım ... onu ,. 
çin, şizden ricam, efendiciğiIJl, 5 

:, 
. bı> 

km sonradan utanacağınız btÇ 

işe girişmeyiniz... tl 
Biribirimize oynadığımız kaşle0 

ko anlaşılmıştı, artık.. r-
Oliver ... Eğer ortada suçlu ~ctJ 

sa, o da yalnıı sen değilsin.. ,ş• 
hayali bir asil lord cenapları ),ıs 
rattm. ben de onu katlPttim··· c1' 
bu suretle ödeşmiş olduk .. diyet 
arkasını sıvazladım. 

-BiTT i 
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-T~E~M~IZ~L~IK~M~Ü~CA~D~E~L~ES~I ~K~A~R~Şl~Sl~N~DA~f Şu 
Belediye şehirde temizlik mücadelesine önem verdi. Kencli-

si gayretle çaıı,ıyor, ,ehirlinin de ,ehrin temizliği için çalış- Garip 
masını haklı olarak istiyor. Fakat şehirli bu temizlik için ken-

disinden birşey veriyor mu? Yahut neler veriyor? Koca bir Dünya 
şehri pislikten kurtarmak sanıldığı kadar lwlay olmasa gerek-

tir. Ancak yapılması iki taraf için de kolaylıkla mümkün olan 1 

1 

işler vardır. Bu arada yapılmaması da zaruri olan bazı şeyler 

ı var ki biz bunları sık sık ihmal ederiz. lfte.. Şu resimler, bu 
son cümlenin medlUlleri gibi karşımıza dikilmi, bulunuyorlar. 

I 

Temizlik İsinde , 
Sehri Pisletenler.! , 

• 
• 
• 
• 

Son günlerde, Nevyorktan, San 

Fran.siskoya yüzerek gitmek kabil 

olmuştur. Nevyork Amerikanın şark 

sahillerindedir, San Fransisk o da 

garp sahillerinde ... ikisi arasında na

sıl yüzülür?. demeyiniz. Çünkü bu 

yüzme, Nevyorkla San Fransisko a
rasında işliyen ve çok sıcak mınta

kalardan geçen trenlere Ha ve edilen 

yüzme vagonları içinde yapılmakta

dır. Bu yüzme vagonlanrun derinliği 

2 metre ve boylan da 3 metre imiş. 

Kumpanya, ayrıca istiyenlere mayo 
ve havlu da veriyormuş 

• 
Kaliforniyada Kadınlar Cemiyeti· 

ne dahil olan kadınlardan, kocalan

nm sailakatini temin için şu kaidele

re riayet etmeleri istenmektedir: 

Elazizin yeni müesseselerinden: ·çocuk Bahçesi .• • • 
Sofra b8.§nda mühmel giyinmiş 

olma~ız; bulaşık yıkarken koca· 
mzdan yardım istemeyiniz; hafta 

sonlarında annenizi evde tutmayınız; Eldzizde Uğraşılacak • • kocanız size nasihat verirse sabırla. 

dinleyiniz; her şeyde onun düşünce• 

işler Epey Çok: 
Ekmek, Lokanta ... 
E laziz,. d-~~düncü u~umi mü

tek E: • f~ttişlıgın merkezıdir. Ge
tf lazız, gerek Tunceli valilikleri 
ın ınem 1 it'b ur an burada oturuyor. Bu 

b·
1 

arla kalabalık ve oldukça cazip 
ır şehir ... 

lo~lazizde büyük dertlerden birisi, 
bul anta ve yemektir. Pişkin ekmek 
Alid~~zS.ılllz. Hamurdur. Yersiniz. 
tak nı?.C oturur. Yemekler, ucuz, 
le at doyuracak kadar değildir. He 
k~ g~ce. ~~a.t 21 den sonra, mutla
t g rdigıııız aşçının isteğine, ar-
Usuna b ., 

Ye ~g.ısınız. Onun getireceği 
lıe:eklerı yemezseniz, mesela, pat 
taz n kebabı yerine bir şiş kebabı, 
tine f~sulye yerine iki glinlük zey
ae:aglı ayşekadınla idare edemez
nuş~· açsı?ız. Bir EHizizli ile ko-

., um. Dıyordu ki: 

l'aı- Belediyemiz oldukça faa"dir. 
mu nız bu hamur ekmek işini, sinek 
Şehc~elesini henüz halledemedi. 

rın ekrn •. b" d dan egı, ır oktor taraf n-
l'ap rnuııyenc edilmeli. Alınacak bir 

Orla s t sa h ~ ışa çıkarılmalıdır. Yok-
' alk h llı.üdd ' amuru yutmıya daha b!r 

et mahkum olacaktır ... 

E la~i~in diğ;r dertlerinden 
'l'aşr d hırı de Tren rötarlarıdır. 
her a ~ tren, sanki cennetten ha
Oldugetiren bir peri gibidir. Akşam 
Çıkt da herkes işinden gücünden 

ırrud-
sına k" ' ogru ya postahane karşı 
but ~ 1 Park denilen bahçeye, ya
gazete ~alke~·i parkına koşuyor ve 
<lu~ Yl bcklıyor. Her uzak ilde ol-

oU 'b' ll'ıek k~ı 1• El~zi~dc de gazete, ek-
ŞeY... dar muhım ve aranılan bir 

f>ost 
tas a zamanı, yani akşam, is-

Yondan po t h .. .. l>ost s a ane onune gelen 
gaze a tenezzUhü, daha yanaşırken 
Yo 

1 
te dolu çuvalı bayilere veri-

r ar. liiisn" K " tak u azımln Hüsnü 0-
lıc 1çıııın gazeteleri daha küçük sa

ı ara tev .. 
llağct zııne imkan kalmadan, 
k an, Soldan, önden, arkadan beş 
uruşlar u . 

önu zatılıyor. Postahanenın 

tnekunıunıi harpte vesika ile ek-
veriı · ~··r n . en bır merkez halim alı-

. aıred 
zcteyj . en nyrılan memurlar, ga 

30 nıhayet saat 20 ~"ahut 20 
:ı:a k , J ' 

ra " adar bekliyebiliyorlar. Son 
-.:Ve g"d· 

betin . 1 ıyorlar. Trenin rötarı ni.:ı-
Yor ae bu manzarayı kısmen görü-

. Yahut hi" .. .. 1 
l}ın t h "' g<.•rmuyonmnuz. -
teruu .ar tarafına bakın ki bu mü~ 
ı. erın ar . ' 
"'fırları as nda cıdden çok vefa-
~llzete _da var. Mesela bir k smı, 
leıne,,•ntın gelece&ri saate h.--adar tıel:-
1 Jl er "h arın ç _ cı ediyor. Fakat memur 
ne, ka ogu abonetlir. Gazete evlcri
~or. 1ılarının önüne kadar gidi
l'akend ncak bu yüzden bayiler. pe
lar. Bu e satışın azaldığını söylüyor 
ıtu, saa azalış tabii bulurum. Çiln

t 23,30 dan sonra küçük ço 

~ ............... , ..... , ...................... ,...... ................. _ 

~ Yazan: ~ 
~ Ldtif Erenei ~ 
'.l/T .l/T .l/T .l/T .l/T .l/T .liT' I #\ .I' .#'> I' ~ 
cuklar, yalnız abone evlerine uğn
yabiliyorlar. 

B ir gazetecinin yabancısı ol
duğu memlekette evvela an

laşacağı ve yardımını rica edeceği 

müessese, telgrafhancdir. Size tel

grafhane müzahir olmazsa, kolay
lık göstermezse bütün çalışman zı 

tes:ıdüfün eline bırakmıya mecbur
sunuz. Ben kendi hesabıma: 

"- E aziz telgrafhaneı:inden yar 
dım gördüm, kolaylık gördüm." 

diyemem. 
.Maamafih, kıymetli bir idareci o

ıan genç Posta, Telgraf müdürünün 
tavassutu olmasaydı, telgrafa bağ
lı ışlerimiz hayli güçlükle yürürdü. 

E Hız.ize ayak basar basmaz, 
size hoş geldiniz yerine: 

"- Vali Tevfik GUrün yaptırdığı 
yeni Halkevini gördünüz mü?" di
yorlar. Hakikaten görülecek ka
dar mükemmel, muhfe§em bir bi
na ... Içi hususi bir itina ve ince bir 
zevkle süslenmi!}, döşenmiş, Halke
vi çalışmalarında aradığınız en kü 
çük bir tesisi bile buluyorsunuz bu 
rada ... 

Halkevi, Elazizin en modern bi-

incesuya da 
Ortaokul 
Lazım 

Incesu, 24 (TAN) - Kazamız 4 

bin küsur nüfusludur. Ulukışla -

Kayseri ve Kayseri - Aksaray şose
leri üzerinde işlek bir merkezdir. 
Kayseriye 35 kilometre~i~ düz bir 
şose ile bağlıdır. 25 koyU vardır. 
Halk, ziraat, bağcılık ve koyunculuk 
ile geçinirler. Buranın çok nefis olan 
üzümleri pek ucuz olduğu için bağ
cılık para getirmemektedir. Burada 
bir şarap fabrikasının kurulmasına 
cidden büyük bir ihtiyaç hissedil
mektedir. Doğuspor adında bir spor 
klübü vardır. Eski uray kurağında 
bir okuma odası açılmıştır. Bayındır
lık işleri programlı bir surette yürü
mektedir. Istasyon civarında yeni bir 
hükumet kurağı yapılmaktadır. En 
büyük bir itiyaç ortaokuldur. 

• Pislik, sadece sokağa çöp atmakla olmaz. ~tılan çöpler' ara-
sında simit satmak ta temizlik mücadelesine leci .' • 

bir aykırılı.ktır •• 

nasıdır. Zengin kütüphanesinde her 
gün yüzlerce vatandaş okuyor. Ak
şamları çocuk bahçesinde salıncağın 
dan tahtaravallisine kadar bütün 

oyun aletlerinin faaliyette olduğu
nu görüyorsunuz. Minimini yavru

lar, Halkevinin çocuk bahçesine 

gitmek, hava almak, eğlenmek için 

can atıyorlar. Atatürk, İnönil kö· 
şeleri de seyrine doyam.ıyacağınız 

Qekilde süslenmiş, güzelleştirilmiş
tir. 

• • • 
!erine uygun hareket etmeğe lüzum 

görmeden ondan fikir sorunuz; ca .. 

nınız gayet sıkılmış bile olsa neşe
liymiş gibi yapınız . 

Elazizde Halkevini iki üç defa 
gezmek fırsatım buldum. Konfe
rans salonunda hergün yüze yakın 

muallim zehirli gazlardan korunma 

dersi alıyordu. Elaziz Halkevi, mu
hitin içtimai mektebi olmuş, bera

ber çalışmanın prensibini ortaya 
koymu§tur. 

E !azizde dilenci meselesi de 
çok mühimdir. Küçük, üs

ti.ibaşı pis çocuklar, zabıtanın taki-

binden kaçıp J •yine memlekete yeni 

gelmişlerin karşısına çıkıveriyorlaı·. 

Hepsi zeki, kurnaz çocuklar ... Bir 

defa istediğini veriyorsunuz. On
dan sonra otelin kapısından dışarı 
çıkmanızı bekliyorlar. Bazan kızı

yorsunuz, vermiyorsunuz. Siz önde, 

onlardan da 8 - 10 kişilik bir grup 
arkada, polis görünciye kadar gidi

yorsunuz. Uzaktan bir polisin geli

şi, peşinize takılan bu geveze mah
lfıkları bir anda dağıtıyor. Fakat, 
tam parkın içine girip te şöyle bir 
dinlenmiye hazırlandığınız sırada, 

srmaşıklan tekrar etraf ınızd~ bu

luyorsunuz. Ben, bunlarla daha sı

kı uğraşılmasını doğru bulurum. E
laziz gibi ileri bir merkezde böyle 

seyyar sefalet örneklerini görmiye 

tahammül edilmiyor. 

ANTEPTE 
ATICILAR 

BiRLiGi 
Antep, (TAN) - Antep av merak

lıları Halkevinde bir toplantı yaptı
lar. Bir nizamname hazırlıyarak hü
kumete verdiler ve Avcılar ve Atıcılar 
Birliği adiyle bir cemiyet kurdular. 
Birlik reisliğine inhisarlar başmüdü-

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
il 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

rü Bay Aziz Okıncan seçildi. 1 A- • 
ğustosta bir Avcılar bayramı yapıla
cakt.r . 

• Karısını Makasla 

Vurup Öldürdü • 
Kütahya, (TAN) - Altıntaş na

hiyesine bağlı Arpalık köyünden Ra- • 
mazan isminde bfrisi, güzel ve genç 
karısı Hanifenin köyden bir delikan
lı ile seviştiğini öğrenmiş, nihayet 
evvelki gün Hanife ile sevgilisini ev
de yakalamıştır. Gözleri kan dolu 
koca, eline geçrdiği makasla karısını 
~ldürmüştUr. 

• 
• 

• 
• 

• 
Ağustosböoeğini, insana daha mek 

t.epten tanıtırlar. Bizim ancak öttü
ğünü bildiğimiz bu sevimli böcek 

meğer daha birçok işlere de yarar· 
mış. Mesela Çinde Ağustosböceğinl 

• bazı hastalıklara ilaç olarak kulla-

• 
• 

nırlarmı'° Tonkin yerlileri Ağus

tosböceğinden güzel yemekler ya• 
parlarsa da, lpekböceğini ve çekir· 

geyi tercih ederlermiş. Japonyada 

ise, Ağustosböcekleri ku§ gibi kaf&-

se konurmuş. 
Şu meyvaların haline bakın. Küf eler tozlu ve çok muhtemel Çinde, ayrıca Ağustosböceklerlnf 
ki mikroplu yerlere serilmiş ve muhakkak ki birçoğumuz bu. horoz dövüştürür gibi dövil§türmek 

mikroplu meyvaları yıkamadan yiyeceğiz.. adeti de vaımış. 

• 
• 
• 
• 
• 
•• 

Açıkta pişirilen şu yemekler kimbilir kaç kişiyi hasta edeoek!. 

Şu ruimdeki manzara da bundan evvelkine nasıl 
d ~·1 ., benziyor, egı mı.·· 

Ve nihayet çöp süpürgesinin önüncleki şu vaziyete Je 
temiz diyemeyiz ya! •• 

•• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
•• 

• 
"Adalet fasulyesi" diye bir sebze 

duydunuz mu? Cenubi Afrika yerli
leri arasında meşhur olan bir nevi 

kara fasulye varmış. Kim suçlu ola

rak mahkemeye düşerse, bu fasuly&

ler kaynatılır ve suyu suçluya içirl· 
lirmiş. Eğer suçlu bu suya taham. 

mül ederse masum, ölürse suçlu sa

yılırmış. Çünkü adalet fasulyesinde 
orta kuvvette bir zehir varmış. 

• 
Bir zamanlar lngiltere sahillerinde 

bir deniz yılanı görüldüğü iddia edil-

mişti. Sonra bundan vazgeçilerek, la 
koçyada bir gölde deniz cana van bu· 
lunduğu söylendi. Ingiliz gazeteleri

ne bakılırsa bir iki kişiden başkası
na görilnmiyen bu canavar, son gün

lerde yavrulamıştır. Bazı talebeler, 

birkaç tane ufak canavar daha gör· 

düklerini iddia etmişlerdir. 

• 
Bir beygir bir saniyede insandan 

üç defa daha fazla mesafe kateder • 
Yelkenli bir ka~ık !'anlyede 6 metr&

lik yol alır. Denizin dalgalan saniye. 
de ıs metre ,.e rüzgar da SO metre 

gidebilir. Bir tan·are saniyede 50 
metre gider. Bir tüfek kurşunu sa.. 
niyede i50 metrelik yol alır. Ta~i'un 
,.e fırtına. rüzgarlan saniyede 40.50 
metre yol alırlar. 

• 
Prag Universltesinln nebatat flz. 

yoloji enstitiisünde yapılan bir tec

riibeye nazaran Garbt Slon.kyada 

yeti:;en mısırlar, yanınca bir 
gramın binde biri ka<lar altın te. 
resstlbatı bırakmaktadırlar. 

Doğruysa. altın madeni aramıya 
hacet yok. 

• 
Bir Amerikalı alim, Dal~-a çlçekfa 

rlnin kökünde Nisan ,.e Mayıs ay. 
lan zarfında bami derecede şeker 
bulunduğunu iddia etmektedir. 
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Tifo l çin Yeni 7 edhirLer 

Komisyon Yeniden 
Beş Karar Daha Verdi 

(Başı 1 incide) 
3 - Hastanelere yeniden tifolular 

içın yüz yatak ilave edilecek veya 
mevcut yataklardan mühim bir krs
ınt tifolulara a.yrllacaktn' . 

4 - Mükerrer vakalara rastlanan 
mektep, fabrika, imalatane gibi hal
kın toplu olarak bulunduğu yerlerde 
cpıdemiyoloJ1k noktalardan tetkikler 
j apılacaktır. 

5 - Umumiyetle hasta zuhur eden 
her yerde birer hafta ara ne üç ttb
bt ziyaret yapılarak hakiki tifo va
kaları ayrılacak, tespit ve tedavi o
lunacaktır. 

Ifomisyonun toplantısı bittikten 
sonra bir muharririmizi kabul eden 
hıfzı sıhhat dairesi reisi Asım Arar 
flınlan söylemiştir: 

-Sıhhat Vekaletinden aldığım emir 
Uzerıne bir müddettenberl İstanbul 
d:ı tifo vak'alarmm artması sebebile 
hasıl olan vaziyeti tekrar gözden ge
çı~t maksadiyle ve merkez hıfzıs
,sıhna müessesesi birinci direktörü 
fprofesör Gotfilih ile birlikte lstanbu
la geldik. Birinci işimiz bundan on 
beş yirmi gün evvel vilayet ve beledi 
ycnın alakadar makamları ile müşte
reken tespit ettiğimiz tedbirlerin tat
btkatmı tetkik etmek oldu. Ba tedbir 
lcrin büyük bir kısmının vilayet ve be 
lediye tarafından gösterilen ciddi ih
timam Eaycsindc tatbik sahasına geç 
miş olduğunu ve diğetlcrinin de pey 
derpey yapılmakta bulunduğunu şük. 
ranla gördük. Alınan bu mücadele 
tedbirlerinin hayırlı neticeleri pek ya 
kmda göriHecektir. 

Yanlı' hastalık ihbarları 
Dığer taraftan bu son günlerde ti

fo vakalarr adedinin btindan on beş 
gun evveline nisbet1e bir u artmış 

gıbı gözükm9te olduğu nazarlarımı 
za çarptı, fakat yaptığımız tetkik ne
ticesinde bau hastanelerde bakteri
yolojik tetkikatta devam edilerek teş 
hisleri tehir edilen bir takım hasta
larm hepsmm birden oo BO'D günlerde 
tifo d1ye ihbar edilmiş olınası yüzün
den vak'aların çoğalmış gibi görün
di.iğünü anladık. Hakikatte bu ıhbar 
lann büyük bir kısmı nekahat devı e-
8 ne gırmiş 30-40 günlük va'k'alarrı 

aittir. Yeni vak'alarm adedi eskiyl· 
nısbeUe az..""ılmaktadır • 

Hastalık taınamile geçiyor 
Yaptığımız tetkikata nazaran ura ı 

miyct itibarile şehirdeki tifo Anden:i 
sınin artması sebepleri haklnnd2~i diı 
şüncelerimizi değiştirecek her hangi 
hır yeni amile rastlamadık. Hastahk 
gene bı1vasıta veya bilavasıta tem. ~. 
vak'alan halinde intişar etmektedir. 

SaJıalann tendelai çepnc 
başlarında mühür/en ·yor 

lüzumsuz bir korkuya kapı

larak k u v v e i maneviyelerlni 
bozmnmalarıını tavsiye ederim. Doğ
rusunu söylemek lüım gelirse aşıla
rını ikmal ettirdikten sonra mutat 
sıhhi knidelere riayet şartile herhan
gi bir tehlikeden korkmak fazla ev
hama kapılmak olur. Şehrin a ı me
saisi pek ziyade ilerlemiştir. 23 tem
mtıı akşamına kadar birinci aşıları 

yapılanların adedi kesirsiz 180 bine 
baliğ oluyordu.Bunlardanl02 bininin 
ikinci aşılan da ikmal edilmiştir. Şu 
hale ınazaran bir hafta on gün için
de ferah ferah 200 bin kişinin aşısı 
bitirilmiş olacaktır. 

Şehir nüfusunun dörtte biri a9ılı 
Bu suretle şehir rıüfuaunuıı dörtte 

bırmın aştlanmlf olduğuna göre, ti
foya karşı muafiyet yolunda çok bü
yük ve f evkaJade adrrn atılr:·:Ş olu
yor .demektir, diğer tedbirlere inzi.. 
mam eden büyük ve fevkalade aşı 

mesaisi sayesinde önümüzdeki hafta
lar zarfında hastalığın azalmıya ve 
eski noTIIcl haddine inmiye yüz tu
tacağını kuvvetle ümit etmekte;iz.. 
Mucadele işlerinde en mühim amiller 
den biri olan but.alarm tecridi ve 
portÖTler üıerind"' tetkikat işleri de 
emniyetle yürümektedir. Halen şehir 
hast'lnelerinde tifolular için ihtiyaca 
kafi yatak teın:...'l edÜmiş olduğu gi
bi lüzum görülürse daha fazlasmt da 
ted:ır k etmek kabil olacaktır. Veka
let mücadele işleTini kolaylaştırmak 
için Istanbul vilayeti ve belediyesi 
sıhhi kadrolar ndaki münhr.llerl dol-

Bıı münasebetle tcl>arüz ettirmek 
istediğim bir nokta daha vardır kı, 
o da bu defa şehir halkı arasında iı- durduğu gibi aynca iki emrazı sari-
deta marazi denilecek bir korku ve ye miltehaSSis tabibi ve bir '.;Ok em
endiqenin hükümferma olmasın:ı şa: razı sariye sıhhat memurlarını da ls
hid oluşumuzdur. Bu korkunun sebep tanbula göndermiştir. Vilayet hıfzıs
lerinden en muhimi vakalann ad,.di sıhha rnecl;si aldı!!! direktifler daire
hakkında hayal bir talum rnkamlann sinde mesaisine d~·am edecektir.,, 

Çingeneler 
Krallarını 

Tanımıyorlar 
Varşova, 26 (TAN) - Burada ge

çenlerde 8eÇilen çingeneler kralı Ya
nuş Kvik aleyhinde Nutra kasaba
sında .Slovakya çingeneleri bilyük bir 
içtima yapmrşJardll'. Içtimada, yeni 
kral seçilirken VU3ovada Slcwakya 
çingenelerinin mümessilleri bulun
madığı ve kendilerinin kral namzet:i' 
olan ve eski c:ingene haned.anmdan 
Anton Stoyka'nm naımetiiği de na
zarı itibare alınmadığı zikredilerek 
yeni kral Yanuş'un tahtan feragat 
etmen ve kraliyet yerine bütün çin
genelerin bir heyet tarafından idare 
olunmn.sı istenilmiştir 

lngiJtere 
Romanya 
Petrolü Alacak 

Londra, 26 (A.A.) - Sunday Re
feree ga.zetesinin yazdığma göre, Ro
manya kralı Carol'un lngiltereyi ziya 
reti, Romanyanıı lngiltereye petrol ih 
rac; etmesi keyfiyeti ile alakadart\ır. 
İngiltere, handan ve Birleşik Ameri
ka devletlerinden bafka aynca Ro
manyadan da petrol alarak petrol ih 
tiyacatmı tamamJ.a~k arzusunda .. 
dır. 

Ürdün Kabinesi 
Değişiyor 

Kudüs, ~ (A.A.) - Amman'dan 
bildirildiğine göre prld Urdün ka
binesi pek yakmda i8ti.fa edecektir. 
Halen Başvekil 1*ılunaıı lbrahim Pa
şa Haşem'in yerine muhalefet şef· 
Zerinden Rajit Paşa Mat!ay gelecek
tir. Raşit Paşa, sabık Irak BaJVeki
li Cemil Paşa Matlay'm kardeşidir. 

Yeni kaıbine, yalnız Şarki Ürdünlü
lerden terekküp edecektir. Bugünkü 
kabinede i8e altı hadan dördü §a.I"kİ 
-Ordünlü değildir. 

Madrid 
Yanıyor 

(Başı 1 incide} 
vermemiş ve biler on kilometre da
ha ilerlemişlerdir. Y akmda Ciranca 
şehrinin şimalden tehdidi beklenmek
tedir. 

General Dellano bugün radyo ile 
verdiği nutukta. Brunete'nin suku
tundan bahaetm~ ve Aragon cephe
sinde' Albaracin'deki ilerlemeyi kay 
dederek bu hareketin devam ettiğini 
söylemiştir. 

Denizde 
As'lere ait müaellih balıkçı gemile 

ri Sovyet vapurlarını araştırmışlar 

ve bir vapuru Ceuta'ya gönderm~ 
lerdir. 

dillerde dolaşmasıdır. Glıya her ;iin Bay Asım Ararla Alman mütehas-
yüz!erce vaka görülüyormuş nma bun S'Sı G~tsilih dün nkşam Ankaraya BaJogliyo nereJe 
}ar giz.leniyormuş, vakaların hakiki dönmüşlerdir. İtalyan mareşalı Badoğlıyonun ha-
adedini saklamakta hükiımetin ne Yeni vakalar lihazırda Cebefüttarıkta bulunduğu 
menfaati olncağmı tasavvur ecl .. mi- Son 24 saatte şehrimizde yeniden hakkında gazeteler tarafmdan neşro 
yorum. 21 tifo vakası kaydedilmiştir. lunan haberler kati surette tekzip o-

Saklanmış, gizlenmi' vaka I Junmaktadır. 
yoktur • 1 a·· h • de Ekserisi Bilbao'da müseccel olup 

Şunu sureti katiyyeıle temin ede- Uf anıye Valencfa hükumeti tarafından tekiı.-

iki Genç 

Boğulurken 

Kurtarıldı 
Evvelki gUn yüzme bilmiyen iki 

genç~ muhakkak bir ölümden kurta
nll:nışla.rdır: 

&yoğlunda Tarla.başmda Altmbak 
kal 49 numarada: oturan Ohones oğ
lu Agop, Floryada: denize girmiştir. 
Yüzme bilmediği için boğulmak üze
re olduğu uzaktan görülmüş ve he
men koşularak kurtarrımıştır. !kinci 
hadise ~ Büyükadada olmuştur. 

Sirkeci istasyonu karşısında 102 
numaralı berber dükkanında çı?aklık 
yapan 16 yaşmda Jak banyo yapmak 
M;in denize girmiş, fakat yüzme bil
mediği içjn boğulmak tehlikesi geçir
miştir. Uzaktan görenler kendisini 
baygın bir halde kurta.rmışlardır. 

Üniversitede DŞ. 

Hastclbak1e1 Mektebi 
Diş hastalıkları üzerinde çalIŞIDak, 

protisiyen dişçi ve diş hastabakıcısı 
yetiştirmek maksadile Univcrsitede 
bir diş hasta.bakıcı mektebi açılması 
kararlaştırılmıştır. Yakında teşkilat 

ve hazırlıklara başlanacaktır. 1 

Ağacı Devirdi ve 

Hemen Ka~tı 
Dün gece, numarası tespit edile

miyen bir kamyon, saat 23,30 da vi
layet önünden bütün hıziyle ·Babıali 

yokuşunu inerken İkdam mathaası 
önündeki bir ağaca çarpmış ve ağacı 
kökünden koparıp devirmiştir. Ka.m.
yoaun yalnız. çamurluğu kınlm ş ve 
durmadan Sirkeci istikamctin:ie ka
çıp gitmiştir. 

Bir Kafkas Göçmenine 

Altan Madalye Verildi 
Ankara, 26 (A.A.) - Kafkas göç-1 

menlerinden Karaçaylı B. İlyas Cura l 
Tiirk Hava Kurumuna bin lira teber-
rü etmiştir. Kendisine bir altın madal 
ya verilmiş ve adı Türk planörlcrin
den birine konmuştnr .. Havacılığımı· 
zı kuvvetlendirmek için B. llyas Çu· 
raıım yaptığı yardıma Türk Hava 
Kurumu teşekkür eder 

Bir Zavallı 
Kudurarak • 
öldü 

Arapkir, (Tan muhabirinden) 
Fakir ve beş çocuk babası olan Scr
gis oğlu Dikran isminde bir adamca-
ğız, burada kuduz bir köpek tar:afm
dan ısırılmış, fakat tedavide ihmıll 
ettiği için 7.avallı adam acı ferya.tlar 
arasında can vermiştir. Dikranın, ku 
durma anında çocuklamu da daladı
ğı haber alındığı iGin yavrucuklar 
Malatyaya gönderilmiş, tedavi altına 
alınmışlardır. 

Deniz Anlaşmalarını 

Lordlar da 

Kabul Etti 
rim ki, her gün neşredilen vakalar- Çal1emalar lifi harbiye oluak mbtına karar ve-
dan başka saklanmış veya. gizlenmiş •s rilmiş olan birçok İspanyol gemileri, Londra, 26 (A.A.l _ Birkaç gün 
hiçbir hasta mevcut değildir. Biraz Bilrhanjye, (TAN) - Ayvalık ile sahiplerinin talebi üz.erine lngiliz ka evvel Avam Kamarasında müzakere 
evvel söyledig~im eski vakalar b·ıe, Ed •t d bulunan ka• .. bam z u t vf'k h l"f 1 ·ı· li remı arasın a on nun na e ı an mu te ı ngı ız edilen Londra Deniz Muahedesi, bu 
,ehrin bugünkü hakiki tifo durumu- günden güne inkişaf etmektedir. Bu manlarında tevkif edilmiştir. Bu ge- defa Lordlar kamarasında müwke
nu göstermekten uzaık olduğu halde yıl açılan Halkevi iyi çalışmaktadır. milerin sahipleri, Bilbaonun zaptın-
alakadar sıhhat makamı bunlan da- Bı1h k.. h ti · k "" I°" d be · 1 · k hı· sadakatle efka~ı umumiyeye bil- assa ·oy seya ~ erme v~ oy u- 1 an n spanyol memurları ıle on-

lerle temasa chemmıyet verilmekte- ı soloslannı tanımaktan imtina etmek-
dirmekten gC'ti durmamıştır. dir. Bu geziler esnasında temsil ko- tedirler. 

Bir müddettenberl şehrin en ziyade lu "Karaağaç" ta "Sukutu hayat", Bu gemiler, bahri ihtiliflan rüiyet 
tifo vakalnn görülen mahallelerinde "Gömeç" te de "Adam sarrafı,. piyes eden ve hmusi bir mahkeme olan a
teşkil edilmiş olan sıhhi ekiplerin ev. lcrini oynamıştır. Ter.ısiller ve geziler mirallik divanı tarafından ittibu edi
hanlar, bekar odalan gibi yerleri dik muhitte büyük bir alaka uyandırmış- lecek karardan evvel bulwıduklar:ı 
katle aramaları sayesinde esasen ha tır. limanlardan aynlamıvacaklardır. 
ber alınmamış•vakalar her zaman ve 
her yerdeki normal hadden aşağı bu Bir Genç Kız AJemi MüJaltole 
lunmaktadır. Onun için elde edilen Ademi müdahale komitesi yann 
veya haber alınan tifo vakalannm Kayboldu toplanacak ve yeni lngUis projesini 
pek az fark ile bugünıkü hakiki vazi- Şişlide Osmanbeyde Matbaacı Os· tetkik edecektir.Proje daha evvelden 
yeti gösterdiğine sureti katiyede kail man sokağında 53 numaralı apartı- bUtün devletlere gönderilmlt bir su
bulunmaktayız. mandrı oturan Edirne Kız Muallim alname fNlindedir. Fransız gazete-

Korkunç adetlere inanmamak mektebi talebesinden Nedime, evvel- terine göre bu sualname ademi mü~ 
lazım ki gün evinden çıkmış ve bir daha dahaleyi kurtarmak için son bir fır-

Bu itibarla halkımızın dillerde do dönmemiştir. Vaziyet geç vakit poU- sat teşkil ediyor. Londra gazeteleri
laşan bu korkunç adetlere inanmama. , se bildirilmiş, kayıp kız aranmaya ne göre İngiltere plinm bir klll oldu 
lan ve adeta hMtaJık halini alan başlanmıştır. ğunu ileri ıllrmcktedir. 

n.ı. olunmu3 ve Lordlar kamarası, 

ikinci kıraatinde bu muahedeyi tas
vip eylemiştir. 

Kızılırmak Köprüsünün 
lntasına Başlandı 

Şarkışla, (TAN) - Sivas ve ha
valisinin yıllardanberi eksikliğini his 
settiği Kızılırmak köprüsünün kurul-
ması artık bir gün meselesi olmuş
tur. Köprüsüzlük yüzünden bu nehir
de her yd 20 - 25 boğulma hadisesi 
olmakta, bundan başka da halk pek 

çok müşkUlit çekmektedir. Kayıkla 

temin edilen nakliyat güç ve tehlikeli 
olmaktadır. 

Köprünün inşasına başlanmıştır. O 
nümüzdeki aylar içinde bitirilecektir. 
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NEDViH 

KANZUK 
MEYVA TUZU 

,,.; 

EN HOŞ VE TAZE ME\'V ALARIN USARELERl:NDEN lST1HSAL 
EDILlUIŞ TABU BiR MEYVA TOZUDUR. 

Emsalsiz bir fen harikası olduğundan tamamen taklid edilebilmesi 
mü~k~n değildir. Hazımsızlığı. mide yanmalarını ekşiliklerini ve ınu
annıd ınkıbazları giderir. Ağız kokusunu izale eder. Umumi hayatın int 
zamsızlıklarıru en emin surette ıslah ve insana hayat ve canlılık bah
şeder. 

İNGttJz KANZCK ECZANESİ 
BEYOGl..U - İSTANBUL 

Çektiği ıstırab
ların mes'ulü 
kendisidir, 

NEVROZİN 
Ka§elerini tecrübe etmiş olsaydı 
ona cehennem hayatı yaşatan 

bu muannit bağ ağrısından 
eser kalmıyacaktJ 

NEVROZİN 
Bütün ıstırapları dindirir, baş ve 
diş ağrılarile üşütmekten müte
vellit ağrı, sızı ve sancılara karşı 

bilhassa müessirdir. 

NEVROZİN 
Wideyi bozmaz, katbi 

ve böbrekleri yormaz. 

FEVKALADE TENZİLAT 
Beyoğlu !ş Bankası kar§~ 

COŞKUN 
Mağazası 
Coştu 

Ticaret Odasının müsaadcsile ve 

' BİR Ay müddetle 

Büyük 
1~enzilatla 

Geç gelmiş ve gelecek seneye bı· 
rakmasını istemediğimiz büyili' 

1 mikdarda yazlılf keten, pamuk
lu, ipekli keten, son moda ku
maşlar satılacaktır. Bu emsalsiz 
tenzilatı maruf 

ı Cosl<un 
manifatura mağazası temin cdcf· 

FİYATLAR,MAKTUOUR 

Biga asliye hukuk hakimliğinderı: 
··p· 

No. 335. Biganın Savaştepe köyü 
den Zekeriya oğlu Süleymana: J{arı· 
nız Salih kızı Ayşe tarafından aleY: 
hinize ikame edilen K .M. 132 incı 
maddesine tevfikan ihtar davasını~ 

ed•· muayyen oıan duruşmasına gelrfl . 
ğinizden gıyabınızda dava arıubııli 

• nrVSP 
okunmuş ve muameleyi havı t:ı·" 

kararının size ilanen tebliği için d: 
ruşma 15. 10, 937 günü saat dokU 

bırakılmıştır. Tarihi ilandan itibar~ 
beş gün içinde itirazla duruşrfll) 
gelmediı>iniz takdirde bir daha 1<

3

1 • o· .. e· 
bul edilmiyerek gıyabınızda bitırı 
ceği hukuk usulü muhakemeleri ::ı: 
nununun 402 inci maddesine te 
ka.n ilanen ihbar olunur. 

~~~~~------------_..,,.,.,. 
BAYANLAR ~ 

1 1 Sizi çil ve lekelerden 

Senelerdenberi tecrübe edilmiş ~n 1 F azli Çil ilacı 
tesirli ilaçtır. Ecı.anelerde bulu- kurtarır. 
nur. İsmine dik~at. Edrrne Kimyager Fazıl 
~-ALCiOPA "-' 

• 
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''AL ·sEN DE IC il 
Demir Fiyatı Bulgaristanın ihracatı 
Ton Başına 2 Gittikçe Artıyor 
Dolar Dustu 

iki kardeş 
Zehirli şerbeti 
Bır anda içtiler 
S uıtan Yakubun Adeti idi. Ne 

l'aYIJı ~an, bir yere gi'1ip te sa 
a donse; odasına gır· er gir

lnez · ~ evveıce hazırlanan, ve orada 
kon n ortasında bir masa üstüne 

ulan terbeti alır, içerdi. 
le~e liındi de, avdan avdet etmiş
de,i Fakat, Sultan Yakubun, kar
baş Yuaut Beye yolda anlatmıya 
... 

1~dığı hiklye, henüz hitama er
""etlıışti, 

ra Avluda, atlarından indikten son
~ da Su~ta~ Yaltup hikayesine deil: etınışti. lki kardeş, konuşa ko 
!>eh!· m~rdivenlerden çıkmışlar .. 
lel'di. iılerı geçmi§ler .. Odaya girmiş 

ti Sultan Yakup, her zamanki ide· 
ni boımıyarak, doğruca ortadaki =:an ilerilemi§ti... Masanın or

..... IIlda kabaran sırma iılemeli i;k Örtüyü, kaldırmıştı. örtünün 
le tından çıkan, zümrüt ve yakut ış 

ineli altın tası iki eliyle t ıtarak 
~rr ~l~ıştı. Büyük bir işti
l'ud ile ~ç~ıye baglamıştı ... Birkaç 
~ ıçtikten sonra, dilini dudak 

arasında gezdirerek: 
de'"':'" Ooooh!. Pek nefis .• Al .. Sen 

ıç ... 

'ca. Diye mırıldanmış.. Tası, küçük 
l'deşi Yuaut Beye uzatınıştı. 

eli Şimdi de Yusuf Bey, altın tası iki 
~ kavramıştı. O da, derin yu-

arla i~ye başlamıştı. 
~ anda, yandaki odanın ipek per 
dakla kımıldanmıştı .. Kalbinden, du 
ı nna kadar taşan korkunç hır 
~!'yadı güçlükle zaptedebilen Züh
taı!:rhaı geri çekilerek, Valde Sul
laın odasına doğru koşmıya baş-

l§tr. 

.:ada, bUyUk bir helecan içinde 
)i en Selçuk Şah Hatun, Zühre
l'a göYriir görmez, olduğu yerde du-

rak, iniltiye benzer bir sesle: 
-içti mi?. 

ll İ>eınitti ... Zühre, çılgın bir telaş 
e cevap vermişti: 
- içti· k d '...+" F k t lçt'k , a mım, 11'~1... a a 

in 
1 ten sonra.. tası .. Yusuf Beyi

e Verdi. 

le Selçuk Şah Hatun, bir anda ser
•rn~lernitti. Kilitlenen çeneleri ara

n, bUytık bir gUçlUkle: 
· -:- Sonra? .• 
l>ıyebilınitti. 

tun - Sonra.. içti.. O da içti... Ko
Uz.. Onu kurtarınız. 
İ llaan seaine benzemiyen bir 

hld çığlık, odanın rengarenk ve 
8el rılı duvarlarında aksetmişti. 
~e Çuk Şah Hatun, bir anda çılgın 

IJUursuz bir hale gelmişti. 
ı~Pı~ atılmıştı. OnUnde duran 
bir "Yi, Yere yuvarlamıştı. Hiç 
ha :na ifade etmiyen kelimelerle 
ba!'1a.ın': haykıra, dehlizde koşmıya 

s ltr. 
bun açlarını yola yola Sultan Yaku-
bıa ~ girmlı}ti. Buradaki 
z.ı~· cıdden feciydi. lki kardeş 
\r\truı nın dibinde, sanki yıldrrmla 
lkta· ~U!J gibi, yere serilmişlerdi. 
lnit~nın rengi de, ıimaiyah kesıl• 
btın ·•· CUnku, oğlu Sultan Yaku
•inde bi~ müddet yqıyara.k kendi
\1 a.ı n ınUkam almasından korkan bi1r!\ Su~tan, onu bir anda öldUre
tiı.. ~ e lc;tn, en müessir bir zehir in 
ocııap etınitti. 

~lçuk 3ah Hatun, o kadar sev
tııını:~u, Yusuf Beyin üzerine a-

~ Ah: evlldım .. Seni tahta çı· 
)lQı dk latedim ... Fakat bunu yapa 
dbrı erken, kendi elimle zehirle-

ı}i) Artık, ben aenSiz yagıyamam. 
ııu~ feryat etmiye başlamı,tı. 

llJıa t harem halkı, odanın kapı
~&IUnI§lardı. Fakat kork'U
lllııyorı ' odaya bir adım bile ata-

Seı lrdt. 
~~~-~atun, birdenbire ye 
~ -:-04Wlllftı, M119nm ttsttlnde 
~ altın tam, iki eliyle kavra-

- Bu cinayetimin cezasını, ken
di hayatımla ödemeliyim. 

Diye bağırmı§tı. 
Kapıdakiler; artık herşeyi göre 

alarak, onu tutmak, ve elinden ta
sı almak için içeri atılmıglardı. Fa 
kat; talih ve mukadderatın önüne 
geçmiye muvaffak olamamışlardı • 

Selçuk Şah Hatun, tasta kalan 
zehirli gerbeti, bir hamlede içmişti. 
Bog tas, elinden dllşerek oradaki 
sedirin altına yuvarlanıp gitmişti. 
Son defa olarak, boğuk bir feryat 
işitilmişti. Valde Sultan bir iki rle
fa, ileri geri sallanmış .. iki evladı
nın blruh cesetleri arasına yığıh
vemıi3ti. 

(Yeni 

Bir 

Hükümdarın 

iradesi> 

T ebriz, matem içinde idi. 
Sultan Yakubun vefatına, 

herkelt'eevinmifti. 'Fakat, Yuauf 
Bey ile Selçuk Şah Hatunun böyle 
feci bir şekilde ölilinleri, ·kalplerde 
derin bir acı ve teeuür husule ge
tirmişti. Tutulan matem, yalnız 
bunlar içindi. 

Fakat bu matem günleri geçme
den, memlekette bir felaket başgös 
termigti. Boş ve varissiz kalan tah 
ta geçmek için, Akkoyunlu prens
leri hep birden harekete gelmişler-
di. . 

Sultan Yakubun oğlu, '(Bay Sun
gur Mirza), maktul Sultan Halilin 
oğlu Ali Bey, Uzun Basanın oğul
larından Mesih Mirza, maktul Mak 
sut Beyin oğlu Rüstem Bey.. Bü
tün bunlar, ayrı ayrı cepheler al
mışlar; saltanat ka'vgasına ba§la
mışlardı. 

Bu kavga, uzun sürmemişti. Se
kiz ay; gıih bir tara~ı, v~ gah diğer 
tarafı sevindiren talıh, nıhayet Rüs 
tem Beye gtıler yüz göstermişti. Ra 
kiplerini birer birer mağlflp eden bu 
genç Akkoyunlu Prensi, nihayet 
Tebriz civarında, (Karabağ) sara 
yında ceddi Uzun Hasan Sultanın 
tahtı~a geçmişti. 

T ebriz sarayın~n. hücra bir 
köşesinde, bütün bu kanlı 

hadisatın neticesini bekliyen Alim 
şah Binfl, son bir ümit ile (Kara
bağ) a gitmi§ti. Ye~i hükümdann 
muvaff akıyetini tebrık ettikten son 

ra: 
_ Oz kardeşimden, vefa gör

medim .. Şimdi, başımı sana vuru
yorum... Sen de benim yabancım 
değilsin. Beni en çok seven kardeı 
}erimden birinin oğlusun. Babanın 
bana gösterdiği muhabbeti, sen de 
benden esirgeme. Dertli kalbime 
derman ol. Benden ziyade, zindan 
köşelerinde inliyen iki .masum ev
ladıma acı. 

Diye, hıçkıra hıçkıra, evli.tlannın 
affini rica etmişti. 

Rüatem Bey, Alimşah Bi.ntinun 
gösyaelanna dayanamıyarak mer
hamete gelmişti. Derhal Saray Na
zırım çaıırtarak: 

_ Şeyh Haydarm, Isfahan kale 
si liııdanlarmdaki iki oğlu ile, Kı
zılbaflık isnadından mahpus olan. 
ıarı affettim. 

Demişti. 
Yeni hilkUmdarrn bu iradesi, der 

hal yerine getirilmişti. Isfahan zin 
da.Dlarmm karanlık köşelerinde, 

P lDaaDlarm 9efkatinden ziyade -

1 

Dünya demir lstihsalitı . gittikçe 
artmaktadır. Avnıpa ve Amerika 
demir piyasalarında eskisi gibi ha
raretli alış veri§ler yapılmaktadır. 

Fakat, lsveç piyasasının fazla mik

Bir Yıl içinde Yalnız Banka Hesa
bına 1900 Kilo Gülyağı Çıkarıldı 

! tarda demir çıkarması fiyatlara te

ı sir etmiştir. Demir kartelleri bu fi
l yatlar karşısında piyaeanm dUflDek
I te olduğunu ve ton bqma. iki dolar 

1 te.nezzUl vukua geldijini illD etm.iş-

Sofya, 26 (TAN) - Bulgaristanm 1937 Haziranındaki ihracab 
257 milyon leva kıymetinde ve 45,785 tondur. Bu miktar, 1936 yı
lının ayni ayındaki ihracattan 77,7 milyon leva fazladır. 

Ha.ziran ayında en çok ihraç edi-

1 len mallar şunlardır: y • 
63,5 milyon levalık buğday, 36,6 en 1 Mahsul 

Buğday Geldi 

Allahm merhametini bekliyenler, 
hemen tabliye edilmişlerdi. 

( Erde~il), Yerinden 

Oynuyor 

E rdebil tekkesinde, şimdiye 
kadar emsali görülmemiş 

bir faaliyet b~amııtı. Tam dört 
senedenberi kapalı duran tekkenin 
kapıları, ardına kadar açılmışlardı. 

Tekkenin misafirhanesi, adam 
almıyordu. Her tarafa ~adırlar ku
rulmuştu. Meydanlar ve avlu!&.!', 
dört senedenberi boyunlan bükük 
kalmış olan (müiit) lerle dolmuş· 
tu. 

Bütün bu faaliyetin merkezini. 
tekkenin harem dairesi teşkil edi
yordu. Hayatının en mesut günü
nü görmiye hazırlanan (Alem.şah 

Bi.nfl), düz beyaz Hint ketenlı:ıden 

l tir. Şehrimizde hurda demir üzerin

de iyi satı,ıar olmuttur. Hurda de-

l mirin tonu 1250-1300 kurup sa
tılml§tır. BtıtUn TUrJdyede 70-80 
bin ton hiırda demir bulunduğu tah

min olunmaktadır. 

Nazillide 

Makineli 

Ziraat 
Nazilli, (TAN) - lılmtakada ma

kineli ziraat gittikçe yayilıyor. Ara
zi sahipleri ile çiftçilerden çoğu, bu 
sene tarlalannı traktörle sUrmeye 
ba§}amiflardır. Pamuk, elle de-

ğil, Mibzer denilen tohum ekme ma-

kinelerile ekilmi§tir. 

Çiftçinin maltineye rağbeti, demir

ciyi de faaliyete geçirmi§tir. Bozdo
ğan caddesi üzerindeki demirci ustı.-

elbiseler giymiş .. Mütemadiyen e- sı Mehmet Görtan Amerika ve Rus 

milyon. levalık tütiln, 35,9 milyon le
valık lllenmemi§ kum derisi, 22,2 
milyon leva tutannda yumurta, 14,2 
milyon leva değerinde mısır, 12,1 
milyonluk dut, 6,2 milyon levalık 

keallmi§ tavuk, 5,2 milyonluk meşin, 
5,1 milyon leva yekfuıunda fasulye, 
5,1 milyon yekfuıunda ağaç kömUrU, 
5 milyon levalık ayçiçeği tohumu, 
3,4 milyon deferinde gillyağı, 3 mil
yon levalık diri halde tavuk, 2,8 mil
yon leva tutarında ayçiçeği yağı, 1,6 
milyonluk nebati yağ veren tohum
ların ' kUıspeleri, 1,5 milyon leva ye
kllııunda iri boynuzlu hayvanlar ve 
saire. 

Giilyaicılılı lnlıi,alta 
Gene 1937 yılında Bulgaristanda 

11,230,000 kilogram gtllçiçeği top
lanmı§br. Elde edilen bu gilllerden 
Ziraat Bankası, köylüden kırmlZlla

rmın kilosunu ot levaya, beyazlan
m da 2 levaya satın almıftir. Bun· 
lardan mUhim bir kısmı i§lenmek U
zere tüccarlara &atılIDiftır. 

GW çiçeklerinden 950 kilo gUlyağı 
ve 1890 kilo da esence concrete istih
sal edilmlftir. 

Kalan 7,358,000 kilogram giil çi
çeğinden de Ziraat Ba.nkaısı hesabına 
1900 kilo gillyağı çıkanlmıştır. 

K1Zllcahamamda Bir 
modeli Mibaer ve çapa MakiHleriai 

dükkanında kendi emefile yapmaya Ziraat Memuru Yok 
mirler veı iyor.. Bir t8Nftan gele
cek yolcuların istikbalf ne adamlar 
ko§tururken, diğer taraftan da, 
bu binlerce misafirin iıstirahatleri- muvaffak olmU§tur. Genç usta, şimM Kızılcahamam, (TAN) - Kasaba-
ni temine çalışıyordu . diye kadar 25 Mibzer, 40 çapa ma- mız §08e8İne boydanboya dikilen ve 

' (ArkUı var) kinesi yapm1' ve aatmıftır. etrafı muhafaza altına alman akas-
. ___ _;_ ______ __, ______________ ' ya fidanlanndan bazılan tutmuştur. 
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Marconl'nin icadı 
Marcoııl. şUplıesb, btljttk bir a

damdı. Daha gençliğinde merali: et;. 
tlği bir mevzua bUtüa bayatmı 

bağ'hyarak, oaan gibi, dalma ayni 
iş üzerinde ~mak aebatmı gös
teren i.llmler u bulunafor. onun 
için, Marcoal loail•nm pik im& bir 
zamanda mökemmellettljial ve 
bütün dünyaya yayddıibu girmek 
bahtiyarbğlll& da niazhar oldu. 

Onun icat ettlll tel8l5 telgraf ve 
telefon da, şlphesis, e11 btlyök ke
şiflerden biridir. Da lcadm bin bir 
faydasını saymak elbette ban& diif
mez. 

Fakat telsiz telefonun ini kadar 
~k faydasına ~ sararlan da 
olduğunu unutmanıakynı. Radyo 

&Jetlerinin ifrat ~~.~ çoğalma
smdan dolayı, hayatta btraa da ea
klnlik anyan haUm, ile kadar ~ 
hatsız olduğundul beaÜetmek is

temiyorum. RadJÔlltlll erdiği ra.-

hatsızlıklar artık - ~ 
derecede ~ğaldı~ Wia memle-
ketlerde onun falla lıtdhiutd!DMIJla 
karşı konulan zabıta .Jwmıan ga. 
t.erlyor. 

Bugün söylemek lstedilbn teY, 
radyonun gird1ğl yerlerde törktl 
söylemek arzusunon ıraJ•uma 

sebep olmaudır. Radyonun icadın· 
dan önceki samana yetlfmil ' olan 
• yani pek gençlerinden batla • • 
kuyuealarun habrlarlar ki, o • 
manda evlerden tlmdlldnddll pek 
~ ziyade ttlrldl 118111 gellrdl; .... 
men her evde Jradmlv, pıaç kd&u
ev iti görilrken, elltl ltlerkm Mr
ldl aöylerler ba da evlerinin •• 
den geçen)ere, yahut yalanda • 
na komplara ferahlık wmf;dı. 

Şimdi böyle, ,,en tUrldl. aöyllyea 
güzel aellerl pek az lşUtiyoruz. E
vbıde ndyoea, olMI uykudan kal
klllea açıyor, olınıyan da komtu • 
Jardakl radyoların aealerlnden ken· 
dl 8e8lıll grkamuya cesaret edemi
yor. 

llalbald tttrldl lnsanlarm sağbp
aa pek,ook blmıet eden tabU bir 
muslki4lr. Tlfftüniln nıba nekadar 
ferahlık vercUtı lsbata muhtaç bir 
teY deiOdb'= Amele türldl söyHye
rek çabtln&. daha az yorulur, u
lier tUrldl aöyllyerek yliıtine da
ha u yorulur. lnaaıı ea kederll D

manmda aöyledlll yahut lfittlğl bir 
türldl ile kederini azaltır. 

Tllrldlatbt Albp btl1tik bls
metlerlndea biri de akclpr vere
mlnd•• konunasMlır. Verem akci
ğerde yerlettikt ·a IOlll'a tilrkü pek 
sararh olarsa da, buiaiık geblae
clea ince törldl 116ylemealo çek 
faydam rirdır. Mellt>ldei'I sebebİle 
çok teaefftls edenlerde üetger .e
remlaln daba aı oldalun& tıer yer
de clikkat edllrhlftir • . 

Ttlrldl .... bayftlllarda aşk 
dııygu8UllUD tıkUdıp tabii bir mu
llllddlr. lnaadlarda da törkilitlln 
atk cluypaunu heyeeana getlrdi
llnl herkes bUlr. lla!1n*I radyo
nun blu getirdlil mmUd, iM ma
ıiklal bile olsa bu ......,. bJrlDrt.e 
getlremtJor • 

Söyledllderlm ne llareoal'nln bö
ylkltitlae halel ptlrlr, .. de lea
dmm ehWmlJetlnl ...... &tMIJO-
- .......... o loedıa blull•lndell 
değll .......... - l8J'8 ltn6t te-
..ytlltl &Wennelerllldm Deri ge. 
•• Ell .,. feYler lfnt De tmllaaı
... .ararlı olarlar. 

memurunun tayin edilmesi çok isa
betli bir hareket olacaktır. 

BORSA 
26 Temmuz PAZARTESİ 
I' A H A L t\ R 

Sterlin 626,-
Ôolar 123,-

631,-
127,00 
100,-
115,-

Fransız Fr. 95,-
Liret 110,-
Belçıka frangı 80,- 84,-

23,-
580,-
23,
ti8,-

Drabınl 18,M 
favlçre Fr. 570,-
Le•• 20,-
tıoiin 65,-
llibtt Çek 75,-
ŞiÜıı Avusturya21,-

' 84,-
23,-
31,-
2:ı.-

M'1"1l 28,-
Zloti 20.-
Penıo 21,- 25,

H,-
52,-
32.-

Ley 12,-
Dtnar 48,-
ki'on laveç 30,-
Altm 1046,-
Baıilmot 256,-.:. 

1047,-
257,-

QEKLER 

Lotıdra 
New-York 
Paria 
Mil&no 
Biüksel 
Atina 
Cenevre 
SOf ya 
Amsterdam 
Prag 
Viyana 
M:adrid 
Berlin 
V&rfOV& 
Buda)>efte 
Btiltret 
Belgrad 
Yokoh"ama 
Moakova 
Stokholm 

630,- 630,-
0,7897 0,7887 

21,125 21,125 
15,0317 15,0080 

4,6896 4,6925 
87,U60 87,7460 
3,4384 3,44 

63,4920 63,4920 
1,43 1,4310 

22,6587 22,6587 
4,1857 4,1857 

13,65 13,65 
1,9619 1,9630 
4,1793 4,1793 
4,0080 4,0080 

106,M75 106,5075 
34,365 34,365 
2,7268 2,7268 

24,40 24,40 
3,0787 3,0787 

Dün ıehrimize 19 vagon buğday, 
iki vagon çavdar, 3 vagon arpa ile 
bir vagon kepek gelmiştir. Gelen 
malların pek azı satılmıştır. Fiya~ 
tarda hiçbir değişme olmamıştır. Ge
len buğdaylar arasında bir kısrm 

buğdaylar bu senenin yeni mahscı· 
lüdilr. 

Şarkıılada Mahsul 
Şarkışla, (TAN) - Burada ve el· 

var köylerde yeni mahsulün hasadı
na başlanılllll§br. Bazı köylerin ar
puı ve buğdayı piyasada sa.tılmağa 
bile çrkanlmıştır. Ziraat Bankası 

5,5 kW'U§tan mubayaaya devam edi
yor. 

Bu yıl mahsulü heyeti umumiY,e 
itibarile çok iyidir. 

Zahire 
Borsasında 

re meclisi intihabı yapılmıştır. Ne
ticede Nuri Kozikoğlu, Fahri F.eer
ova, Şerefettin Alemdar, Hillıe7ia 

Arkan, Mehmet Kınacı, Efdalettin 
Tekiner, Abdillkerim Aktar kaian· 
mı§lardır. Yedi Azadan başka Tica
ret Odası umumt meclisince de iki 
i.za seçilecek ve borsa meclisi ta
mamlanacaktır. Odanın murahhasla.
n yann seçilecektir. 

Bulgaristanda 

Domates 

ihracatı Yolunda 
Sofya, 26 (TAN) - Bulgaristan• 

dan mütemadiyen domates ihraç e
dilmektedir. Şimdiye kadar 1300 v. 
gon domates ihraç edilmiştir. Bulgar 
domatesleri en ziyade Berlin, Viyana 
ve Prağ pazarlarına gönderilmekte
dir. 

ZAHİRE 
BORSA Si .... __ 

l.ınsı 

26-7-937 
lll'ATLAR 

Aşağı 

K. P. 
Buğday yumuşak 

., Sert 

" Kızılca 
Arpa 
Çavdar 

6,35 -.-
5,35 6,-
6,22V:.ı -,-
4,15 -.-

Yulaf 
Ku,yemi 
Susam 

4,25 -.-
4,30 -,-
9,12 9,H 

Yapak Trakya 
" İzmit 

Keçi kılı 

16,- -.-
65,- 67,-
62,- -.-
52,20 -,

GELEN 
Buğday 300 
Çavdar 30 
Arpa 41 
Kepek 15 
Tiftik 66 
Kaşar 4 
Yapak 86 
Peynir beyaz 2 
Razmol 15 

DIŞ FiYATLAR 

Buğday Liverpul 6,64 
., Şikago 5,62 
,, Vinipek 6, 72 

Arpa Anvers 5,11 
Mısır Londra 3,87 
Keten T. Londra 8,29 
Fındık G. Hamburg 94,78 
Fındık L Hambun 9'.78 

Ton 
Ton 
Ton 
Ton 
Ton 
Ton 
Ton 
Ton 
Toa 
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(BAŞMAKALEDEN MABAAT) 

BiR MÜCADELENiN 
TAHLiLi 

(Başı 1 incide) 
tükürenlere, tramvaydan ve \'apur
dan atlıyanlara karşı puau kurmuş, 
şehrin umumi menfaatlerine sııi::Cı:ıst 

edenlerin karşısına her vesile ile çlk
mıştır. 

Bu yolda bir temizlik '-e inti~m 
mücadelesi mutlaka kurulmuş itiyat
lara, muhafazakarlık duygu1ıınna 

dokunur. Bu yüzden başgöstercn u· 
fak ve muvakkat sıkıntılara taham
mül etmek istemiyenler ve feryadı 

basanlar da görülür. 
Istanbul belediyesinin mür:adele

sinde bi: kaç dikkate değer nokta 
\•ardır, ki biri.:ıi hnlkı tenvir etmek 
,.e hcılkla beraber yürümek cihetine 
çok kıymet vermesidir. ikincisi hü
kumet yasağı iki gün olduğunu zan
nedenlerin köhne zihin itiyatlarını 

tashih etmesidir. Uçüncüsü de eski 
itiyatlardan veya muvakkat sıkıntı

lardan doğan mukavemet ve §iki· 
yetieri zaruri ve normal diye karşıla
ması ve bunlardan ürkereJ:t yolan
dan kalmamasıdır. 

D ünya.da hiçbir yenilik hareke
ti yoktur ki bir itiyatla kar

şılaşmasın veya muvakkat mkıntı

lar uyandırmasın. Bunlara kulak 
vermek, o!duğumuz gibi kalmağı gö
ze almak demektir. 

Mesela sokaklardaki süprüntü bi
rikintileri ile evimizin odalan ve ço
cuklarımızın kucağı arasında mikrcp 
ve pislik ta.$yan sahipsiz sokak ke
dilerinin imhası, medeni bir şehir 

için çok zaruri ve tabii bir sağlık ve 
temizlik tedbiridir. Sağlığmuz, ve 
menfaatimiz namına fare, sinek, kar
ga gibi türlü türlü hayvanlan imha 
etmeği tabii görürken, sokak kedile
ri için sağlık ölçüsünden başka ölçü 
aramağa ve hislere kapılmağa sebep 
yoktur. 

Hamal meselesi diğer bir misaldir. 
Bir Türk vatandaşının, bir hayvan 
gibi ağır yükler taşımasına ve sıh
hatini tehlikeye koymasına hiçbir za 
man razı olm!lmamız 18.zıındı. Günün 
birinde vatandaşlık şuurumuz uyan
dı. "Buna mini olalım.,, dedik. Fakat 
türlü tUrlU ameli mahzurlar karşı· 
smda yıldık. Halbuki hamalların 

kendileri derhal vaziyeti kavrıyarak 
taşıma vazifesini arabalara. yilklet
meğe teşebbüs ettiler ve belediye
den bir araba tipi istediler. Sonra 
Köprüden hamal geçmemesi gibi ted· 
birlerden de şehrin hayatı müteessir 
olmadı. ihtiyaçların yeni vaziyete 
uymasının yolu derhal bulundu. 

B irkaç ay evvel Istanbul bele
diyesi tramvay için de böyle 

bir teşebbüse girişmiş, fakat halkın 
muvakkat sıkıntısı karşısında yılmış 
''e vazgeçmişti. Belediyenin elbette 
hesap ve kitabını yaptıktan sonra 
girdiği bir işten ilk müşkül karşı

sında cayması, kendi kendini muvaf
fakıyetsizliğe mahkum etmesi de· 
mektir. 

Mademki vatandaşların sıcak ha
valarda sardalya gibi tramvaylara 
dolmaları hem istirahatleri, hem de 
sağlıkları bakımından caiz değildir, 
kararda ısrar etmek ve Tramvay 
Şirketini halkın istirahatini temine 
mecbur etmek lazımdı. Verdiğimiz 

Ucrete mukabil Tramvay Şirketi bi
ze bir hizmet satıyor ki bu hizmet 
bizi bir yerden başka yere hayvan gi
bi değil, insanca taşımaktır. Bunun 
kin de kabul edilmiş bir ölçü var
dır. 

H~ber aldığımıza göre tramvaya 
binenlerin nizami haddi geçmemesi 
için belediyece mücadele yapıldığı 

ve halk sıkıntr çektiği sıralarda 

tramvay depoları, ihtiyat halinde 
saklanan arabalarla doluydu. Bunla
rı muattal tutup az tramvaya çok 
adam doldurmak Tramvay Şirketi

nin işine gelebilir. Fakat halkın sağ
lığına ve istirahatine ait işlerin veki
h olan belediyenin buna razı olma· 
ması ve esaslı tedbirlerini aldıktan 
sonra bu sıcak günlerde eski müca
deleyi sonuna getirmesi lazımdır. 

lstanbulda gördüğümüz umumi 
mücadele, belediyenin halkın sağlık 
ve istirahatini kendine dert etmesi 
,.e halkla işbcraberliği yapması su
retile parasızca ne kadar iyi netice
ler elde edilebileceğini ortaya koy
maktadır. Bütün temennimiz, halkın 
muhafazakarlıktan ve yanlış hisler
den doğan dedikodulara ilet olma
ması ve belediyenin yapbklanna tam 
kuvvet, kanaat ve emniyetle destek 
elmasıdır. 

Ahmet Emin YALMAN 

Bir Meyva Kolf ektif 

Şirketi Kurulacak 
Ankara, 26 (TAN) - Ankaradn 

meyva ve sebze satişile iştigal eden
ler, bu işlerin nizam altına alınması
nı temin için aralarmda bir kollektif 
şirket kurmıya karar vermişlerdir. 

Belediyeler 
Binası 

Bankası 

Bitti 
An.kara, 26 (Tan muhabirinden)

Samuray'ın 
Rüyası 

(Başı 5 incide) 
Tarihin demirlıane.._~de cereyan e

den bu eplk hfıdise, bizim, ömrümüzle 
mukayyet bakı~larımızı, görüşlerimi
zi ve hü:<ü'lllerimizi ~ arultabilir. Ne 

çekicin a.}ındığına ne de kUJçenin tü
kendiğine şahit olabiliriz. Esasen hu 
s beılle, Japon)a Çini yutacak yahut 

Çin Japonyayı dermandan düşürecek 

Belediyeler Bankasının Ankaradl gibi hükiimlere yanaı:-mak :ranlıştır. 

yaptırmakta olduğu yeni_ binanın i~- ı Doğru olan, Japoıtyn ha!Iıle ett:.k~e, 
şaatı sona ermek Uzeredir. Yeni bı- Çinin daha fazla uyamlrğıdır 
na. önümüzdeki Cümhuriyet bayra- • • • 
mında merasimle açılacak ve beledi
yeler bankası burada faaliyetine de
vam edecektir. 

Bulgar 
Manevraları 

Sofya, 26 (TAN) - Bulgar ordu
sunun sonbahar manevraları, Popo
vo havalisinde yap lacaktır. Bu ma
nevralar hazırlığı için Harbiye Na
zın general Lukof ve Erkanı Harp. 
reisi general Peyef iç illeri dolaşarak 
bazı garnizonlan teftiş etmişlerdir. 

Romanyada 

Sevkulceyşi. Demiryollar 

Yapılacak 
Bükreş, 26 (TAN) - Romanya 

demiryollan idare heyetinin yeni re
isi general Yonesko, sevkulceyşi de· 
miryolunun yapılması için hükumet
ten 2 milyar ley tahsis edilmesini is
temiştir. 

Polonya Suikasti 
Varşova, 26 (A.A.) -Albay Koc'a 

karşı yapılmış olan suikast hak
kındaki tahkikat hitama ermiş gibi
dir. Iki noktanın siyasi bakımdan 
tavazzuh etmiş olduğu zannolunmak 
tadıt: Evvela suikast faili, para ile 
tutulmuş bir adamdır, saniyen, üze
rinde bulunmuş olan evrakın suikast
tan mesul mahafilin siyasi akidesi 
ile bir gfına ali.kam yoktur. Fakat 
suikast faili, münhasıran polisi yan
lış bir iz üzerine düşürmek için sağ 
cenaha mensup teşekküllerden birine 
ait evrakı üzerine almıştır. 

Romanya 
intihabatı Neticesi 

Fa?mt Samuray, bunun farkında 

değildir. O, nıyasını gerçek lnlmak 

peşimledir. Şimdiye kndar, kılım ona 
kahb-elik etmemiştir. TaJihfnln kar
talr, henüz yiil< eklerden U!;mııktadır. 

Bir giin bu krlrç kırıhr ve bu kartal 
göklerden oparak dü~er mi! SMI 

Japon, asıl bu sualin cevnbını anyôr. 
Çünü amuraym lnhcr krnhrsa, rü

yanın mBntığı büyük \"e muhteşem 
bir "harakiri,, yapılmasını istiyec.~k-
tir. Samuray, buna da hazınlır. Fa
kat Japonyada bazı insanlar daha 
vardır ki, bu:ılar, rüya mantığı ile 
hakikat mantığını biribirln<len ayır

detmcsini biliyorlar. 

Bürhan BELGE ,_ ______ , 
48 SAAT 

havalandu ılmış ve 
ter ki binde altın 
kremi buEunan 

. . 
---~~~~~~~~~ 

VENUS PUDRASI Alman ve 
İngiliz kimyagerleri tarafından 

en spn keşfedilen yeni bir şahe· 
serdir. Bu yeni Venüs pudrasile 
pudralanan bir cild dünyanın en 
taravetli güzelliğini ifade eder. 
Hiçbir pudra VEN'US pudrası 

Bükreş, 26 (A.A.) - Departman- kadar cildi mat tutup cazibeli 
lar umumi meclislerinin dün 16 de- 1'ÖSteremez. Sanşın, kumral, esmer 
partmanda yapılan intihabatı ile iki her tene uygun renkleri vardır. 
aydanberi devam etmekte olan idari tsnıine dik.kat ve taklitlerinden 
intihabat bitmiştir. Bu 16 depa.rt- sakınınız. 
manda yapılan intihabatın bu sabah 
öğrenilen neticelerine göre: :t.filli 
çiftçi fırkası 120,000, liberal hlikü
met fırkası 110,000, milli hristiyan 
fırkası 45.000, Romanya cephesi 
37.000 rey kazanmışlardır. 

Hitama ermiş olan intihabat mü
cadelesine hususi bir ehemmiyet at
fedilmektedir. Çünkü teşrii devre 
hitama ermek üzeredir. Ortada libe
ral fırkanın ortadan çekileceğine de
lalet eden bir takım alametler var
dır. 

1 ~ 

Deniz Yollart 
iŞLETMESi 

!\.centeleri: Karaköy Köprilbaşı 

Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdar 

- zade Han. Tel. 22740-

ılave izm:r sürat 

Postası Idari intihabatın neticeleri, fırka· 
lann kuvvetleri arasındaki nispeti 
ve liberal hükümetin halefi hangi (KONYA) vapuru 28 Temmuz 
fırka olacağını gösteren alametler- ;arşamba gUnU saat 20 de Gala. 
den sayıll'llaktadır. ta rıhtımından lzmir surat posta-

ZA Y1 .::.... Gelibolu Gümrüğünden 3.1na hareketle Cuma sabahı lzmi. 
20, 11, 1935 tarihinde aldığımız re varacak ve Cumartesi 16 da 
554147 sayılı çuval depozito makbu- tzmirdcn kalkarak Pazar 18 de ls-
zunu zayi ettiğimizden ve yenisi alı- tanbula dönecektir. (4592) 

nacağmdan eskisinin hükmü yoktur. , , •••••••••••••• 
iş Limitet 

Adana Beled;ye Re•s•iğind en: 
1 _ Belediye itfaiyesi için kapalı zarf usulile bir arazöz satın alma· 

caktır. 

2 - Muhammen bedeli altı bin liradır. 
3 - Muvakkat teminatı dört yüz elli liradır. • 
4 - ihalesi Eylülün 6, cı Pazartesi günü saat on beşte Belediye daimi 

encümeninde yapılacaktır. 
5- Şartnamesi Belediye Yazı işlerindedir. 1stiyenlcr oradan parasız 

N V ;r. ======================.::= 27 - 7 - 937 ~ 
lst b 1 d .. d"" •• . a meınurJu· , ETi BANK 

Ereğli Kömürleri işletmesindPn 
l,letmemiz satı, tubesi için franaızcaya vakıf bir Türk Ste

nodaktiloya ihtiyaç vardır. 
Bu vazifeyi görmek istiyenlerin hergün 9 - 12 ye kadar To. 

. panede lskele caddesi 28 numarada Şubemize müracaat ey-
Jemeleri. 

an u or uncu ıcr • 
ğundan: Olü Hayriye tarafından sai-
lığında lliyaya rehin edilerı To~ 
de Firuzağa mahallesinde Hacı J{ 

r 51' ba· 
1 çıkmazı sokağında 33 kapı v~ . ee bil' 

rita No. h hududu tapu mueıbın 
521 

tarafı 515, ve kısmen 
519 

diğer tarafı, 520, arkası 
• .... 9 nıet· 

harita No. lı mahaller, onu 
h!l· 

1 relik yol ile mahdut nıukaddeına ·e 
, sası ' i ••••••••••••••••-•••••••••••llii ne clyevm muhterik hane ar . · çık· 
yine mezkfır mahallede TcrJıkçı . 

Tabip alınacaktır 
Askeri Fabrikalar l!mum 

Müdürlüğünden: 

.. mazı sokağında 25 kapı ve 517 har~· 
.. ce bır 

ta. No. Jı hududu tapu mucıbın 
rıcası 

tarafı 518 d'ğer tarafı 516 a 
1 hll. 

462 ve 463 harita numaralı ma 
. ıııah· 

ler cephesi 9 metrelik yol ıle 
dut mukaddema hane halen ınuhte
nk hane arsasının 929 tarihli icra ,·e 

An.kara civarındaki mUesseseler için iki tabip alınacaktır. lsteklilerin nUJl 
şartlan anlamak üzere umum müdürlük sıhhat şubesme müracantleri. 4124 iflas kanunu ve 2280 No. lı ~:ril • 

mucibince satılmasına karar 

Bina f şler~ i anı 

Nafıa Vekaletinden : 
l - Eksiltmeye konulan iş: Istanbul Yüksek mUhend s mektebi pan

~·on binası inşaaudır. 
Kt:şif bedeli 260907,49 liradır. 
2 - Eksiltme 11-8-1937 tarihinde Çarşamba günü saat 15 de Nafm 

Vekaleti yapı işleri Umum Müdürlüğü eksiltme komisyonu odasında 
kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 13 lira beş kuruş 
bedel mukabilinde yapı işleri umum Müdürlliğünden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 14186,30 liralık muvnkkat 
teminat vermesi ve nafia vekaletinden alınmış müteahhitlik vesikası ibr-.ız 
etmesi ve yaptığı en büyük inşaat bedelinin 50.000 liradan aşağı olma
ması ve müteahhidin bizzat diplomalı mühendis veya mimar olması veyn 
bunlardan birinin fenni mesuliyeti altında işin yapılacağı ve inşaat müd
detince işin başında bulundurulacağını teahhüt etmesi lazımdır. 

5 - isteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bir 
saat evvelme kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde vermeleı·i 
muktazidir. Postada olacak geçikmeler kabul edilmez. (2257) (4689) 

Uyuşturucu Maddeler İnhisarından: 
ı - 1934 ve daha evvelki seneler mahsulünden olup Idaremiz satışla

rına iştirak ettirilmek üzere depolarımıza tevzi olunan afyonların sahip
lerine 1936-1937 senesi satışlarımız üzerinden tediyesi lazım gelen yUzrle 
otuzlann tevzii mukarrerdir. 

Tevziat morfin mnkbuz sıra numaraları ile aşağıda gösterilen günler
de yapılacaktır. 

2 - lstanbuldan gayri mıntakalarda bulunan afyon sahipleri ellerinde 
ki morfh makbuz numaralan ile açık adreslerini birer mektupla Idare
mizc bildirmelidirler. Bu takdirde tahakkuk edecek hisseleri havalcten 
adreslerine gönd rileccktir. 

3 - Ellerindeki makbuz numaralarına nazaran gününde müracaat et-
miyenlere hisseleri tcvz!ntın sonunda verilecektir. (4598) 

Gün Makbuz No Müracaat tarih 
1001-1025 28 Temmuz 1937 
1026-1050 29 " " 
1051-107!5 30 " " 
1076-1100 2 Ağustos ,, 
1101-1125 3 
1126-1150 4 
1151-1175 5 
1176-1200 6 
1201-1225 9 
1226-1250 
1251-1275 
1276-1306 
501- 538 
539- 588 
589- 620 

l1 
12 
13 
16 
17 

" " 
" " 
" 

,, 

" " 
" 

" " 
" " 
" " .. " 
" " 

Çarşamba günü 
Perşembe ,, 
Ouma ,, 
Pazartesi ,, 
Salı ,, 
Çarşamba günü 
Perşembe ,, 
Ouma 

" Pazartesi ,, 
Salı 

" Çarşamba günü 
Perşembe ,, 
Ouma 

" Pazartesi ,, 
Salı 

" 

• e<1· miştir. 33 No. lı gayri menkulUP 
billce safı: Mezkur arsa çap muei ıre 

52,21 metre olup cephesi 5,59 nıe bB 
arzındadır. 25 No. lı arsanın mesa p
sı çapı mucıbince 103,04 M. olup ce 

ıar· 
hesi 5,57 M. arzındadrr. Işbu arsa 

ye
daıı 33 No. lı arsanın tamamına 

7 
li· 

minli üç ehlivukuf tarafından 41 ti· 
ra 68 kuruş ve 25 No. lı arsanın 

mnmına ayni veçhile 721 lira 28 Ic~ 
ru~ kıymet takdır edilmiştir. M~~a
gayri menkuller çap ve tapudaln dil· 
yit mucibince açık artırmıya vaze il 

'h'ne fll miş olduğundan 1, 9, 937 tarı 1 
16 

sadif çarşamba günü saat 14 ten 
51 

ya kadar dairede birLnci artırJllll 
yapılacaktır. Artırma bedeli klY:; 
ti muhammcmeyı bulduğu takd alt 
en çok art.ıranın üstünde bırakılaC e 
tır. Böyle bir bedel elde cdi!IllC:.. 
mü§teıiler taahhUtlerinden kurtul 

3 
lar ve gayri menkul ikinci artırrn1:S1 
vazolunacaktır. Artırma şartnaın 

ı-e· 26 7 937 tarihinden itibaren her 
si~ gÖrebilmesi için dairede açık ~: 
lundurulacaktır. Satış peşindir. e 

. . k . . . enkuııer 
tır::mıya ıştıra ıçın gayrı m . 
takdir olunan kıymetlerin yüzde Y:i 
di buçuğu nisbetinde teminat akçe a 
veya bu nisbette milli bir bankaJl~
teminatını vermeleri lazımdır. gıı .• 
!arı tapu sicili ile sabit olmıyan al~. 
cakhlarla diğer alakadaranın ve irtl 1 
fak hakkı sahiplerinin bu hakları111 
ve hususile faiz ve masarife dair 0b1~r 

·ı 1 • 
iddialarını evrnkı müsbitelerı e t 

likte ilan tarihinden iti~arcn ~ihn~:e 
yirmi gün zarfında brlıkte daıre~ de 
bildirmeleri lazımdır. Aksi takdır 
haklan tapu sicilli ile sabit oımıyıı.tl~ 
lar satış bedelinin payla~ması:nda ç 
hariç kalırlar. Müterakim vergi ~~~e 
!arı ve belediye rüsumu ve tellalı) 

. ed 1· il yededen ile vakıf icaresı b e ı m za . i 
"tt" ) Y'ıf111 çıkarılır. (Borçluya aı ır · il . 

· · t · · ·se ın ş senelik vakıf ıcaresı avızı ı t al· 
teriye aittir. Daha fazla maluma l< 
mak istiyenlerin yazılan tari?tc aÇ~·e 
bulundurulacak şartnamesıne 
934-4246 Na. lı dosyadaki tapu kaY

0
• .... 

di ve ehlivukuf raporu ve çapını t-
mezkftr dosyadaki diğer C\Takı te 
kik etmeleri lazımdır. (34135) 

----~~~----~--------~----~--~-----------------------------------------------
.. ............................... 1 ........ ~----------· 

lstanbul Gayrimübadiller Komisyonundan.· 
D. No. Semti \'e mahallesi SokaJ!ı EmJfık No. Cinsi ve hissesi Hisseye göre 

2524 

1962 

4817 
5088 

5218 

5520 

5:;23 

6223 

6228 

• 

Galata Beyazıt 

Silivrikapı Ali Fakın 

Büyükçarşı 

Üsküdar Bulgurlu 

Beyoğlu Hüseyiııağa 

Eyüp Camii kebir 

Beyoğlu Kamerhntun . 

SamatJ&a Hacı 
Hüseyinağa 

Anadolu Hisar 

E.Marya 
Y. Revani 

• Koç Dibek 

Bodrum Han alt kat 
Kire•ane 

Macar cad. 

Kalenderhane 
Cad. 
Ifesliyaı: 

Narhkapı ve Kuleli 

Çavuşbaşı cad. / 

E. :S-7 
Y. :5-7 
E.19 

Y. 39/1 

23 
E. 7-64 

Y. 1-2-3-4 

E. 43 
Y. 41 
E. 2 
Y. 2 

E. 35-37 
Y. 37-39 

E. 40 
Y. 85 

E. 11-12 

muhammen 6,. 

46,65 metre arsa 

Dolaplı kuyusu olan bir 
kıt'a 64,30,70 metre bos
tanın 192/ 1920 his. 
Oda mahalli 
36740 metre tarla ile 
harap ahır ve samanlı
ğın 7 No. lu mahallinin 
;1:! ve 66 No. lu Mahal
lin 1 6 His. 
132 metre dükkan ve 
arsanın 11124 His. 
Üstünde iki odası olan 
dükkanın 975 3840 his. 
210 metre arsa 

üstünde odaları olan ka
gir dükkanın % His. 
Aşağı Bostan demekle 

150 

200 
200 

• 
500 

ıoo 

500 
420 

600 

alabilirler. . . . . .. .. 
6 _ Taliplerin tekliflerini teminat larıylc bırlıkte ıhale gwıu saat on 

1 
ikiyP kadar belediye reisliğine vermiş bulunmaları lazımdır. ( 4597) 

lstanbul Telefon Direktörlüğünden: 8063 Davutpaşa Çukurbostan 
ve Mcdres• 

Y. ı<> maruf maa milştemilat 
bostanın 120 hisse iti
barile bir sehimin 15 
Hisse tertibilc 6 hisse-
si ve mezkur itil',ardan 
65,5 his. 

E. 22 Kagir Tonos Ahır ve 
Y. 30 bahçenin diğer % His. 

5000KnP11 

110 
12-7-'37 tarihinde kapalı zarf usulile eksiltmesinin yapılacağ ilan ettiri

len ve mezkiir tarihte ihalesi yapılamıyan 20,000 lira muhammen bedelli 
13 kalem kul'Ş'l.lnlu kara kablosunun pazarhğı 6-8-937 tarihinde yapıla
caktır. tık teminat 1500 liradrr. Fenni şartnamesi her gün levazım daire
mizden parasız alınabilir. Taliplerin yukarıda yazılı günde saat 1:5 de ilk 
temlnt paralarile direktörlüğümüz merkez binMındaki alım satım komis-
yonuna mUracaatlan. ( 4484) 

E. 17 Bahçeli kfıgir hanenin 
Y. 25 32/ 48 His. 23SOKnP3 

Beşiktaş Yeni Mahalle Fırın 8135 

8615 Kasımpaşa Emincamii E. Camcı E. 8 166 metre arsanın % 
Y. Harmaı. Y. 12 His. 500 

Aşağıda efsafı yazılı gayrimenkuller on giln müddetle satışa çıkarılmıştır. İhaleleri 4-8-937 Çarşapba 
gUnü saat on dörttedir. Satış münhasıran gayrimüba.dil bonosiladır. 



~ 27. 7. 937 ===============-======== TAN 

KIZILAY CEMiYETi 
Genel Merkezi Başkanlığından : 
~ Eksiltmeye konulan iı: Diyarbeldr'de yaptırı· 

•k laastaM İ•tGat ve bilci•I• tesiM1tlar1 hııh· 
~ini keıif bedeli ( 127 964) lira 50 kur•ıt.r. 

- Bu ite ait ıartname ve evrak ıunlardır: 
A - Eksilme ıartnamesi 
1 - M•kavea. proiesi 
C - Keıif hulôsaları 
D - HusU'Sf ve fennf ıartnameler 
E - Esbabı mücbire raporu 

I F - 26 adet plôn 
steyenler bu ıartname ve •vrakı ~ 
A- A•arada Kmlay Cemiyeti Ge•el M,ft"e. 

zinden 
1 - lsta•bulda Kız.ray Hanında Kı11lay Depoı••· 

dan 
C - Diyarbekirde Kızday Merkeziaden 

3 
6 lira 40 k•naı m•kabiliade alabilirler. 

•ca - Eksiltme 2. 8. 937 tarihinde Pazartesi 9i111i 
ti ot 1 S de Ankarada Kızday kuruma Genel Merke· 

4 'ele Y•pllacaktır. S:. Eksiltme kapall zarf usuli iledir. • • 
il Eksiltmeye girebilmek için ist•khlerın 7648 
~a 22 kuruıluk muvakkat teminat verme~i bundan 
Dallka •ıajıdald vesikaları haiz olup eksiltme ko-

'Y0•u•a göstermesi lôzımdır. f - En az bir parçada 130 bin liral~k biaa ve 
•slsat itleri yapabilece9ine dair Nafi• Yakale· 

:•itele• ahnmıı müteahhitlik vesikası. ' 
- Bu sentye ait Ticaret Odatı vesikaları. 

C - $imdiye kadar yaptırcllklan itler için mal 

6 lcllaiplerinden aldıkları iyi hizmet vesikalan. 
r - Teklif mektuplan yukarıda 3 incü maddede 
...,oa.ıı saatten bir saat evve1ine kadar Kızılay Kur:• G .. el Merkezine getirilerek e•siltme komis-

p 11 reisliğine makbn mukablll•de verilecek!lr. 
.... :;+a He gönderilecek tekliflerin nihayet 3 uncii 
tclrft •de yazdı saate kadar qelmiı olması ve dıı 
'IAfftd~ ftllihür mumu He iyice kapatdmıı olm~sı 18· 

r. Postada olacak CJecikmeler •abul edilmez. 

1\01111 • t .a Beled ye Reısll§lnden: 
°"Yl 'be1 ,_ ediyeei için aylık 150 lira Ucretli bir mühendis veya fen me-

' ibtıyaç vardır. Talip olanların Nafıa Vekaletine inha edilmek 

-~ ~kaıaı;yıe birlikte Konya Belediye Riyasetine müracaat eyle-
olunur. ( 4591) 

Parfümlerin istihzar edildiği Fran
aanın lılidi ha valisini gezmiş iseniz 
tabiatin çiçekleri merkezinde yarat
tığı bir nevi balmununun cildi be
yulatmak ve gilselleştirmek husu
sunda tayanı hayret hassalarını bi
lirsiniz. 

"Sir Aseptik, tabir edilen bu şaya
m hayret cevherin tasfiye edilmiş hu 
lasaaınm cild üzerinde sihramiz bir 
tesiri varılır. 

Bunu; geceleri yatmıuıdan evvel 
tatbik ediniz. CiJdin sert ve kırmızı 
dq tabakasını yumuptarak parça 

1 
parça döktürecek, sabahleyin inana
mıyacağmııı taze ve beyu bir cildin 
yeni güMlliği ile karşllapcaksınuı. A-
çık mesameler, siyah benler, kırını

aılık lekeleri ve tenin gayri saf bü
tün maddelerinin tamamen zail oldu
ğunu göreceksiniz. Ancak, yüaüni•
ziln gençJik gUzelllfi ile fazla tezad 
teşkil etmemesi için boyunda, omuz
larda, kol ve ellerde dahi kullanma· 
nız lizımdır. Kolay, pratik ve ayni 
zamanda az masraflı olan bu "Sir 
Aseptik,, bUtUn eczanelerle ecza depo 
1arında satılır. 

Sümer Bank Umumi 
Müdürlüğünden: 

l - Bankamızın Gemlik Sungipek Fabrikası sahası dahilinde yaptıra
catı ve muhammen keşif bedeli 129611.97 .. Yüs yirmi dolma bin bet yüs 
yetmiş bir % 97" lira olan lll llncü Jmmı inpab kmınen göttırU ve kıa
men vahidi fiat usulü ile eksiltmeye kanulmuttur. 

2 - Münakasa evrakı 7 lira mukabilinde Sümer Bank Inoaat Serviıin
den alınabilir. 

3 - Eksiltme 8 Ağuatoa Cuma günü saat 15 de .An)W'ada Sümer Bank 
Umumi MüdUrlüğilnde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 7728.60 ''Yedi bin yedi yUs yirmi lekbı % 60" 
liradır. 

5 - isteklilerin ihale gününden en u bir hafta evvel Sümer Bank in
şaat Servisine gelerek bu kabil lnpatı yapabilecek fenni ehllyetnameJeri
ni isbat ve icabeden vesikalarla Milli Bankaların birinden almmıe 50000 
elli bin liralık Mali itibar mektubu ibraz ile eksiltmeye ıtrebilmek illere 
birer vesika almalan earttır. 

6 - Teklif mektuplannı havi zarflar kapalı olarak ihale cUnU aaat 
14 e kadar Makbuz mukabilinde Ankara Sümer Bank Muhaberat aervi
si MüdürlUğtlne teslim edilmiş olmalıdır. 

'1 - Bu imalitı Banka dilediği müteahhide vermek hakkını muhafua 
eder. 

8 - ıJ inci maddede zikredilen veeika meyanma Nafia Ve~lletince ve 
rilıniş müteahhitlik veaikallDlD da konu1ması şarttır. <•381> 

Hava Oku u Komutanhğından · 
Hava Okulları talimatının 88 ncı maddesinde yuıb tartları haiz is

tekliler: 
Dilek kltıdı ve veaikalan ile Temmm: batlan,ııcmdan Ağustos sonu

na kadar oku1a başvururlar. Okulun bulunduju yerin dışında bulunan
lar dilek klfıtlen ile vesikalarmı posta ile okula gönderirler ve alacak
ları karşılığa göre hareket ederler. 

Madde 86 - Hava Okulu gedikli kmmma girme şartlan ıunlarcbr: 
A - Türk olacak 
B - Orta mektep "Lise sekizinci sınıf,, tahsilini bitirmiş en az 17 

ve en çok 20 yaşında olmak. 
C - Sıhhi vaziyeti uçuculukta ve uçuş işlerinde kullaıulmağa. elve

ritli olduğuna dair miltehassısları tamam olan bir hastanede sıhhat he
yeti raporu olmak. Boy 1,65 den aşağı olmıyacaktır. 

Dıaarıda bulunanlar: 
Bulundukları yerin askerlik şubesine müracaatla muayeneye gönderi

lirler. Tam teşkilatlı sıhhi heyet bulunan yerlerde o yerin en büyük ku
ınandanına müracaatla muayeneye gönderilirler. 

O - Ahlllu sağlam olduğuna ve hiç bir surette ıuçlu ve mahkfun ol-
ma~ı~ı~a dair bulunduğu yerin Emniyet MUdUrlüjtlnden veya poUs 
lmırlijınden tudikli vesika ptermek. 4 ı 

E - Mektebe alınacak okuyucular, gedikli erbaşlar hakkındaki 2505 
sayılı kanun mucibince muamele göreceklerini, mektebi bitir<iiklerinde 12 
yıl milddetle hava gedikli erbaşı olarak vazife göreceklerini taahhüt etmek. 

F - Mektepçe yapılacak seçme imtihanda kazanmak. 
H - istekli adedi çok veya imtihanı kazananlar almacak mikdar

dan ~azla olursa bunların içinden Riyaziye bilgileri daha iyi ve yabancıl 
dil bile~~ Yeolenlr. Hava mektepleri okuyucuları Aakerf liseler okuyu. 
culan gıbı Yedirilir ve Siydirilir. Kitap ve diğer ders için lbmı olanlar 
param: verilir. · 

V. - Hava okutıarma kabul edilenlerden birinci sınıfı muvaffakıyet
le bıtlrenler arasından, kabiliyetlerine ıöre, uçucu, makiniat. telsls. to. 
toğratçı, atış ve bom~ar<imıancılıfa ayrılırlar ( 40M) 

Dıtlıt Dı11lryoll.. " llll•llfı"' ı,1111111 U. idaresi ilanları 

Devlet demır yolları 9 uncu ışıttme 
direktörlüğünden: 

l - lstanbuldan her gün saat 13,00 de kalkmakta olan 30 No. h Ban
liyö katarı 31 temmuz 1937 tarihinden itibaren yalnız cumartesi günleri 
saat 13,15 te tahrik edilecektir. ( ~ 75) 

2 - 1 No. lı Semplon sürat katan bundan sonra Kabakcadan itibaren 
aşağıdaki itinereri takip edecektir. ı.tanbula varII} saati eskisi gibi 
7,2f tir. 

Kabakça Varış 5,M Kalkış 5,38 
K. Çekmece ,, 6,55 
Yeşilköy ,, 7,01 

Muhammen bedellerile miktar ~ ~ af&iıda yazılı 2-gurup mal
zeme ve eeya her gurup ayn ayn ihale edilmek üzere 9 ~937 Pazarte
si gllntl 1a&t 10 da Haydarpapda pr binam dahilindeki komisyon tara
fından açık eksiltme ile atmaJmacaktır. 

Bu ite ıtrmek lateyenlerin her gurup için hizlannda yazılı muvakkat 
teminat ve kanunun tayin ettiği •lfllıilde birlikte ekailtme günü saatine 
kadar komiayona mtlracaatlan lbımdır. Bu ile ait prtııameler komis
yondan param olarak dalrtılmaktadır. 
1-150 adet plombajin pota muhtelif eb'atta, muhammen bedeli 2000 

lira muvakkat teminatı 150 liradır. 
2 - 9 kalem muhtelif eb'atta duble ve adi bina ve vagon camı mu

hammen bedeli 1026 lira 25 kuruş muvakkat teminatı 76 lira 97 ku
ruştur. (4482) 

• • • 
td:ıremlz Malzeme Dairesi emrine lise ve daha yukan tahsil görmüş, 

almanca veya franaızca liaanma bihaitkm vlkıf, mtıaabaka ile oort me
mur alınacaktır. 

Kanuni evaaf ve ıeraiti haiz ve Askerlikle ali.kuı bulunmıyanlann 
aşağıda yuılı vesaiki blmilen Ankarada idaremia ut itleri müdürlüğü
ne, lstanbulda Haydarp&f& majuuı tefiiğine müracaatlan ilan olunur. 

lş talebi hakkında istida, 
Askerlik veaik-.ı, 
Hfümühal veaikası 
Aı;ıı kağıdı 

6 kıta fotoğraf. (2116) (4305) 
• • • 

Muhammen bedeli (8800) lira olan 20 adet (500) ve 30 adet (1000) 
kiloluk demir baskül 27-8-1937 cuma günü saat (15) de kapalı zarf usulü 
ile Ankarada idare binasında aatm alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (660) liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği veaikalan, reami gazetenin 7~1936 gün ve 3297 veya 1-7-1937 
G. 3645 NÖ. lı nüshasında intifar etmif olan talimatname dairesinde alın· 
mıt vesika ve tekliflerini ayni ,un aaat 14 de kadar komisyon reisliğine 
vermeleri 1&7.ımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankar ada malzeme dairesinden, Haydar· 

paşada teaellüm ve ı JVk feflijinden dağıtılmaktadır. (4593) 

# S!2! 

SATILIK 
Cağaloğlunda Sıhhat ve Içtlmal Muavenet Direktörlüğü kal'fısmda 

l<ızıloy E•lıl Merlıezl Umumi 81nosı Sofılılıfır. 
Müracaat mahalli; Kmlay Hanında Satıı Deposu Direktörlüğü 

Kapah zarf usulile eksiltme illnı 

Elaziz nafia müdürlüğünden: 
1 - Keban - Arapkir yolunun 53 + 000 - 56 + 000 kilometreleri 

arasında ve Keban köprtı.u Varyant yolu üzerindeki tesviyeyi türabiye 
ve iınalatı smaiye lneaab 24M8 Ura muhammen bedel üzerinden 30 Tem· 
muz 937 Cuma günU saat 15 de lhale edilmek llaere kapalı sarf usulile 
eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Bu ite ait evrak 9unlardır: 
A - Bayındırlık if)eri pnel p.ıtnameei 
B - Fenni prtname 
C - Ebiltme prtnameei 
D - Nafta ıoee ve köprüler fenni şartnameal 
E - Vahidi fiat cetveli 
F - Muhammen bedel cetveli 
Bu evrak ve p.rtnameler Ellıls Nafia MUdürlllğUnde görülebilir. 
3 - Ekailtmeye glrebllınek tçiu qatıda yuılı evrakla birlikte mezkft.t 

tarihte eksiltme aaatinden bir aaat evveline kadar teklif mektuplarınm 
Nafia MUdUrltıiü odaaında mUtqeklrll komisyon reiallğine makbuz mu
kabilinde verllmif olına.m lbımdır. 

Aranacak evrak ıuıılarc:br: 
A - Nafia Veklletinden almm11 93? takvim senesi için mukayyet eıuı-

yetname 
B - Ticaret odaaı Ye91kuı 
c - 1827 liralık teminat akçeai 
4 - Po9ta ile gönderilecek melltuplarm eksiltme aatine kadar gelmif 

olmUI J&mndır. Po8tadaJd teehbUrler kabuJ edilmez. (2162) (4382) 

Darphane ve Damga matbaası müdürlüğünde"" 
ı - )ıluhtelif kutur vı, ebatta 10350 kilo aikke çeliği 9 ağustos 937 pa

zarteai ve 200 ton elelctrolitik kated bakın 11 ağustos 1937 çarşamba gün 
lert aat H te kapab zarf uauliyle •tın alınacaktır. 

2 - istekliler p.rtııamelerini almak üzere pazartesi, çarşamba ve cu
ma günleri saat 14 ten 16 ya kadar müdüriyetimiz muhasebesine müra
caat edebilirler. 

S - Bllailtmeye slrmlık latiyenler gelik lçln (365) ve bakır için (8450) 
liralık muvakkat ttminat akçelerini veya bu meblağı havi banka mektup
larını teklif mektuplarile birlikte eksiltme saatinden bir saat evvel ko
uılayaoa vereceklerdir. (451:S) 

Kartal Beled·yesinden: 
Kartalın kumlar mevkiinde yaptırılacak olan 1331 lira 31 kuruş keşif 

bedelli ayaklan ve üzerinin tabliyesi betonarme bir gübre iskelesi 15-7 
-981 rtınUnden itibaren işin acele olmasından ötürü 15 gün müddetle 
&Çlk ekelltJDtye konmu,tur. Ihaleei 30-7-937 cuma günü saat 15 de 
Belediye Dairnl Encümeninde yapılacaktır. Muvakkat teminat % 7,5 tur. 
2490 sayılı arttırma ekalltme ve ihale kanunundaki evsafı haiz ve fazla 
tafsilat almak iıtiyen isteklilerin her gUn Belediye Başkanlığına müra
cutlan ilan olunur. (4280) 

8&bibl: Ahmet Bmln Y ~. Um uml Netriyau idare FAen. ~ ~ 
Gazetecilik Ye Neşriyat TOrk Ltmitet Şirketi Butkh~ Yf"' TA ,.. . 
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Askeri Lise ve Orta Mek-' o· I . ki · .. do .. .. .. ı~ erın ~er yeme en sonra ~unu• 
teplere ucertle og-retmen l ~ela ni~in lır~alaınak ıazıın~ır1 

LİMON ÇiÇEKLERi 
Hasan ve Nesrin Kolonyaları 

Türkiyede en çok satılan ve Avrupa ve cihan tarihinde misli 
ve me:mendi olmıyan kolonyadır. BütUn ıtriyat mütehassısları, 
sinir doktorları tarafından bu müstesna kolonyayı sevmiyen 
kimse bulunamaz. Bir damlası bir limon ve çiçek bahçesinde gibi 
kokulan neşreder. 

Hasan ve Nesrin losyonları insanı cennet ve çiçek bahçelerin
iie yıışatan bedialardır. Mutlaka Hasan markasına dikkat. Tak
htlerinden sakınınız. 

Fest val Fotoğraf Serg·sı 
lstanbul Belediyesinden: 
Festival münasebetile açılacak fotoğraf sergisinde te9hir edilmek v~ 

festival sonunda Jüri heyetince birind, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşin
ci olarak seçilecek resimlerin sahipleri mükafatıandınlmak üzere açılan 
fotoğraf müsabakasının müddeti 20 Temmuz 1937 tarihinde bitmiştir. 
Ancak resimlerin kabulü için verilen mühletin uzatılması için bir çok 
taraflardan müracaat edilmekte olduğundan bu mühlet 1 Ağustos 1937 
akşamına kadar temdit edilmiştir. Müsabakaya gireceklere kolylık ol
mak üzere bu husustaki şartları tekrar ilan ediyoruz: 

1 - Sergiye amatör ve profesyonel fotoğrafçılar iştirak edebilirler. 
2 - Verilecek resimler iki guruba ayrılmıştır. 
A - lstanbulun tarihi abidelerine aid fotoğraflar. 
B - lstanbulun tabii güzelliklerini tesbit eden fotoğraflar 

\ 

3 - Fotoğraflar 18-24, 30-40 ve 50·60 eb'admda olacak ve her- .ı<i gu
ruptan birinci gelen fotoğraflar için 50 şer, ikinci fotoğraflar için 25 şer, 
üçUncülere 15 şer, dördüncü ve beşinci gelen resimler için de onar füa 
müküfat verilecektir. "B,, ( 4621) 

aranıyor 

1 - lstanbulda Askeri Liselere: Fizik, Riyaziye 
Bursa Askeri Lisesine: Edebiyat, Riyaziye, Almanca 
Kırıkkale askeri san'at lisesine: Edebiyat, Coğrafya, Riyaziye 
Erzincan Askeri orta okuluna: Türkçe, tarih gurubu, Fransızca, 
musiki. 

' Konya gedikli hazırlama orta o«uluna: Tarih gurubu 
Ankara Gedikli ha.zırlama 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 gedikli orta mekteplere aid dersleri için 98, 
108 liraya kadar ticret verilecektir. 

4 - istekli olanlar; dilekçelerine aşağıda sıra ile yazılmış evrakı bağ
layarak, Ankarada Milli Müdafaa Vekfileti Askeri Liseler Mtifet
tişliğine göndermelidirler. 

1 - Tasdikli ve fotoğraflı fiş 
2 - Yüksek tahsil şahadetname, tasdıkname benzerı veya 

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

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

1 - Tam tcşkilli Askeri hastahanelerden alınacak sağlrk 
raporu. 

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

6 - İsteklilerden yazılı şartlan haiz olanlar 15 Ağustos 1937 gününe 
kadar mUracaat etmelidirler. 

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

Motörlü tayyare mektebinin mefruşatı 
Türk Hava Kurumu Genel Merkezinden: 

1 - Ankara'da yapılmakta olaıı Motörlü Tayyare Mektebinin mefru-
şatı eksiltmeye konulmuştur. 

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

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

6 - Şartnameler Ankara'da Türk Hava Kurumu Merkezinden, tstan
bul'da Hava Kurumu Istanbul Şubesinden "10,, liraya alınacaktır. ( 4334) 

Dikkat: Mu~tereın hlan~a~Iarıınıza Mü~iın Bir ı~tar 
Türkiyede satılan ve Üzerlerinde ''Made in Germany,, yazılı olan bütün tı~ bıçakları ecnebi mamulatıdırlar. Bu bıçakları 

kuJlanmak paramızı memleketimizden dı,arı çıkarmak demektir. Her vatandaJ memlekete olan borcunu ancak yerli malı kul· 
!anmakla hizmet eder. 

Öz yerli "EMİR,, ve "HAKİKi RADIUM,, tırat bıçaklarımız memleketimizde kendi kardetlerimizin eli ile meydana gel
mit olduğundan kıymeti herhalde bir kat daha fazladır. 

Kendi itçilerimizi kullanarak onların menfaatlerini korum ak, paramızı dı,arıya çıkarmamak ve tasarrufa riayet etmek kendi 
femiz icabı olduğundan her vatandatımıza "EMiR,, ve HAKİKi RADIUM,, yerli tıraş bıçağım kullanmasını tavsiye ederiz. 

vazifemiz icabı olduğundan her vatandatımıza :'EMİR,, ve HAKiKi RADIUM,, yerli tıraf bıçağını kullanmasını tavsiye ederiz. 

bütün hariçten gelen ecnebi tıraş bıçaklarından çok üatün olduğundan, bundan böyle bu gibi ecnebi tıraş bıçaklarına katiyen ih

tiyaç kalmamıttır. 
Kanaat haıd etmek için bir tecrübe kafidir 1 Her yerde 11rarla 'EMiR., ve HAKiKi RADIUM., bıçaklarını arayınız. 

"_F_a_b_rik~~L:u~~Blı~~ T.I!o~!1~~1!~~d~~J~bul~~o~~~~.~lı:~alafa 
ILACLARINIZI Bahçe

kapıda 
SALİH NECATİ den alınız. ~eteJerlnlz büyük bir dik 

kat, ciddi bir istikametle hazırla.nır. 

Çünkü bir defa dişler h:. çten ahnan mikrobl~; 
karşı müdafaasızdar, saniyen ağızdaki "Salya,, 

nilen mayide milyonlarca mikrob doludur. 
Salyada bulunan 

Lüab dişlerin en bi
rinci düşmanıdır; diş 
lere yapışarak yosun 
peyda eder. Mineleri 
aşındırır.yavaş yavaş 

dişleri ve kökleri çiL 
rütilr, diş etlerinde · 
iltihaplar peyda olur. 
Dişlere yapışan ye
mek artıkları ve ec
nebi maddeler de te. 
mizlenmezse birer 
mikrob yuvası haline 
gelir. Eğer dişler mun 
tazaman ve günde en 
az 3 kere "Radyolin,. 
le fırçalanmadığı tak
dirde çok çabuk mah
volmağa mahkum_ 
:iur. 

RADYOLi 
• 

Bu muhtemel akıbetleri vaktinde bertaraf eder 
Sabah, öğle ve akşam günde 3 defa 

dışlerinizi fırc;alayınız 

Kocaeli İskan Direktörlüğünden: 
1 - lzmit merkezinde 101 numaralı şehir tipi plana göre yaptı~ıJaC~ 

16 adet göçmen evinin kerestesi, cam, kapı, penceresi ve teferrU.a~lti' 
beher eve gitmesi lazım gelen 25 kilo çividen 8 kilo 15 santimlik çivı iS~J' 
idaresi tarafından verilmek ve diğeri de müteahhide ait bulunmak ,..
tile 3181 lira 44 kuruş bedeli keşifli şehir tipi evler. rJ 

2 - Gevyve kazasının Akhisar nahiyesi merkezinde 103 numara.l~ 
tipl pUi.na göre 38 adet göçmen evinin 14303 lira 58 kuruş bedeli k &J 
v · anahtar teslimi şartile bilumum malzemesi müteahhide ait bulunıllde6 
suretile ve kapalı zarf uS'Ulirle eksilt miye konulmuştur. 20, 7, 1931 ti 
itibaren on beş gün müddetle 5, 8, 1937 perşembe günü saat on beŞ 
iFkiın dairesinde toplanacak olan komisyon müvacehesile ihalesi yapıl:Y 

ca;tır. Muvakkat teminat yüzde yedi buçuk itibarile İzmit merkezin~n 
16 ev için 238 lira 61 kuruş, Geyve Akhisarındaki 38 ev için de 1 
lira 76 kuruştur. 

4 - Bu işe ait keşifname, şartname ve plan Iskan müdürlüğünce JlleO" 
canen verilecektir. vt 

5 - Talip olanlar teklif mektuplarile beraber teminat mektubu ve. 
makbuzlarını ve ellerindeki ehliyetnamelerini ve Ticaret odasından vef 
miş olan hüviyet varakasını mühürlü bir zarfa koyarak yukarda söY; 
nen saatten bir saat evveline kadar komisyon reisliğine gönderillel 
lazımdır. 

6 - Tediye şekli . Sıhhat Vekalet inden gelen 12, 7, 1937 gün ve 56 er 
yılı yazıya bağlı talimatnameye göre Kızılay tarafınöan yapılacaktıt'• 

(4555) 

Devlet Demiryollan ve Limanları 
işletme Umum Müdürlüğünden: 

dl Haydarpaşa - Ankara - Kayseri - Adana - Meydanekbez araBl° ol 
mUt"kabilen haftada üç defa işliyen Toros sürat katarının 1 A~1!',t 

1 
937 gününden 16 Ağustos 937 gününe kadar takip edecekleri yenı ıtill 
rer a§ağıda yazılıdır: 

Haydarpaşa - Meydanckbez 
Haydarpaşa K 9.00 
İzmit K 11,01 
Bilecik K 13,59 
Eskişehir V 16,04 

K 16,22 
Ankara v 21,02 ' 

K 21,18 
Yerköy K 1,40 

Boğazköprü v 4,57 --------- -Kayseri 
Boğazköpriı 

Kayseri 

Boğazköprü 

Niğde 

K 4,00 ) 
v 4,20 ) 
K 5,15 ) 1 

v 5,35 ) 

K 
K 

5,06 
7,30 

Meydanekbez - Haydarpaşa 
Meydanekbez K 10,29 
Fevzi paşa' K 11.50 
Toprakkale K 13,31 
Adana v 15,02 

K 15,27 
Yenice v 16,02..,..._, 

Mersin K 12,56 J s 
Yenice v 13,57j, 
Yenic_e _____ K_16.04 

Ul~kışl& K 19,56 
Niğde K 21,16 
Boğazköprü V 23,34 / 

Kayseri ----K -23,00 ) ı 
K 23,50 ) 

Boğazköprü V 23,20y - - -K 9,07 Kayseri V O,:Y Ulukışla 

Yenice V 11,44 Boğazköprü K 23,42 ------K 12,34 ) Yerköy K 3,08 
V 13,50 ) 2 Ankara V 8.00 

Yenice 
Mersin 
_Y_e_nı-.c-e------K--1-1,-4-6-- K 8.25 
Adana V 12,21 Eskişehir v ıs.08 

K 12.45 K 13,20 
Toprakkale K 14,15 Bilecik K 15.13 
Fevzipaşa K 16,05 İzmit K 18.01 
Meydanekbez V 17,02 Haydarpaşa V 20.07 

1 - Toros katarlarının Kayseri ile irtibatını temin eden katarla.t'·ıs1f 
2 - Toros katarlarının Mersin ile irtibatını temin eden katarlar. 4 

Leke bırakmıu, tabiı sabit bir reni' 

temin eder. 


