
CUMARTESi ~ 
3 

TEMMUZ 

Yeni Çocuk Ansiklo~i 
~ c·ıt c·· f47Clsl ~Kup~nu Kup~znu~ 

19 3 7 B:A:ŞMUHJ\:RRIRlı ~HMETı EMiN Y'.A:LM:.\N 
30 kupona mukabil bir 10 kupona mukabil bir 

cilt (300) kuruştur. cUz 7% kuruştur. 

Şark misakı icin ~ 15 Senelili Bilanç 
Tahranda · tam bir~ 
_anlaşlnar_a varıldı j 
:Ankara, 2 (Tan muhabirinJen) - Bura· e "de aynca kay"dolunmttya aeğer. 

Y'! en aon .~elen haberlere göre, Tahranda e IRAKTAN BiR HEYET GELiYOR 
bırleıen dort doat devletin hariciye nazırla- ~ 

rı, eacula. n evvelce teabit ve parale edilmiı olan ~ I ktıaat V ekilimizle beraberinde aeyahat 
Ş k M k eden wnum müdürler Bağdattan çok müabet ar ııa ının telerrüatı üzerinde tam bir an-
IQfmaya vaaıl olmuılard'ır. intibalarla dönmü,lerdir. Doat ve komıu 

B d_evletin hükumet merkezinde ve vilayetle-
ugünlerde Tahranda ı"m ... ""•t mukarrer nnd t ki t tkikl d ki ol A - e yap ı arı e er ve var ı arı neti-

k~n •ya Paktı, dört doat devlet, yani Tür· celer çok ümit vericidir. Yakında memleke-
~ye, Irak, Iran ve Alganiatan arcuıntla tam timize gelme.ini beklediğimiz Irak ticaret 61
.r. beraberlik ve kar,ılıklı emniyet haıJtUl ~ hey t" T "" k" . "kt d" k lk . e ı ur ıyenın ı ua ı a ınmcuı üzerın· 

~~~~d~ B_~tirmektedir. Paktın vücude getir- de yakından müıahedelerde bulunacak ve 
gı ~uyuk kuıJıJetin hiçbir bloka karfl bir memleketlerine döndükleri .zaman bunları 

tehdıt mancuını katiyen tazammun etmediği tatbik etmeğe çalııacaktır. 

Moskova 
Ziyareti· 

~hmet Emin YALMAN 

TORKKUŞU GENÇLERi 
DON INÖN ÜNE GiTTiLER 

Amerika Elçiligi Müsteşarı 
Türk lnkddbı Hakkındaki 
Düşüncelerini Anlatıyor 

"Atatürk Reiimi, Kati 
ihtiyaçlardan Doğmuş 

Hakiki Bir Varlıktır .. 
''-Talihin bana bahtettiği en büyük fırsat, Türkiye gihi hı 

memleketin doğduğunu, yürüdüğünü, inkitaf ettiğini valmM~ 
görmüt olmamdır. Böyle bir feyi görebilmeği hayatımın en 
detli, en aydınlatıcı hadisesi addediyorum.,, 

Rus· Japo 
Meselesi 
Halledildi 

Trabzon 
Kadro• Hau'lancll 
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Serinlemek 
için Mesire 

$ehir. Sıcaktan Hamam 

1 
Yerlerine 
Koşanlar Külhanı Gibi Yanıyor 

' 

Temmuz, bütün 
1 

akma kabiliyetini 
tecrübeye kalktı r 

I
• ıtanbulun içi, kaç ıündenberi, hamam 

külhanı gibi yanıyor. Kaldınmlar, tat 

esilmit birer atef parçası sanki.. Hava, öyle 

ıcak ki; konufmak bile insanı yoruyor. Yürü. 

k, hele öğle sıcağında, tahammül edilmez 

ir azap •• Göiüıler, Temmuzdan bir daml;-".e. 

• nefeı dilenmek için körük gibi inip çıkıyor. 

Tepemize kızgın bir taş gibi geçen güneş altın

mütemadiyen ter döküyoruz. Elimize ne alsak, 

l~IR*lı-~t mukavva, mendil, hemen yelpaze halini alı· 

r. Sıcağın şiddetinden; tramvaylarda, fenalık ge

t''-l!k'-lil'n:nler var. Temmuz, bütün ısıtma ve yakma ka

yetini, üzerimizde tecrübeye kalkıştı. 

•• 

.. 

O ğle saatleri yaklaştıkça, ha-
vanın bunaltıcı sıcaklığı da 

-.r ıyor. Gelsin §erbet, gelsin don
durma, gelsin gazoz!. En paraya 
kıymıyan adamlar bile, serinlik da 

__ , ••. tan dükıkanların başlıca müşteri
ri oldular. 
Akşama doğru, durgun havada 

lspanyol ve ltalyan 
Vapurlarmm Süvarileri 

yaprak kımıldatacak kadar küçük 
ntiler başladı mı, herkes, kendi
deniz kenarlarına, atıyor. Flor

' Boğaziçi, hele crumartesi ak
ları ile pazar günleri, iğne at-

an yere düşrniyecek derecede, ka
h lık oluyor. Adalar, Maltepe, 

tancı, Erenköy, Suadiye, Mo
da. sahilleri de, insanla dolup do
lup boşalıyor. 

Karpuz kabuğu denize düşme
ten çok evvel başlıyan pl!j düş

nlUğU, son gUnlerde hastalık ha
.• .._ ... _,. aldı. Cebine gidipgelme tren 

parasını yerleştil'Cn, soluğu Flor-
da alıyor. Florya, serin bir yer 

l amma, denizi görmek, çırıl
lak kumlar Ustiine serilmek zev 
i ln, Cenup rüzglnna göğils ve-

ıen bu sıcak köşe, lstanbulun en 
akkanlı vücutlarını, kendine çe
yor, 

S on bir hafta içinde, Yeşilkö-
ye ifliyen trenlerin taşıdı

kalabalık 90 bini geçmiş. diyor
r Boğaziçi vapurları da, geçen 

___ n ki ile ölçUlemiyeceık derecede, 
alabalık oluyor. Bilhassa Sarıyer 

suları, Beykozda Kaymak don
uran, Karakulak, Yuşa tepeleri, 
tanbulun en uzak mahallelerin
n ziyaretçi çekiyor. 

hrin içerlek semtlerinde otu
r içinde deniz havası almak 
nler de, Yedilrule, Samatya, 

n kapı sahillerine koşuyorlar. 

uralardaki gazinolar; ellerinde ne 
elerile, akşam safası sürmek i

' in gelenlere neşeli birer yuva olu-
r. Sandallar, durmadan sahil

ıahile yoku taşıyorlar. 

D enize doğru uzanmak, bU
tün gün masabaşında, bu-

ram buram ter dökerek çalışan me 
urlar için daha kuvvetli bir ihti

ı Dairelerin kapanma saati ge
' herkea kendini ~ir serin ye

atıyor. 

Soka.klanla mevsim sıcağının 

ndine mahsus gezginci esnafı, 
yda oldu: 
- Haniya, serinletiyor .. Buz gi-

bi serinletiyor! (yelpaze). 
- Efendi, Adaya git, Modaya 
.. Terlersen cebinde bulunsun! 
endil). 

- Aş .. lama iç, buz iç! (şerbet). 
- Ne f enahk gelirse baştan ge-

H1~""' güne, f&pkası baylar!. 
Baylara, bayanlara.. (şemsi

) 

- Baygınlığa, sıkıntıya ... Ferah 
veriyor! Havayı tebdil ediyor. 

ane şekeri) 

. . 
- DUn gece, yataktan bir fırla
tırıadım ki, neuzUbllllh .. Dilim 

'-llıamağıma yapışmış! Uzandım tes-

Sorguya Çekiliyor 
Çanakkalede çarpıtan İtalyan ve lspanyol vapurları kaptanları 

PerfeUıi ve Jozef Boyner, dün sabah Konya vapurile Çanakkale

den tehrimize gelmitlerdir. Buıün her ikisi de Ticaret mahkeme
sinde aorguya çekileceklerdir. Batan Copapino vapurundan 8 ve 
lspanyol vapurundan da Çanakkalede alıkonulan 3 tayfa gelenler 

arasındadır. Her iki kaptan da hadisede biribirlerini kabahatli 
göstermektedir. 

VALiMiZ 
DÜN GiTTİ 

Vali ve Belediye Reisi Muhiddin 
Urtündağ tedavi ve istirahat için dün 
sabah Çelya vapurile limanımızdan 

hareket etmiştir. 
Yeni vali ve belediye reis vekili ve 

emniyeti umumiye umum müdürU 
Şükrü, dün saat 16 da evvela vilaye
te gelmiş, daha sonra belediyeye git
miş ve her iki dairede muavin ve mü
dürlerile tanışmıştır. 

Bay Şükrü, ayni zamanda Parti 
reis ve~illiğini de yapacağı için geç 

ı vakit te partiye uğramıştır. 

tiye! Lıkır, lıkır, lıkır ... Amma hiç! 
Bana mısın demedi mübarek .. 

- Buzla fena olmuyor ... Amma, 
buzu içine atmalı, dört halezon 
resmetti mi, koN«:ma çıj( ! 

- Mendil dayandıramaz oldum 
birader! lnoz klipti gibi terliyorum. 

- Şerbetçi ile mukavelemiz var. 
GUnde sekiz şerbete yüzde yirmi 
iskonto yapıyor! 

- Ya; tahtakurularmm hücu
muna ne dersin? Bileklerime ka
dar kana bulanaım. 

- Bu gidişle kiremitliğe çıkıp, 
orada yatacağım .. 

- Bizim tarasa pek serin olu
yor .. 

S ıcağa, güneşe, hararete, da
ir başlıyan '::>u muhavere

ler, böyle uzayıp gider. 
Sokaklarda; yarı beline kadar 

kendi derisi ile sokağa fırlıyan ba
yanlara bakıp bakıp : 

- Ah, ne mutlu .. Darısı başımı
za .. 

Diyenlere, er.kekler hesabına hak 
vermemeye, !...'llkan yok. Vlkıa, bi
zim aramızda da ceketleri kolları
na takarak, kısa kolsuz gömlekler
le dolatanlar var amma, devede ku 
lak .. 

Bu sıcaklık devam ederse, Galip 
Dedenin; dediğine geleceğiz. 

Temmuz sıcağını sırtımıza giyip, 
rtlzglr adı altında esen yalazayı 

i<~erek, anadan doğma sokRkl~ra 
fırlayacağız. * * 

Dünkü Sıcak 
Istanbul dün de sıcaktan bunal

mıştır. Hararet derecesi gölgede 28 
ze kadar çıkmış, 21 den aşağıya 

ltalyan vapuru kaptanına göre, 
İtalyan vapuru kaptanı Perfettl 

bir muharririmize şunları anlatP}ış
tır: 

"- Ben Boğazın sağını takiben i
niyordum. Nara burnunun karşı sa
hiline yakın olan tarafta karşılaş • 
tık. Ispanyol vapuru Boğazın sağın
dan sol tarafa doğru rotasını kır -
mıştı. Yani tam bizim yolumuzun üs 
tüne geliyordu. Aramızda 200-300 
metre kadar bir mesafe vardı. Uç de
fa düdük çaldım. Fakat hayretle gör 
düm ki Ispanya vapurundan cevap 
bile vermediler. Ve bilakis üstümüze 
gelmekte devam ettiler. 

Son bir gayretle rotayı karaya 
doğru kırdım. Fakat buna rağmen 

lspanyol gemisi bütün sür'atile üs -
tümüze bindirdi. Batacağımızı anla -
ymca vapuru karaya oturtmaktan 
başka çare bulamadım . ., 

lspanyol vapuru süvarisi 
ne diyor? 

Diğer taraftan Ispanyol vaputu 
kaptanı Jozef Boyner, de diyor ki: 

"- Italyan vapuru batınca her -
kes kabahati bize yüklemeğe kalktı. 
Halbuki, hakikat tamamen aksine -
dir. Bir defa Sf\ğI takip etmiyorlar -
dı. Sonra yol vermediler ve akıntı ile 
üzerimize düştüler . ., 

Kazanın muhakemesine bugün i -
kinci ticaret mahkemesinde bakıla -
caktır. 

Pazar Ruhsatiyeleri 

Kontrol Edilecek 
Pazar günleri açık kalabileceklerin 

belediyeden ruhsatiye almalan için 
verilen mühlet 30 haziran akşamı 

bitmiştir. Yarın, belediye zabıta me 
murları polisin de yardımile bütün 
şehirde tarama suretile bir kontrol 
yapacaklardır. Bu kontrolda henüz 
yeni yıla ait ruhsatiyeyi almamış o
lanların dükkan veya müesseseleri 
kapatılacak ve sahipleri de derhal 
ctirmümeşhut mahkemelerine verile
cektir. 

düşmemiştir. Dün de sıcaktan bir 
ölüm vak'ası kaydedilmiştir. Fın

dıklıda Kauçuk sokağında oturan 
hamal Arif, evine giderken yolda 
birdenbire di.işmüş ve ölmüştilr. 
Arifin, kalp durmasından öldüğü 
anlaşılmıştır. 

Dün Bir 
1ek7ifo 
Vakasi 
Olmadı 

Tifo vai<alarmm artması karşısın
da alınan sıhhi tedbirlerin büyük fay 
daları görWmiye başlanmıştır. 

Son 24 saat içinde şehrimizde bir 
tek tifo vakası görülmemiştir. 
Aşı faaliyeti bütün istasyonlarda 

• 
hızla devam ediyor. Halk, her kaza-
da açılan istasyonlara giderek aşı· 
!anmaktadır. Resmi dairelerle hu
susi müesseselerde çalışan memurla
ra da peyderpey aşı tatbik edilmek
tedir. Kadık.öy Halkevinde de beda
va bir aşı istasyonu kurulmuştur. 

Sıhhiye Veklleti namına vaziyeti 
tetkik için şehrimize gelen heyet, tet 
kiklerine devam etmektedir, 

Atlatllan Tehlike 
Dün akşam Sirkeci istasyon mey

danındaki ağaçlardan biri ansızın or
tasından kırılmış ve caddeye doğru 

devrilmiştir. Ağacın kütüğü, tram
vay tellerini tutan elektrik direğine 
rastlamış ve o şekilde kalmıştır. Bu 
iyi tesadüf, ağacın tramvay telleri
ni kopararak bir · kazaya yol açması
nı önlemiştir. İtfaiye ta.rafından, kı
rılan ağaç yere indirilmiştir. 

Camide Geçen Garip 
Bir Hadise 

DUn Topanede Kılıçali paşa cami
inde namaz kılınırken garip bir hadi
se olmuştur. Hafız İbrahim isminde 
biri, müezzin Faruğa "Arapça ezan 
okuyacaksın!,, diye bağırmış ve 
kendisi mim'!>erin Uzerine çıkarak A
rapça ezan okumıya başlamıştır. İb
rahim, bu arada saçma sa.pa.n laflar 
etmiş. polıa SAYuU.e..i. voJrah;:v ........ t. 

camiden çıkarmıştır. Akli müvazene 
sinin bozukluğundan şüphe edildiği 
için müşahede altına alınmıştır. 

1 

.-... 

Dun Abide·' 
Önunde 

Andiçtiler 
Polis mektebinin ellinci devre me-

zunları dün saat beşte önlerindQ 
itfaiye mızıkası olduğu halde Tak .. 
sime giderek cumhuriyet abidesine 

:: merasimle çelenk koymuşlardır. Me
rasimde polis mektebi mualimerile 
Emniyet direktörlüğü erklm bulun· 
muşlardır. 

Bu münasbetle bu eene mezun o. 
lan polislerimir.den B. Lutfi Kor • 
kut bir nutuk söylemiş, Cümhuriyet 
kanunlanna sadık kalacaklarma ve 
bu uğurda icap ederse öleceklerine 
andiçmiştir. Bundan sonra, abidenin 
defteri imza edilmiş ve CUmhuriyet 
Marşı okunmuştur. Geçit resminden 
sonra merasime nihayet verilmiştir. 

Taksi Müşterileri 
Yüzcl 1S &k ik 

Para Ödeyecekler 
Mu a 11im1 er Taksilerde yapılan ucuzluğa dünden itibaren b&flanmıttı•. 

Otomobillerdeki takailerin yeni esaslara göre. ayarlanmaları için ., ç·ı n Kurs 1 ar otobüs sahiplerine üç aylık mühlet verilmittir. Bu mühlet Birin· 
cite,rinde ıona erecektir. Fakat halk o zamana kadar taksilere 

G'eçen sene olduğu gibi bu yıl da eski fiyatlar üzerinden binıniyecektir. 
rnuallinııer için kurslar açılacaktır. Müşteri, bugünkü taksilerin ya· ı-------------
Geçen seneki kurslardan çok fayda ~acağı yekunu~ yUzde ~n. beş ek~i-1 Otobüslerin Camları 
görüldüğü için bu yıl kurşların sa- gini ödeyecektır. Bunun ıçın beledı -
yısı çoğaltılmı7tır. Kurslar tarih, coğ ye, her otomobil~ bi~ etiket koydur- Degv•ıctiriliyor 
rafya, yurt bilgisi, okuma, tahrir, maktadır. Bu etıketi ortadan kaldı- 3' 
resim ve elişi, musıki içindir bütün ran veya buna rağmen halktan tak -
kurslara devam etmek üzere 400 mu- sinin yazdığı rakam üzerinden para 
allim yazılmıştır. Fakat bunlardan istemeğe kalkan şoförler cezalandırı-
285 i tarih, coğrafya ve yurt bilgisi lacaktır. Bu hususta halkımızın u • 
203 U okuma. 155 i tahrir, 249 u re- yanık davranması fazla para isteyen 
sim ve elişi ve 153 üde musıki kursu leri en yakın zabıta memuruna ha -
na devam edeceklerdir. ber vermeleri lazımdır. 

Kurslar 12 temmuz~a ba.şlıyacak, Benzinciler rekabete bQfladılar 
12 Ağustosta bitecektır. ~ 1 Benzinciler arasında rekabet baş-
~-- ''"" lamıştır. Kumpanyaların toptan sa -

B·ın K' A&~ 1 fi!mak Uzere te.sbit ettikleri fiyatt~ 
" bile ucuza benzın satanlar vardır. Ti-_.. ... · '"'"rı· ;a:ı:·-··•ı.üX• ,.;zs~ı caret Odasının yaptırdığı tetkiklere 

H an, hamam, pansiyon, otel, 
kahvehane, ve bekar odaları, 

pi.silk ve temizlik bakımHtda.n çok sıkı 
bir kontrol altında bulundurulacak
tır. 

• 
$ ehrlmlıdeki şirketlerin hemen 

hepsi yaz ~alı~ma programı
m tatbik etmlye başla.mışl-ardır. Şir
ketlerde ıınbah 8,15 te işe ba..<;laıımak
ta ve saat 14 te paydos edilmektedir 

• 
M ekteplller kamplarmda moal-

nazaran benzinin toptan litresi 15 ku-
ruşa kadar satıldığı anlaşılmıgtır. 

Belediye iktısat müdürlüğü mu -
rakipleri dünden itibaren Istanbulda 
benzin ve petrol satışları fiyatlarını 
tetkike baglamışlardır. Bu tetkik es -
nasında belediyece konulan fiyatlar -
dan yüksek satış yapanlara rastla -
nırsa bunlar cezalandırılacaklardır. 

Benzinle iıliyen deniz vcuıtaları 
Benzinin ucuzlamasından sonra 

benzinle İ§leyen deniz vasıtalarının 

Oto!JUs camlarmm "dağılmaz" 
camlardan olmMı lazımdır. Bu cam
lar, memleketimizde yapılmıya baş. 
ladığı için belediye otobüs sahipleri
ne camlarmı değiştirmeleri için bi· 
rinciteşrine kadar mühlet vermiştir. 
Birinciteşrinden sonra camları dağıl. 
mu camdan olmıyan otobüsler se
ferden alıkonulacaklardır. 

==-= 
fiyatlarında da ucuzlama olacaktır. 
Bu itle deniz ticaret mUdUrlilğü, meı 
guldUr. Yalnız deniz vasıtalarında 
otomobillerde olduğu gibi taksi veya 
maktu bir ücret olmadığı için kon -
trol güçleşmektedir. Deniz ticaret mil 
dürlUğU şimdilik bunların ihtikar 
yapmamalarını ~emine çalışacaktır. 

Deride de bilhassa motörler için 
liman içerisindeki mıntakalar ara • 
sında muayyen bir fiyat tesbit edil· 
mesi dUşUnUlmektedir. Meseli Köp • 
rüden Kadıköyüne motörlerin günü
ne göre bir ücret tesbit edilecek ve 
motörlerin kirası buna göre öde-
necektir. 

llmllk yapacak öğretmenler i
çin açılan hazırlık kampı dün bitmiş
tir. Mektepliler kampı be!j temmuzda. 
açılacaktır. 

Buıünkü Hava: AZ BULUTLU 

• 
A vrupaya giden tTnlversite rek-

törüne fen fakillteal dekanı 

Ali Yar veki.let edecektir. 

• 
D enlzyollan müdllrii Sadettin 

birkaç güne kadar Almanya
ya bart'ilet edecektir. Sadettinin bu 
seyahati bir ay kadar sürecektir. 
~ 

7 nci ay GUn: 31 Hızır: 59 
Arabi 1356 Rumi 1353 
Rebiüli.hır: 24 Ha.ziran: 20 
Güne,: 4,38 - le: J.2,17 
İkindi: 16,18 - ,U.am: 9,4'" 
Yatsı: 21,48 - lmsik: 4,13 

YeşHköy meteoroloji müdürlüğün
den aldığımız malflmata göre bugün 
yurdumuzda gökyüzünUn kapalı geç
mesi, Trakya, Kocaeli ve kısmen Or
ta Anadolunun mevzii yatı.Iı olma
sı, rüzgarların Eğe mıntakasında 
garbi cenubu, cenup mmtakalarmda 
cenubi, Doğu Anadoluda şarki, diğer 
mıntakalarda şimaıt istikametlerden •-----------·c··-
kuvvetle esmesi muhtemeldir. rüzgar şimalden saatte 30 kilometre 

lttratıe esmiştir. Barometre 753., en 
Dünkü Hava fazla sıcaklık 28 derece, en az sıcak 

Dün hava kısmen bulutlu ır~miş, lık 21 derece olarak kaydedilmiştir. 
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'ispanyadaki Harpı Yeni Fransız Kabinesi 
Fiyat Yükseltenlerle 

· Miicadele Edecek 
ikiye 

Avrupayı 

Ayıracak Gibi 

Sovyet 
Rusyanm 
Ademi 

müdahale 
Komitesindeki 
Murahhası 

Fransada Geçim, Geçen Seneye Nis· 

betle Üçe Bir Derecesinde Yükseldi 

Basklar, Şimaldeki ve 
ler Esnasında Tam 

Harp .. Bilbaodaki Kanlı 

45000 Maktul Verdiler 
• Lon~~a, 2 (Tan) - lngiltere ıile F ransanın ademimüdahale 

ııatemını yıkılmaktan kurtarmak için bütün deniz kontrolünü 

Üzerlerine almak üzere hazırladıkları plana karşı ltalya ile 
Ablm.~ny~nın al~cağı vaziyet merakla beklenmekte idi. Mesele 

dugunk~ ademımüdahale komitesinin toplantısında tavazzuh 
e ecektı. 

Birka" ·· d'. ' :.- gun ur, Londra, Paris, Berlin ve Romada mlilukatlar vuku 
buluyor, sefirler harici'-·e n ı iJ ·· ·· .. nı· • b" · • .. , ., aZll' ar e goruşuyor, m um ır sıyası faaliyet 

1 
goze. ça~pı~·or ve gazeteler türlü türlü ne~riyat yapıyorlardı. Nihayet a.
~mı ınuclnhale tali komitesi bugün saat 16 da toplanmış \'e 18,45 te da

, gıl~ı~t.~r. Toplantı esnasında. dipJom atik bir çıkma1.a sapıldığı anla.511ıyor. 
.. Çunku İtalya ile Almanya İspanya r-------------

Cumhuriyeti ile F.ranko hükumetinin 1 H O J U 
~yn~ derecede muharip tanınmaları arp , sa 
11~~ israr etmişler ve bu yolda l •Jt 
hır teklıf sunmuşlar, lngiltere ile ngz ere 
~ansa Frankoyu muharip tanımak J h 
istemediklerini bildirmişler ve bu yüz uonanması azır 
den ademi müdahale buhranı azami 
dereceye varmıştır. Bu vaziyet kar
şısında tali komite, Fransız • İngiliz, 
ve Alman - İtalyan planlarının dele
geler tarafından hükumetlerine bil
dirilmesini ve alınacak cevapların ge 
le~ek hafta toplanacak heyeti umu
mıyeye verilmesini kararlaştırmış _ 
tır. Bu suretle ademi müdahale komi
tesine iştirak eden yirmi yedi devlet 
gelecek hafta toplanacak ve vaziyet 
hakkında kararını verecektir. 

Vaziyet lenaltıfabilecek 
Sovyet sefiri ve delegesi Maisky 

bugün beyanatta bulunarak Franko
yu muharip taraf tanımanın ademi 
müdahaleyi yıkmaktan başka bir 

Unitr.<1 Prcs'in Paris muhabiri tara
fınadn verilen mnl\.ımata göre, in@ 
tere ile Ji'ransa, Franco'yu muharip 
taraf tanıınamftk hmmsunda ısrar e
decekler \'e ltalya ile Almanya tara
fından mut.edil bir vazi;ret alınmadıw 
takdirde Jspan;ra ciimhuri~·etfoe silah 
,·crınPyi dahi gfüe alacaklardır. 

Londra, 2 (TAN) - lngiltere 
müdafaasını tımzime memur nazır 

Sir Tomas lnskip, ticaret odasın. 
da söylediği bir nutukta şu sözle
ri söylemiştir: "Jngiliz donanma
sı 12 ay evveJinc nisbetle \.'azife
~ini yapmıya daha çok hazırdır. 
Teslihat programımız azami sü
ratle tatbik olunmaktadır. Yeni 
harp gemilerimiz en muhafazalı; 
kruvazörlerimiz \'e muhriplerimiz 
bugiinün imkanlan dairesinde en 
kuvvetli gemilerdir. Donanma i-

~ln lfızım olan petroJü depo et 
mi - bulunuyoruz.. Harp olcluğn 
takdirde hiikfımet iki vazife ile 
karşılaşacaktır. Birincisi sanayii, 
ikincisi muharip kuvvetleri sefer
ber ehnP.J:ı:tJT.,, 

T uncelinde 
Temdin 
Hareketleri 

Gazeteler ne diyor? Elaziz, 2 (Tan muhabirinden) 
Bütiin. Alman gazeteleri Almanya- Yaralı olan şaki elebaşısı Seyit Rıza 

İtalya planının kabulü lazımgeldiğini. e~? ~C..~?1ekten korkarak knn davası 
bu sayede İspanya harbinin sırf ts- guttugu bir aşirete teslim olmuştur. 
panyollnra ait bir hadise mahiyetini Fakat hükumetin temdin siyaseti hiç 
alacağını yazıyorlar. İtalyan gazete· d_urınadan devam ettiği için artık a
leri de İtalyanın son teklif ile hiisnü 1 şıre~ hikayesi tarihe karışmıştır. Me 
niyetini ispat etliğini yazmaktadır- denıyetin girdiği her köşedeki halk, 
lar. ynk_.rn b1r istikbalde refaha kavuşa-

Ingiliz gazeteleri, Popolo Dilal cagını bilerek sevinmektedir. 

1 B. Maiıky 1 -----
Atatürkün 
Teşekkürleri 

lstanbul, 2 (A.A.) - Cümh ır 
Başkanlığı Genel Sekreterliğin

den: 
Rcisicümhur Atatürk, kabotaj 

hakkınm Tiirk baynığına ge~tiği 
güniin yıldönümünde, yurdun her 
tarafından \11tandııı:;lann samimi 
duygu ve yiiksPk sevin~lerini bH
dircn bir çolı: telgraflar almışlar
dır. Bu.nclan pek miiteha.ssis olan 
Atatürk, memnuniyet ve teşek· 
küı Jı;.ı iııhı 1L1al;ıno. Anndolu A
jansını memur etmişlerdir. 

Açık havada 

Pariı, 2 (Tan) - Resmi gazetede netrolunan bir kararname 
ile fiyatların gayrimeşru surette yükselmesine karşı tedbirler 
aJınmıştrr. Kararnameye muhalefet edenler bir aydan altı aya 
kadar hapis cezasına uğrayacaklardır. 
Toptan fiyatları ga~ ri meşru suret- , ___________ _ 

te yükseltenlerden 500 franktan on HABEŞISTANDA 
bin franga kadar para cezası alına- :- -ı 

1 

caktır. Yan toptan fiyatlarla pern- HALA DAHİLİ 1 
kende fiyatlan yük eltenler 50 frank-
tan 500 franga lmdar ceza verecekler. HARP VAR 
dirHali hazırda Fransada maişet, ge- Londra, 2 (TAN) - Deyli• 
çcn seneye nisbetle üçte bir derecesin- Herald'ın muhabiri ~·azıyor: Ha- f 
de yükselmiş bulunuyor. Alman ted- beşistand:ı dahili miicadelelerin f 
birler pahalılığın artmamasın~ yar • de,·am etti~ine dair haberler gel. 
dım edecektir. mektedir. Hahe~ kabilelerine men 

Frank bugün sterline nisbetle 128 sup 4000 kişi, füılyan kun-etlc-
te sabit kaldı. rlni mütemadl~·en meşgul edi~ or 
Neşrolunan bir kararname 1938 se· ve bazı yerlerde JtnJyan karakol. 

nesinin sonkanuna kadar kiraların lannı fena ıkıştırıyor. ltaıyan· 
değişmemesini icap ettirmektedir. Jar, bunlara ancak tayyare ile ~·i-

Işsizlerin sayısı 321,725 olarak tes- yecek ve mühimmat yeti tirelıil-
bit edilmiştir. mektedirler. Adisababa bir ~ok ! 

iki Kıt'a 
Arasında 

Nevyork, 2 (A.A.) - Atlantik ha
vai tkaret servisinin ilk tercübesi 
bugün yapılacaktır. Biri Nevyorktan 
diğeri Southamptondan olmak üzere 
bugün iki deniz tayyaresi hareket e
dc<ıektir. 

Not - Tan bir hafta evvelki sa
yılarında üç millet arasında bir tay· 
yare yolu açmak meselesile başlıyan 
rekabetten bahsetmişti. Bu uçuş, ay
ni rekabetin bir safhasından ibaret
tir. 

Ormanlar Hakkında 

Yeni Talimatnameler 

~,taliere sahne olduğu halde 
müsfo\·lilere ı mamamı~ \'e aha
li ltalyanln.rdan bir şey satın al
mıyara.k hislerini ifade etmekte
dir. Jlabet- kadınları da t-iddetle 
takip cdilmektooir. Suçlan, Grn
ziani aleyhinde bir suika t ha
zırlamalarıdır. Neticede bin Ha
beş kadını sürülmü \.'c birkaçı 

İ ı:,;ehrln kapılarında kur;;una cli

J zllmi tir. ........................... 

KISA ANKARA 
HABERLERi 

Ankara, 2 (TAN muhabirin
den): 

8Giimrilkler umum miiclürlüğil, 
giimrüklcre gelen f',şynnın tarifeye 
tatbikini kolaylıı.:;.tırmak ,.e her giiın· 
riikte bu tatbikatın birliğini temin et
nwk i~in bir repertunr hazırlnmı::hr. 

Ha/ k konserleri .A.~~:~: 2 <Tan>-:- orman_un_1:um 
mUdurlugu, orman cıvarmdakı koy -

ezirant Vekilleti tarafından .A\· 
nıpadan getirtilen onnnn miiteha sısı 
Vegel ile mütehassıs l\lt'zaffer, dev
letçe 1 letilecek onnanları gözden ge
~irmek üzere Ka ta.monuya gitmişler. 
dir. 

Aınkara, 2 (Tan)- Ankara halkcvi 
Türk halk terbiyeciliği tarihinde bi· 
ricik denebilecek şayanı dikkat bir tc· 
şebbüse girişerek, halkevi önündeki 
meydanda halk konserleri verdirme· 
ği kararlaştırmıştır. Bu iş için Şar -
kışladan Aşık Veysel ile arkadaşı Ib
rahim getirilmiştir. Bu iki aşık ya -
nn ve paznr günü 19 dan 20 ye ka • 
dar halkevi meydanında açık bava 
konseri vereceklerdir. 

lülerin cami, mektep ve köy yolla • 
rındaki köprüleri yapmaları ve tamir 

etmeleri için, ne suretle kereste te -

min edebilecekleri hakkında bir ta
rnirn hazırlamaktadır. Umum mü -

dürlük ayrmı. onnanlnrdan çıkan -
lan; palamut, mazı, şimşir ve saire 
gibi orman mahsullerinin istihsal ve 
tedarik §artlarını gösterir bir talimat 
name yapmaktadır. 

a Gümriik Veknleti memurlannnı 
mua)·yoo çah,ma yerleri haricimle ele 
tesbit edilen ::ekilde resmi elbise giy
m«>IN'.i kant rlaşt ırıhnıştır. 

.Birknç gündnberi 1 tanbtıllla lıu
hman Maliye Yeldli Fuat A~rah hu· 
~n Anlmrn)"a d(inmiiştUr. 

nın dünkü neşriyatına şiddetle mu
kajelede bulunmakta ve hepsi de 
Frankonun muharip tanınmamasını 

ittifak ile tavsiye ederek lngiıtere 
11<> Fransnnın ıkontrolü Üzerlerine al
ınalarmı istemektedirler. 

Ademi miidahale iki szk 
' 

karszsznda 
' 

Vaziyet son derece gergindir. 

Baskrlar şimdiye kadar 45000 
maktul vermişler 

Harp vaziyetine ~elince, asiler Bis
lmye hudud ma ,·ardıldarını bildiriyor 
)ar. Hask Ciimhurreisi bugün beya
natta bulunarak herkes hatta en !,'.Ok 
güve-ndikleri silii.h arkalar~lan tara 
fından hırakıldıklanm fakat ,·azifele 
rini yaparak harp sahasında 45 bin 
maktul verdiklerini ,.e bir o kadar 
z:tliata uğradıldarmı söylemi~tir. 

Bugün Sentanderden muhacir nak 
leden iki lngiliz vapurunun hareketi 
sırasında asiler şehri tayyarelerle 
bombardıman etmişler ve zavallı mu· 
hacirler son derece elim saatler ge· 
çinnişlerdir. 

Asiler Sentander hududuna var 
rnış bulunuyorlar. Madrid cephesinde 
ufak tefek hadiseler vukubulmuşt.ur. 

Bir Vapurda Yangın 

Çıktı, Söndürürdü 
Evvelki akşam kalafat yerinde tn

ınlr edilmekte olan Vefa vapurundan 
yangın çıkmış ve Beyoğlu itfaiyesi
nin gayretile çabuk söndürülmüştür. 
Perçin kaynağı yapılırken kıvılcım -
larm sıçramasından çıkan ateş, an
cak nmbar kapağı yandıktan sonra 
BÖndürülmüştUr, 

p opolo d'ltalia gazetesinde, 
ltalyada en salfihiyettar 

makanı tarafından yazıldığı 'sÖ\ le
nen hir makale, lngiltere ilt> F;nn
s_a ale~·hinıle şiddetli ithamları ilı
tıva etmektedir. Bu makaleye ~Ö· 
re lngiltere ile Fransa, ı~panyaya 
karsı ademi miidalıale sistemini lıir 
ma~ke gibi kullanmaida ,.e bu mas
k~den l<;tifade ederek ispanya hii
k~nıeteine gönüllii, silah ve mii-
Jurnmat ·· d _,. · ~on ermekteuırier. Bu ı-
tibarla lngiliz ademi müdahalesi 
ahmakların inn.naca~ı bir masal -
dan ba ka bir ~ty değildir. Buna 
mukabil Almanva ile Ital:ra yalnız 
sulhü korumak ~·e holşevikllğin Ak 
denizde ~·erleşmesine mani olmak 
i!,'.in çahşnıı~lardır. Jtah·a, 1 panya
ya göniillti göndermcmlş, fnkat bir 
!:Ok ltalyanJar, keneli istelderile ,.e 
ademi miidahale yasağının tathikin
den ev\.·eı hpanyaya gitmi~lerdir. 
ltnJya bunlnn geri çağıramaz. Po
polo d'Jtalia gazetesinde çıkan bu 
yazıyı bütiin ltalyan gazeteleri te
yit etmekte \'e hepsi de lnglltereyc 
ıkn~ı §iddetıi ne§riyat yapmakta • 
dırlar. 

BugünJ..~ haberlere göre, lngi
Jiz gazeteleri de bu neşriyata mu
kabele etmekte \'e lngiltere ile Fran 
sanın ispanya sulannı kontrol et
me i işini her halde Üzerlerine al
malannı istemektedirler. 

i .......................... ~~ ........................... _ı 
f YAZAN : öMER RIZA DOGRUL i 
.............................................................. 

l\laliıın olduğu iiwre Almanya İ· 
le Jtalyanm kontrol sisteminden 
nynlmaları üzerine ln~iltere ile 
I•'ransa bu i~i Üzerlerine almak \C 

dlğerJP..rirıe emniyet ,-ermek için 
kontrol gemilerinde bitaraf ıniişn
hltler bulundumınk btediler. Al
manya ile ltaJ~·a bu yolda.ki tekli
fi kahtı) etmiyece~ini gösterınl~ ve 
bu çeşit kontrolü Ispan~·a cümhu· 
riyeti lehinde bir hareket nya.ca
ğım ihsas etmişlerdir. Kontrolün e
sası bitaraflık oldui:'lına göre, ltnlya 
lfo Almanya, J<'ransa ve lngiltere
n in bitaraflığı temin (',demiye<'ek
lni iddiası iizerinde ısrar ediyor~ 
Jar. 

B u ısrarın sebebiı sarihtir. 1-
talya ile Almanya Franco 

hükümetini tanıdıkları halde, in • 
giJtere ile Fransa bu hükumeti ta
nımıyorlar. lngiltere ile Fransaya 
göre, lspanyanm meşru lıüki'ımeti, 
Valcnsiya hükumetidir. Bu yüzden 
ltalya ile Almanya, lngiltere Ue 
Fransarun bitaraflığı temin edemi
yeeeğini iieri siirüyorlar. 

Bu vaziyet karşısında ya lngil
tere ile Fnınsnınm her şeyclen ev
vel Franco'yu muharip taraf tanı-

ınaları, yahut Almanya. ile ltalya
mn iddialarrna rajtıurn ademi mü· 
dahale komitesinden alacaklan ka
rar ile kontrol yapmıyu glri~meleri 
icap ediyor. 

Birinci şıkı.., kabul etmek faşist 
devletlere boy:un eğnw.k, ildııcl i fa
ı:;i t devletlere meydan ol<umak ma
hi~·etindedir. 

Bu iki şıkkın ikıırşı ında kalmak 
buhranın azami siddete vardığını 
,.e bir ~·ıkmaza doğru ilerlediğini 

göstt>rir. Bugünkü \llziyet bu mer
kezdedir. 

KUAL KAROLUN SEl'AHATI: 

R omanya Kralı Majeste Karo!, 
Lehistanı ziyaret etmi \·e 

ziyaretini tamamlamı~tır. Ziyaret 
sırasında bir hayli mühim hadis~
Jer vukubuidu. Knıl Karol, ziyaret 
esnasında Lehistan kahramanı ve 
Lehistan birli~inin mümessili sa
l'1lan müteveffa Mareşal Pilsuds
kinin ~müşten yapılan tabutuna 
bir çelenk koyacaktı. Tabut, Va
vel katedralindeki krallar maksu
resinde idi. Fakat buranın metro
polldi, im ziyaret ve hürmete mu
halefet gösterdiği, "yabancı dine 
mensup olanların katedralden geç-

melerini isteınecliği için,. gtinün bi· 
rinde tabutu kaldırdığı gibi Ya\'el 
kaya ı iizerint1e henüz in. ası bit -
miyen başka bir mezarn naldetmJ • 
ti. l\lctropolidin bu l:arekrti karşı. 
smcla Lehistan Başnkili derhal 
istifa ını vcmli ·, fakat istifa ka· 
bul olunmamıı,, Lehb,t.ım matbuatı 
harekete geçmiş, bir ~ok şehirler
de protesto niima~·i;:.leri yapılmış, 

Pilsudski lcjiyonerle.ri Yarşovada 

yürüyüşler yapını~. n bunlann 
hep i de metropolidin hare..ketini 
I.ehistana hakaret · a~·dıklarıııı gös· 
terıni}ler, PUsudskinin halefi olan 
Mareşal Sınigly - Rydz'ın muavini 
de Miralay Koc, bir nutukla met
repolidin hareketini takbih etmi. • 
ti. Nflıa)·et papa, metrepolicli ceza
landırdığı için aradaki ihtilafın da. 
ha. fazla geııi!!'lemesine imkil.n kal. 
mamıı;tar. 

Bu garip ve münasebetsiz hadi. 
seye rağmen ziyaretin mu\'8ffakı. 
~etle neficelendiğine muhakkak na 
zarile bakılıyor. Kral Karo) mem. 
Jeketin her tarafında ~ok iyi kar. 
ı:ılanıwı;, Lehistan ile Roman~·a hü
kumet merkezlerindeki siyl\.6i mü
messillerin ı•aye i büyük el!;ili -
ylikse~tmiye karar nnniş \'e bu ::. 
retle ıki memleket arasında ebedi 
dostluk ile meruaat beraberu •· te-
barliz ettirJlrni~tir. b'l 

s 

Sıcaklar!. 
Merak ediyorduk. Nerede 

a<ıaba? Diye biribirimize soruyor, 
- Akşamlan ne kadnr serin ° 

yor, şikayetlcrlle pardesülerbnizi 
muzluyorduk. 

PJiljcllar endi ede, dondurmacı 
sıkıntıda, ,.erbet~ler, ta ada 'o 
bayileri zararda icliJer. 

Herbirinin abrzında: 
- Bu sene bahar uzun sürdü: 

zü sinsi birer ~ekm olarak dola)ı~ 
du. Allahtnn wnut kesilir mi!. 

l:;te iki gündür dcrecei Jıarnret 
gede otuz b i buldu. Asfaltlnr ç 
sakızı gibi yumuşadı. Taşlar kızdı 
bütün bu soğukluk ve serinlik a 
lannın yüzleri güldü • 

Birinin mihneti ötekine nimet ol 
Derler, doğrudur. Onlar parn k 
dursmılar, biz çayır ~yır yanm 
\'e enez küpü sızmadayız. Lfıkin k" 
den kime . ikiıyet edelim? Bö~ le 
mi~, böyle ~der. Bu sene 
gerçekten biraz gecildi idi. l'o 
hararet derecesi her seneki gibi ted 
cen yükselmi ol a idi, bu · 
kii s4 - 35 derecei hurnret h" 
kadar ıkmazdı. Uen . nhsen Si 

e\·eııJerden değilim ve soğcğu, sı 
ğa her zaman tercih ederim. Çiin 
so&'llğun ~resi buJınıur, insan ka 
urba giyer ve bir ateş başında ıs 
Amma :sıcakta ne ) apar! . 

- Soyunur, döküniir. Dlyecel. 10 

Xereye kadar? •• Xe de.:reooye luıd 
Bir aralık, Istanbuldıı. yaka ı ıı? 

gömleklerle gezmek moda oldu ~. 
Bir 111fıjda, bir sa~ fi)·ode belki go 
batmı:racal~ olan bu ılulıkla ne nuıh 
meye girebilir, ne bir büroda ~alı 
biliriz. 

Onun i~in ben, bizde de Temmt. 
birinden Eyliiliin birine kadar At 
da. ol<luğu gibi günün sıcak saatleri 
de ~.alışmayıp mesaiyi sabalun erk 
ve akşamın ge!': ~tlerlnc tal.sim 
me~ i (,'ok faydalı huluyonım. 

Çünkii ger!:i uculnr, buzcular 
dondurmaeılar kazanıyor a.mma 
tava)a diişmii; tereyağı gibi eli.l 

nız. 

B. FELE:k 

Moskova 
Ziyareti 

(Başı 1 incide) 

Türk iye ve Rusya, Milletler Ce 
yetinin saflarında birçok me 

leketlerden daha geç yer almışlard 
Fakat bir defn cemiyete girmek ha 
kmda kanaate dayanır bir kara 
vardıktan sonra Milletler Ceıniy 
ruhunu, eski azasının birç,oğund 
kuvvetle benimS<'mişler ve bu ~ 
hun dünya yüzünde kök tut 
ması için her vesile ile samimi ga 
retler sarfctmişlerdir. 

Bizim Balkan komşularile berab 
kurduğumuz Balkan lttihadı, ha 
ve nifak miJrroplarile en dolu bir y 
addedilen Balkanlarda tam bir SUl 
ahenk ve istikrar havası kurm ... 9 .. 

Bugünlerde Tahranda imzası be 
lenen Şark Paktı, ayni Milletler 
miyeti ruhunun diğer bir sahada k 
tutması demektir. 

B uralan nesillerce Ingiliz-RU 
rekabetine sahr.e olan ~ rl r 

dir. Şark misakı sahasında ya ıya 
milletlerin kendi yurtlarının t m 
hibi haline gelmeleri ve doldurulaca 
bir boşluk manzarasının ortadan kal 
ması, sulh yolundaki lngilız - n 
işbernberliğini çok kolnylaşuraca 
bir amildir. 

Milletler Cemiyetini samimiyeti 
benlınsiyen iki memleket sıfatile 
Türkiye ile Rusya arasında samımi 
dostluk, sulhun en müsbct ve kuv\:et
li unsurlarından biridir. 

Bu dostluk iki taraf için tabii bir 
haldir. Arada sıkı bir dostluk var .. 
dır ve daima mevcut kalacaktır. Fa .. 
kat bu münasebeti her vesile ile hır 
kat daha kuvvetlendirmek ve tazele.. 
mek, her iki memleketin yalnız bitj. 
birlerine karşı değil, müşterek • 
samimi h8.dimlcri bulundukları auı 
idealine karşı da bir vazifeleridir. 

• şte doktor Arasla ŞükrU l(a .. 
1 yanın Moskovııda meşgul o~ 

caklan vazife, böyle bir va~fe~ 
Moskovadaki temasların, bu bakını : 
dan çok f aydah ne~ce~e~ _:ereceğııı, 
ve sulh cephesindekı bırlıgı koruttı 
ğa büyük bir ölçüde amil olacağı: .. 
hiç şüphemiz yoktur. a 

'.Ahmet Emin YALMAN 
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~ahkemelerde lianikög 
Kazasının 
Tahkikatı 

.,.g Yer kaldı • • 
30 Temmuz Loyid Vaporile 

Venediğe 

Londra Paria Berlln 
BU kreş 

- 7 - 937 

· Bir mektep 
~JMüdürü 

j Parkta Uyurken 

Vaniköyilnde nişanlısı Necdeti ka· 
zaen öldüren Bayan Suat hakkında- ' 
ki tahkikat iki güne kadar oitirile- ' 
cektir. Bayan Suadin ilk ifadesini 

Ayrıca Playmuttan Hamburga 
2 günlük Transatlantik seyahati 

Kayid olınağa acele ediniz 
Sonbaharda 

PARIS SERCiiSi 
Hareket 10 Eylül Cuma sabahı 

Brindizi yolile ayrıca 

Roma - Prag - Viyana • 
Peşte - Bükreş 

Şehirlerinde Otel . ve yemek 
ıdilracaat Beyoğlu 

NATTA 

Bugünkü Program 
Oğle Neşriyatı: 

12,30: Plakla dans musikisi, 12,5 
Havadis. 13,05: Muhtelif plak neşı 
yatı. 14.00: SON 
Akşam Neşriyatı: 

~p:~:.:~:I~ !d:~:~el 
yeni bir çilt pabuçla 50 kuru,un çalınmC18ın
dan doğan bir dava intikal etmiftir. Hadiıe 

bizzat, Üsti:üdar müddeiumumisi B. 
Tahsin almıştır. Kendisinde hiçbir 
~in~r arazı görülmediği gibi böyle bir ! 
ıddiada yapılmış değildir. Tahkikata ı 
dikkatsizlikle ölüme sebebiyet nok
tasından devam edilmektedir. Netice 
de tevkif veya ademi tevkif kararı 
verilecektir. ~ - Telefon 44914 - , 

18,30: Plakla dans musikisi 19 3 
Konferans: Türkyie Kızılay Cemİy 
ti namına Dr. Fethi tarafından. 20.0 
Türk Musiki Heyeti. 20,30: Ömer 
za tarafından arapça söylev. 20,1 
Türk Musiki Heyeti (Saat ayarı 
21,15: Orkestra 22,15: Ajans ve bo 
sa haberleri ve ertesi günün progr 
mı 22,30: Plakla sololar, Opera ve 
peret parçaları 23,00: SON 

rievkif edildi !/Udur: 
lsmail isminde 15 yaşında bir çocuk, kendi 

çalı,tığı labrikaya 150 kurufa bir ayakkabı 
yaptırmış ve Gülhane Parkına giderek ağa
ca dayanmış ve uyumuştur. Cebinde elli ku
ruş ta parası varmış. Uyandığı zaman hem 
ayakkabısının, hem de cebinden parasının ~ 
afırıldığını görmüş ve araştırmalarına rağ- ' 

Dün Ağırceza mahkemesinde bir sahte mek. 
taıdiknamesi tanzim etme davasına bat· 

~dı. Suçlu yerinde Edirnekapı Rum mektebi 
iidürü Y osef Haçapulos vardı ve mevkuftu. 

pdiaya göre, 36 senedenberi ekaliyet mektep
mnde hocalık ve müdürlük yaptığım ve yatı 

f beşi aştığını aöyliyen ıuçlu, ıınıfta kal
.,ı lazım gelen talebeye ıınıfı geçmiş gibi 

._:ı::ı-:ıı••1dikname verdiği gibi mektebe hiç devam et-

S men bir ipucu elde edememiştir. lsmail, 
Galataya geçtiği zaman yeni ayakkabısının 

~ Hasan isminde birisi tarafından giyildiğini 
~ görünce hemen polise yaka/atmıştır. HClllan, 
, bu ayakkabıyı görse tanıyabileceği bir adam
, dan (70) kuruşa aldığını söylemiş ve geç 
~ vakte kadar da bir polisle o adamı aramıftır. 
~ Bulamayınca polis, kendisini suçlu olarak 
~ Meşhut Suçlar Müddeiumumiliğine vermiş
~ tir. Sultanahmet Sulh Üçüncü Ceza hakimi 

: .. ~"9•İyen çocuklara da sınıfı geçmiş ve devam et
~f gibi tasdiknameler dağıtmıştır. 

Dün, mekte;,in muallimlerinden Madam Tornayı 

sahte tasdikname alan iki çocuğun babası şahit 
ak dinlendiler. Suçlu daha ziyade türkçe, yurt 

gisi, tarih ve coğTafya derslerinin numaralarını 
seltme~;: suretile çocukları sınıftan geçiriyormuş. 

.,....ıı."l'I Mahkemeye verdiği bir istidada kendisini şöyle 
dafaa ediyordu: 

- Ben, Yorginin oğlu Koço Ka

~ kararını verecektir. 
,,....,,~~~ 

opolos'un tasdiknamesindeki türk r 
ve yurt bilgisi numaralarını 3 ola- 1 ADLiYE VEKİLİ BiR 

DAVACI VE SUÇLU 
İLE GÖRÜSTÜ 

k yazdım. Çünkü muallim Orhan · 
ebeye ait not defterlerini kaybet-

çin bu işi bana havale etmişti. 
kanaat, bir de imtihan numarası 

ıerek numarasını !>eşe çıkardım ve 
ısatisini de 3 yaptım. Bizim ekalli

mekteplerinin şehadetname ve 
~amelerin resmi mekteplerde 

kıymeti yoktur. Oralara talebe 
tihanla alınır. Beni tahliye ediniz. 
Karatopolosun babası Yorgi şun -

söyledi: 
Ben oğlumun dördüncü sınıftan 
ciye geçtiğini biliyordum. Bir 
müdür çağırdı. Meğer suçlu oğ-

a kilise mütevellisi olan babamın 
m için yüksek numara vermiş ve 
ı geçirmiş. 

uallim Madam Tornayı: "Karato 
os bizim mektepte talebedir sınıf 
kalmıştı. Bunu ben ve bUtUn mu-

!imler biliyoruz. Halbuki müdür 
dfsine sınıfı geçti diye tasdikna -
vermiş. Bunu Maarif müfettişi 

..................... met Aitnin tetkikinden öğren -
öbür çocuk kat'iyyen. Bizim ta

iz değildir . ., dedi. Mahkeme, 
allim Orhanın şahit olarak çağı

ası ve bu tasdiknamelerin bir 
-...-~,,,....mil olup olmadığının KUitilr di

törlüğünden sorulmasına karar 
rek muhakemeyi talik etti. 

- Yok canım polis işte .• 

, 
Adliye Vekili Şükrü. Saracoğlu, dün İstanbul Müdde~umumiai 

ile beraber lstanbul tevkifanesini ve Beyoğlu adliyesini gezmiş, 
tetkikler yapmıştır. Vekil, evvelki gün saat 18 de de Adliyeye 
gelmit ve Müddeiumumi Hikmet Onatın odasında mefgul olmuş
tur. Vekil, burada lstanbul İcra Reisi Hamdi ile yarım saat ka
dar görüttükten ıonra Müddeiumumi ile beraber Ağırceza mah
kemesine çıkmış ve dinleyicilerin arkalıksız sıralarına oturarak 
iki muhakeme dinlemittir. 
Bunlardan birisi karısını öl

dürdüğü için 9 sene hapse mah· 
kum olan ve hadise işlendiği za
man katilin nikahlısı olup olma
dığı tesbit edilmediği için Tem
yizce bozulan bir davadır. 

İkincisi öldürme kastile Mustafayı 
tabanca. ile yaralıyan Şahindenin 

muhakemesidiı·. Şlikrli Saraçoğlu, 

muhakemeler bittikten sonra mah
keme salonunda reis Refik, aza-
lar ve Müddeiumumi Ahmet Remzi ile 
konuşmalar yapmış ve işlerin eskiye 
nisbetle ne şekil aldığını, mahkemele-
rin ihtiyaçlarını sormuş ve bina ih-

tiyacmm yakında halledileceğini söy 
!emiştir. · Vekil, i!:ıundan sonra, asli
ye ikinci ceza mahkemesine uğra
mış, burada da birinci reis Kemal, aza 
Kaşif ve aza mülazimi Bayan Nigarla 
mesleki görüşmeler yapmış, kanun
lar ve ihtiyaçlar hakkında fikirlerini 
almıştır. 

Vekil, davacı ile suçluyu dinledi 
Bundan sonra aşağıya inerek müd 

deiumum.ilik muavinleri heyeti oda
sına girmiş ve bir meşhut suç soruş
masını dinliyerek davacı ve suçlula
rı bizzat isticvap ettikten sonra ken
dilerine nasihatler vermiştir. 

Bu bir döğüşme ve sövüşme da-

• 11 Takım kumandanı da oraya hincik geldi. 
- Ala. Ben de şimdi, bir 18.hzada hüıkfımetin hu· 

•r l&ll'UDdayım. Siz gidiniz, ardınızdan yetişirim .. 
- Seni almadan gidemeyiz. 
- Siz polis efendiye diyiniz ki o efendi jandarma· 
rla gelmezmiş, kendi gelirmiş. 
- lnnallabı maassabirin! 
- lşte böyle çavuş. 

SahtekCirhk 
Suçluları 

Beraet Ettiler 
Ağır ceza mahkemesinde bir sene 

denberi devam eden bir sahtekarlık 
davası neticelendirilmiştir. iddiaya 
göre, Bay Cem.il, Herant ve mübaşir 
Kenan isminde üç kişi, Pozant adlı 
bir komisyoncunun ~vini sahtekarlık 
la satışa çıkarmışlardır. İlk zaman
larda suçlulardan Cemil ve Herant 
tev.kif edilmişler, sonra da serbest bı 
rakılmışlardır. Ağır ceza mahkeme
si, bu davayı bitirmiş ve iddianın 
sa.bit olmadığr neticesine vararak 
suçlular hakkında beraet kararı ver 
miştir. 

Mevkuf Muhasebeci 
Vitol şirketinden 20 bin lira ihti

las ettiği için tevkif edilen şirketin 
muhasebecisi dün ikinci istintak M 

1 kimi tarafından isticvap edilmiştir. 

vasıdır. Şoför İsmail dün öğleden 
sonra Emine adlı bir müşterisini Top 
kapı dışındaki Maltepeye götürürken 
yold~ otomobilin patııyan lastiğini 
tamıre başlamıştır. Bu sırada Mu
zaffer adlı bir genç gelmiş ve otomo
bilin içindeki kadınla konuşmak iste
miştir. Şoför, buna mani olmak için 
Muzafferi oradan uzaklaştırmak is
teyince ağız kavgası döğilşmiye 
müncer olmuş ve bu arada da otomo
bilin radyatörü yanmıştır. 

Biraz ı:;unra ~uıtanannıet suın uı
rinci ceza hakimi suçlarını tespit P.t
tiği için Muzaffere 2 gün hapis ve 
2,5 lira para, İsmaile de 3 gün hapis 
ve 3 lira para cezası vermiştir. 

Ağır cezalı suçlar 
Vekil, mtiddeiumumilikten ayrılma 

dan evvel milddeiumumi muavinlerin 
den Sadrettin, Kemal ve Ferhat ile 
konuşmuştur. Bunlar bilhassa meş
hut suçlar kanununun ağır cezalara 
da teşmili meselesi üzerindeki müta
lealarım söylemişler. Ve vekil de bu 
mütaleaları tasvip edici cevaplar 
vermiştir. Şükrü Saıraçoğ'lu, saat 
20 de müddeiumumilikten ayrılmıs
br. Vekilin dün icra reisile yeni ic;a 
teşkil!tı ve bina meselesi etrafında 
görüşmeler yaptığı ve bazı direktif
ler verdiği anlaşrlmaktadır. 

r -~~-

Bir Cinayet Davası 
Dün ağırceza mahkemesinde Beykoz 
hı mütekait İbrahimi öldürdükleri i
çin tevkif edilen Receple İbrahim.in 
karısı irfan ve kainvaldesi Ifakatin 
muhakemelerine devam edildi. Hadi
seyi müteakip tahkikata el koyan 
Fatih merkezi üçüncü komiseri SU· 
leymanla diğer üç memur dinledi. 
Gelmiyen şahitler için muhakeme 
talik edildi 

• 

Baıkôtipliklere Tayin 
Edilecek Yeni Mezunlar 

Ankaradan gelen bir habere göre, 
Adliye Vekaleti 50, 451 40, 35 ve 30 
lira asli maaşlı ~aşkatip ve katiplik 
ler için yeni tahsisat kabul etmiştir. 
Bu suretle hakimlik salahiyetini haiz 
meıkteplilerden başkatip ve katipler 
de tayin edilecektir. Bunun sebebi hu 
kuktan çıkan bayanların 1stanbuldan 
baş;ka yerde vazife almak istememe
leridir. Bunlar şehirlerde başkatiplik 
!ere tayin edileceklerdir. Henüz müd 
deiumumiliğe tebliğat yapılmamıştır. 

Renkli Kedi 
Davasında 

Dün asliye ikinci ticaret mahKe
mesinde sirkeci Ahmedin Macar lo
kantacı Çiki aleyhine açtığı tazminat 
davıasına devam edildi. Trbbı Adliden 
gelen rnporda sirkeci Ahmedin karı
sının kendisine vasi tayin edildiği bH 
Uk-ili;ı .. o~ Ju. Mo·h'h "Vnıc;, Alııu\.. \.1111 h.a.• 

rısının çağırılması için talik edildi. 

A~ık Teşekkür 
Çok hazikane bir ameliyat netice

sinde beni akciğerimde teşekkül et
miş olan bir buçuk kilo ağrrhğmdakl 
birkist-idatik'ten ve dolayısile ani ve 
muhakkak bir ölümden kurt.aran bü
yük ve ünlü operatörlerimizden Prof. 
Dr. Bay M. Nissen'e ve tedadmde a
za.mi ilıtimam gösteren ve bana k'arşı 
dalına nazikane muamelelerde bulu
nan genç ve ,muktedir doktorlamnız
dan Bay Hô.zmı, Ziver, Sacit, Sait, Ce-

Gi~nün Program Ozü • 
Hafü Konserler: 
7,10 Berlin kısa dalgası: Pla 

kısa dalgası: Plak. 9,45: Keza. 10,30 
7,30 : Orkestra konseri. 9,20 Pari 
eKza. 11,50: Keza. 13 : Konser nakr 
13,10 Bükreş: Radyo salon orkestra 
sr. 14,15 Paris kısa dalgası: Konse 
14,45: Plak 15: Konser nekli. 15 Mo 
kova: Konser nakli. 15,30 Roma kı 
sa dalgası: Barzizza'nın idaresind 
karışık program. 18 Varşova: Or 
kestra. 18,30 Moskova: Konser. 19,0 
Bükreş: Askeri bando. 19,20 Peşte 
Plak konseri. 20 Varşova: Hafü mu 
siki. 20,25 Bükreş: Hafif musiki 
20,30 Paris kısa dalgası: Konser na 
li. 21,15 Laypzig: iki karışık saat. 
21,40 Prag kısa dalgası: Konser. 
21,40 İtalyan postaları: Hafif musiki. 
22,05 Varşova: Koro konseri. 22,05 
Prag kısa dalgası: Konser. 22,20 
Peşte: Opera orkestrası. 22,45 Bük
reş: Karışık musiki. 23,05 Prag kısa 
dalgası: Karışık program. 23,30 
Peşte: Çigan orkestrası: 

Operalar, Operetler: 

14,25 Bükreş: Strauss'un "Rosen
kavalier,, operasından pJaklar. 18,35 
Roma kısa dalgası: Rossini'nin "Bar 
bier de Seville,, operası. 20,25 Viya
na: Operetlerden mürekkep popuri. 

22 Roma: Verdi'nin "La forse del 
destino,, operası. 22,05 Varşova: 
"Grinzing macerası,, opereti. 

Resitaller: 

16,15 Roma kısa dalgası: Napoli 
şarkrları. 17,30 Varşova: Sopran ve 
bariton refakatile piyano . 22,25 
Prag kısa dalgası; Silezya şarkıları. 
22,40 Viyana: Beethoven'den piyano 
sonatları. 23,30 Milano, Florans

1 
Tri

yeste: Şarkı resitali. 
Dans Musikisi : 

21,15: Bükreş. 23,20: Viyana. 
23.50: Münib, Uypzig. 

:nruJllt:W-: ~---

19,30 Roma kısa da1-g~sı: Arapça, 
Türkçe ve Rumca kısmen musikili 
program. 

Doğum 
Bursa Osmanlı Bankası memurla

rından Bay Emin Bayçunun bir kızı 
dünyaya gelmiştir. Yavruya uzun Ö· 

mlir diler, baba ve annesini tebrik 
ederiz. 

~- Her akşam -

Panorama'da 
mal, Suphi, ve Muhsine derin minnet Bayan 
ve şükranlarımı alenen sunaron. 
Kuleli Süel lisesi coğrafya öğretmeni H A M İ Y E T 

M. Niyazi Erenbilge J .. ••••••••••••• 

- Na.sıl emir değil? Ben haber gönderdim 
- Sen hükumet değilsin ki. 
-Ya? 
- Polis komiser muavinisin. Hükfunet, adamı böy 

le çağırmaz, böyle de emir vermez. Onun yolu, e~ 
'kanı var. Onunla emir verir, onunla çağırır. 

Jandarma çavuşu, beyaz fakfon tabakasını Erde-
ne uzattı. 

- Teşekkür ederim. kullanmam. 
- Bir kahve içer misiniz? Dedi, tekrar kapıyı kapadı. Iki jandarma dışarıda. 

biribiriyle hır gür etmeye başladılar. Erden vaziyetin 
sıttikçe münasebetsiz ~ir şekil alacağını anladı. Ve 
nlpağmı aldı, ahır tarafındaki kapıdan arka soka-

sanın üzerinde iki boş sahanla bir kaşık ve bir kırık - Vay beyim vay! Bunun için mi gelmiyordun? - Şimdi içtim. 

ga çıktı. Ve Be kire: 
- Büyük kapının önünde iki jandarma var. Onla

ra git, de ki, efendi, öteki taraftan hükftınete gitti. 
Burada boş boşuna beklemesinler. 

• Hükumet kapısından girerken, idare meclisi aza-
sından eski bir baba dostiyle malmüdürilne tesadüf 
tti. lki üç kelime ile işi anlattı. Merak et~iler. Mal 

müdürü: 
- Ben de geleyim .. 
- Ben de geleyim. 
Dedi. Erden reddetti: 
- Daha meseleyi bilmiyoruz. Hele bir ben gide

. lcap ederse .. Teşekkür ederim. 
Alt sofada bir sürü kadın, çoluk çocuk kaynaşr

du. Herkes bir derman için geldiğini söylüyor ve 
giden dertli döndüğünü yana yakıla anlatıyordu. 
ın perdesi üst pervaza vurulmuş bir kapının ö
de durdu. üstünde (Polis dairesi) yazılmış, pis, 

.. - ··· · ·'·"'"'unur, okunmaz levhayı görünce parmağının uciy
kapıyı vurdu, ses veren olmadı, bir daha vurdu, 

ne cevap yok. 
- Zahir, diye söylendi. Bundan çakmıyorlar. 
Ve kapıyı açıp girdi. Iki basamak merdivenle asıl 
aya..çıkılıyordu. Sağdaki muşamba kaplı kirli ma-

testi vardı. Soldaki küçük masaya, on ~eş, on altı · - Evet. 
yaşında bir çocuk yaslanmış, yırtık pırtık bir defte- Erden etrafına bakındı. Muavin yer göstermemiş-
re birşeyler yazıyor. Karşıda pencerenin önünde ti. Jandarma çavu~ anladı .. Eliyle masanın karşısın 
büyük masanın iki yanlarında da iki kişi oturmuş, daki iskemleyi çekip uzattı: 
bunlardan biri polis komiser muavini olduğu ünifor- - Buyurun, oturunuz beyim 
-na..sından anlaşılıyordu. Diğeri genç bir jandarma ' - Teşıeıkkür ederim . 
. avuşu idi. Jandarmanın bu nezaketine karşı, muavin dik dik 

Erdenin ilerlediğini görünce, komiser muavini kuş baktı. Erden tekrar sordu: 
bakışıyle baktı. Kaşları pek çatıktı. Bu, mısır püskü- - Beni niye istediniz? 
lii renginde, uçları yanlarına düşük yanık sarı bıyıklı - Evvela sen niye naz edip ıgelmedin? Orasını bir 
son derece çopur, çini mavi gözlü, zayıf, ufacık tefe- anlıyalım. 

cik, kırklık biri idi. Jandarma çavuşu, yirmi, yirmi - Sebeplerini söyledim. 
beş yaşında, son moda kesik bıyııklı, kırmızı yanaklı Itidalini muthafaza etmek için bütün kuvvetini 
siyah ve taranmış saçlı, kıliği kıyafeti temiz ve ol- topluyor. Ve arasıra alt dudağmı, cam yanacak de-
dukça şık bir gençti.. Erden nazik bir selam verdik- recede ısırryordu. Muavin elindeki kalemin sapmı, 

ten sonra komiser muavinine sordu: pis bir defterin üzerine vurarak : 
- Beni istemişsiniz? - Sen, dedi. Hükumatın emrine böyle mi riayet 
- Trbbiyeli Erden Efendi sen misin? edersin? 
- Evet .. Niye aradınız? - Nasıl hükümetin emrine? 
- Sual sormak hakkı bizimdir! - Nasıl olacak? Sana gönderilen emir. 
-.Peki öyle olsun .. Sorunuz. - Bana hükumet bir emir vermedi. 
- Şimdiye kadar nerede idin? - Ya kim verdi? 
- Evimde. - Kimse vermedi. 
- Orasını ~iliyoruz. Niye gelmedin? diye soruyo· - Seni çağırıyorlar demediler mi? 

rum. - Dediler. 
- işim vardı, yem~ yiyordum. Kahvemi daha bl· - Gördün m~ ya 1 

ttrmemi.ştim. - Bu bir emir değil kı. 

- Beis yok .. Kahvecimiz iyi pişirir. Nuri Efendi, 
kuzum bize ilç kahve söyler misin? 

Masa l!laşında defter dolduran çoouk, ayağındaki 
yırtık yemenileri sürüyerek kahve ısmarlamaya git· 
ti. Muavin, jandarma çavuşunun bu zımnen nezake
te davet edişini anlar gibi oldu. Sesini bir perde al
çaltarak: 

- Azizim, dedi. Ne olursa olsun, size bir haber, 
yahut emir gelmiş. Herhalde riayet etmeli. 

- Şüphesiz komiser efendi. Ben de yemek yiye
yim, gelirim dedim. Siz de benim, bu hakkıma ria· 
yet etmeliydiniz. Ortada ne var, ne olmuş? Bir cür
mU meşhut olsa, bir mühim vaka maznunu bulun
sam pekala ... 

Jandarma çavuşu söze karışmadan men'i nefsede
medi. Komiser muavinine: 

- Selim Efendi, birader, kim bilir ne suitef ehhUm 
oldu. Bizim Ikmalci Gazi babaları bilmez misin? Tut 
dersin vurur, vur dersin öldürür. Bahusus Erden 
Bey bu muameleleri pekala bilir. , 

- Şüphesiz efendim. Yalnız elin ortada anlaşıl
mıyan bir mesele var. Emir verilmiş. Dinlememişim . 
Bu ikinci mesele. Onu mademki buradayım halleder
siniz. Asıl meseleye gelelim. Beni niye istediniz? 

Komiser muavini, karşısındakinin kolay kolay bil
kU.IUr, kırılır takımından olmadığını anlamı,tı. Sahte 
P.llr gUıu,ıe: (Arkası var) 
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Ketifler: araıında 

Yeni Bir Dünyaya 

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

1 GONON :MESEL~ERI 1 

Sıhhiye Vekiline 

Teşekkür Ederiz 

F ransadan iki Diplomat 
Çeliğe büyük bir rakip çıktı. Cam• 

dan ve odundan yapılan yün, ııakild 
yünden daha sağlam ve güzel oluyor. 
Suni lastik o kadar yaytldı ki, haki
kisinden ayırdetmek imkam kalmadı. 
Bu gidişle odunda nekmek yapılacak 
zamana az kaldı, demektir. 

lstanbulda ba.ı lıyan tifo salgını 
klll"§ısuıda Sıhhiye Vekaletinin gös
terdl'ri büyük aJika cidden kayde 
\'e ~iikrana layıktır. 

Yeni haşveliil 
Chautemps 

Sıhhiye Vekili, maiyetinde Vekale
tin iki büyük rülmü lle, lstanbula ka
dar geliyor, Jıastalığın seyrini yer.in
de tetkik ediyor. Gerek hükUınetçe 
\'e .gerek halkça alınması laum gelen 
tedbirleri tesblt ediyor ve sonra gaze. 
teclleri kal'§ısma alarak hastalığı ol
duğu gibi anlatarak halkı ikaz edi
yor. 

Her tarafta a.sı istasyonlan açılı
yor, hastanelerde tertibat alınıyor. 
Artık tifo salgını karşısında hükô
met~e almınası 13.zım gelen tedbirlerin 
almdığma emin olabiliriz. 

Şimcil hastalıkla mücadele için 
kendimize 'Htt~en \'aZife)i yaprmya ça. 
lışalım. Hepimiz aşılanalım, )iyeceği. 
ınlze ve l!,;'eceğlmize dikkat edelim, 
evlerimizin ve şehrimizin temWiğine 
itina edelim. 

Her sene l!'lmizden beş yüzden faz. 
la insan alıp götüren bu sari fıf ete 
karşı milletçe ve fertçe alınacak müş.. 
terek cephe, muhakkak ki, hastalığın 
tahribatını tahdide yarayacaktır. 

• 
Pisrk!e Mücadele 

Sıhhiye Voklllnln beyanatına göre, 
bu defa tüo hnstalığının men§ei pl'i

Jiktir. ninacnalcyh ilk tedbir olarak 

f crtçe ve hükfıme~e pislikle mücade
le etmeliyiz. 

Pi likle milcadelc için evvela ı>eh
rlu rıkanması lftzımdrr. Utün mefte-
ni şehirler sabah erkenden 3,kanır. 

Istanbul şehri yi.kanmıya çok müsait
tir. Her sabah bellibaşh caddeler ba.5 
tan ba-;a ve adamakıllı yıkanmalıdır. 

Sonra lstanhul 3.-.hlr halkının mU
Jıim bir kısmının elinde yıkanma ve 
temizlenme lmki\nlan yoktur. Bu se
beı,ıe fakir halk yıkanamıyor. Ha
mamlar \'edeniz hamamlan pahalı

dır. llnlka, hiç olmazsa yaz mevsimi

ne mahsus olmak üzere, bedava ha

mnm ve deniz banyoları temin edile
bilir. 

Temizlik, Türkün en eski meziyeti
dir. Türkiyede me,·cut hamam bollu
ğu dünyanın hiçbir yerinde yoktur. 
Avrupa hükümdarlarının sarayların
da bile yıkanmak günah sayılırken, 

Türk §elıirlerinde halk hamamlarda 
bol su ile yıkamrclı. Bugün eskisi ka
dar değilse, bunun kabahatini biraz 
fakirde, biraz yaşayı§ tarzımızda, bi
raz da temizliğin pahalıya mal olma
ısında aramalıdır. 

Yalnız tifoya karşı değil, her tür

lü hastalığa karşı en müessir müda
faa \'asıtıısı temizliktir. El'inizi, nef
sinizi, üsttinUzU, başmızı temiz tutu
nuz, o ,·akit hastalık size sokulmak
tan korkar. 

• 
Sıhhat Bültenine 

ve Auriol 
F ranıanın yeni Batvekili 

51 yıl önce Pariıin gö
beğinde doğmuş bir adamdır. 
Babası, f akirJerin hekimi idi 
ve baktığı kimselerin tencere
sinde et bulunmadığını ve d5-
femelerinin yırtık pırtık oldu
ğunu görünce ücret almayı 

unuturdu. Fakirlerin ıevgiıini 
kazanan doktor Emile Chau
tempı evvela belediye azalığı
na, daha ıonra mebusluğa ıe
çilmit, daha ıonra da ayan 
azalığına geç.mit ve müstemle
kat nazırı olmuttu. 

Fakat Dr. Cbautemps Uç sebep 
yüzUnden zengin olamadı: Birinci
si, doktor olduğu sırada ücret al
mayı unutması, ikincisi: Siyaset 
yoliyle para kazanmayı düşünme-
mesi, UçüncUsU Beş erkek babam 
olması. 

Bugün Fransanın Başvekili olan 
Camille Chautemps bu beş evla
dın en şöhretlisidir. Fakat onun 
bilyllk kardcai Felix de vaktiyle 
mühim bir Hlyast şöhret kazanmış 
ve büyük harpten önce askeri hiz
met müddetinin Ud seneden Uç se
neye çıkarılması istendiği zaman 
bu yolda hazırlanan layiha ile mü
cadele edenlerin başına geçmiş, ve 
bütün sağ gazeteler tarafından va
tan haini diye teşhir edilmişti. Fa
kat bUyUk harp koptuğu zaman 
Fransız mebuslan içinde cephede 
ölenlerin biricisi bu "vatan haini" 
idi. Başvekilin bir kardeşi daha mu 
harebede ölınUş ve !>iri de Senegal-
lerln bir isyanı esnasında maktul 
dUşmUştU. 

Chauternps ailesinden hayatta 
kalanl~rın ikisi de hukukçudurlar 
ve blrı Başvekil, diğeri avukattır. 

1934 te Stavfskl rezaleti or-
taya çıktığı zaman Camille 

Cha~terns, ikinci defa Başvekilliğe 
gel~ış bulunuyordu. Hft.diseyi Cüm 
hurıyet. rejirni aleyhinde istismar 
etmek ıstiyenler Stavisldyi Radi
kall~rin hlmlsi telakki ediyor ve 
Radıkallerin ondan bol bol para al
dıklarını iddia ederek sırlarının 
meydana çıkmaması için onu kendi 

ni öldUrrnuş gibi gösterdiklerini, 
Radikallerin lideri olan Chau
temps'm bu hô.diseyl hazırladığını 
söylUyor, hatta Başvekilin hadise 
sırasında, intihar sahnesine yakın 
bir yerde Yaz mevsimini geçirme
sini delil olarak ileri sürüyorlardı. 

(Başr 1 incide) 

zaman içinde Türkiye harici siyase
tinin elde ettiği muvaffakıyet ve 
Milletlerarası münasebetlerde vardı· 
ğı mevki, akıllara sığmıyacak bir ma 
hiyettedir. 

Ameli idealizm 
Türkiye bu muvaffakıyetlere ame

li bir idealizm ve çok müspet bir ça
lışma usulü sayesinde varmıştır. Me· 
seleler birer birer ele alınmış ve en 
kati bir tarzda halledilmiştir. Millet
lerarası hayatın meseleleri hakkın~a 
çok ameli oir görüş muhafaza edıl
miş ve samimi sulh prensipleri hiç 
bir vaziyette ihmale uğratılmamış
tır. Elde edilen neticeler çok dikkat
le tetıkik edilmiye değer . 

tıklnnnı da derin bir alfı.ka Ue taıkip 
ettim. Ankaraya ilk vardığım za
manlar burası malarya ile dolu bir 
yerdi. Hacı Bayram civarında ahşap 
bir eve Sıhhiye Vekrueti adı verili
yordu. Bu evin bir odasında doktor 
Refik bana Tı.irkiyede sağlık işleri
nin yükselmesine ait rüyalarını an
latırdı. Bu rüyaların çot;"ll bugün ha 
kikat olmuştur • 

TUrkiyenin maarif işlerinde elde 
edilen neticeleri ölçmek için de be
nim gibi on beş senelik farkları a
dım adım ölçmüş olmak lllzımdır. 
Köy eğitmenleri hakkında son açılan 
çığır, çetin bir ihtiyacı kestirme yol
dan halle hizmet edece.k çok salim bir 
sistemdir. Yeni eğitmenlerin köy
lerini dolaşanlar, az zamanda ya
man neticeler alındığım bana anlat
tılar. 

Türk rejimi ve demokrasi 
Türk reJimini şu veya bu surette 

tasnife çah§anlar var. Umumi usul
lere göre böyle bir tasnif yapmak 
sarih bir hatadır. 

ihtiyaç Var 
O zaman l<"ransada müthiş bir 

mUnaka§a başlam13 ve Chautemps 
ın hıı.sımları onu katil diye itham 
etmekten geri kalmamışln.rdı. İşte 
bu yüzden Cautemps kabinesi isti; 

Umumi hayatın her sahasında 

Türk inkıHibı yapıcı bir safhaya gir
miştir. İlk safhada (GarpWaşmak) 
adı altında garp müesseselerini oldu
ğu gibi taklit etmiye meyil gösterili
yordu. Şimdi seçme devresi~e varıl
mıstır. Türkiye harlçtdd ornekler
de~ yalnız kendi ihtiyaçlarına uya
nı alıyor ve kendi işlerini başarmak 
için muhtelif sahalarda yeni çığırlar 
açıyor ve yeni kıymetler yaratıyor. 

Muayyen bir vaziyette bir memle
keti az zamanda yükseltmek ve iler
letmek için ne gibi ~ir makanizmaya 
ihtiyaç varsa Türkiye bunu orijinal 
surette tayin etmiş ve kurmıya mu
vaffak olmuştur. Türkiye, içtimai 
bakımdan en demokrat memleketler
den biridir. Bütün Türk müessesele
rinin geçirdiği inkişaf demokrasiye 
doğrudur. 

Yalnız §ehrin sıhhi \•az:yrti lmklnn
da karanlıkta kalmamak için, dünya
nın her tarafında olduğu gibi, günlük 
sıhhi bülteııJere ihtiyaç yok mudur? 

Şehirde ne gibi lıastahklar vardır? 
IInngi se.:ıntlcrde en çok hastalık zu
hur eder? llll!lgi yaşta \'e hangi mes
lekteki insanlar arasında hastalık \'e 
ölüm ~oktur? 

Şehrin sıhhi vaziyeti hakkında cid
di bir tetkik yapmn:İc veya zuhür eden 
bir hastalık üzerine efkan umumiyeyi 
telaşa \'enn mek için böyle bir bUl
tcne ihtiyaç vardır, sanınz. 

fa etmiş ve ayni sırada Dijon de
miryoluna yakın bir yerde Parıs 
hakimlerinden Albert Prince ölü 

yeni açtığımız bir çığır 
Benim çok alakadar olduğum bir 

mevzu vardır ici, hapisanc ıslahatı
dır. Türkiye adliyesi, lmrah adası 
tecrübesi gibi yeni yeni birtakım u· 
sullerin yardımile suçluyu tedavi yo
luna girmiştir. Bu yeni tecrUbeler 
hariçte çok alaka uyandırmıştır. Nev 
york hilıkumeti hapi.sane mUtehassıs
lanmn ceza mUesseseleri hakkında 
neşrettikleri aylık mecmua, Türkiye 
hapisane ıslahatı hakkında benden 
35,000 kelimelik bir etiid istemi§
tir. Bu yazıyı yazdım. Hariciye Ne
zaretimiz neşrine müsaade ederse 
bir iki aya kadar Nevyorkta intişar 
edecektir. 

Ayrılırken •• 
1921 de Türkiyeye gelinciye kadar 

zihnim Tür~dyc ile hiç meşgul olma
mıştı. Malumatım çok müphemdi. 
Yalnız şurası vardı ki, hiçbir sabit 
fikre bağlı değildım. Dimağ, hakikati 
olduğu gibi kabul etmiye hazırdı. 

Vaşingtonda bana verilen vazife, 
hoşuma giden bir vazifedir. Sefirler
den başka bütün hariciye memurla -
nnı tayin eden daireye şef oluyorum. 
Ben mücerret meselelerden ziyade 
canlı insanlarla uğraşmaktan hoşlan
dığnn için bu vazife tam kafama gö
redir. Böyle o!duğu halde buradan 
aynlncağıma çok müteessirim. Eğer 
Türkiyeden aynlmağı buraya olan a-

lakaları kesmek diye telakki etsey
dim bu akıbeti korkunç bulurdum. 
Fakat beni buraya bağlıyan bağlar 

tamamile baki kalacaktır. Ruhum bu
radan ayrılmıyor. Mukadderatım ya
kından takip ettiğim Türk inkılabı -
nın seyrini alaka ile takibe devam e
deceğim. Her fırsat düştükçe buraya 
gelmeği en büyUk zevk bileceğim. 

Memleketimle Türkiye arasındaki 
yakınlığı kuvvetlendirmeğe çalışmak, 
tabii bir ga~em olacaktır. Amerikada 
Türkiye hakkında 15, 20 sene evvel 
hüküm süren telakkiler tamamile 
değişmiştir. Atatürkün eserini tanı -
mıyan ve hayranı olmıyan Amerikalı 
yotkur.,, 

B. Shaw lO temmuzda Türkiyeden 
ayrılıyor. Bu kıymetli Türk dostunun 
ayrılması, memlekette pek çok olan 

dostları arasında hakiki bir teessür 
uyandırmıştır. Dostumuza yeni vazi
fesinde de muvaffakıyetler dileriz. 

ESKi HARFLERLE 
BASILMIŞ KIT APLAR 

Vilayetten bUtUn kitapçılara yapı
lan bir tamime göre, kitapçılar, bu-

Bu bUlten anıl zamanda bir istatis
tik vazifesini ·göreceği için, şehirde 
alınacak sıhhi tedbirler bakımından 
da faydalı olabilir. 

bulunmuş' u. Daha sonraları inti
har olduğu anlaşılan bu ö!Ume de 
esrarengiz bir mahiyet verilmiş, 
bakimin de birtakım ifsaatta !>u
lunmamak için katledildiği ileri sü
rülmüştü. Parisin MUddeiumumfsi 
M. Pressard'dı. Ve bu zat Chau
temps'm kayin biraderi idi. Guya 
bu müddeiumumi, kayin biraderi
nin teşhir edilmesine imkln ver
memek için birkaç katil ile anlaş
mış, katiller hAkime pusu kur
muşlar ve öldUrmUşlerdl. 

Doktor Refik'in rüyalan 
Sağlık Bakanı Doktor Refik'in yap 

Tiirkiyenin doğuşunu, inkişafını 
adım adım takip •ettim. Türk mille
tinin her kısmını temsil eden adam
larla görüştüm ve tanıştım. Türkiye
yi yakından tanıdırn, sevdim. 

gün dükklnlarmda bulunan eski harf 
ferle yazılmış biltiln kitapları birer 
liste halinde EminönU kaymakamlığı 
na l!:ıildirecekler ve her ay sonunda 
da bunlardan satılnnlann bir cetve. 
Jini vereceklerdir. Kitapçılar liste} 

rini hazırlnmıva basalmıslnrdır. e 

Yirminci asır medeniyetinin bir dö
nüm noktasında bulunuyoruz. Diln
ya endüstrisi iptidai maddelerini tabi! 
kaynaklardan ziyade suru kayna.Alar
dan almıya başladı. 

Tarih bir tekerrürden ibarettir der
ler. Bir zamanlar ilmi simya ile, kur· 
!}undan ve civadan altm yapm.ıya uğ
rqanlar, deli diye anılırlardı. Çünkü 
altın yapamadılar. Fakat bugUn o
dundan ipek, yün; kömürden sabun, 
lastik yapanları medeni dünya, yeni 
peygamberler diye kar31lıyor. ÇUnkU 
onlar bu i3te muvaffak olmasını bi· 
liyorlar. 

Geçen seneki Berlin sergisinde, Dk 
defa olarak sunt otomobil lastiği tet
hir edilmişti. Dedikodusu birkaç ay 
süren bu mühim buluş, bugiln artık 
bir vakıa olaralt: kabul ve endüstriye 
tatbik edilmiş bulunuyor. 

Bugün lastik süngerler, otomobil 
18.stikleri, suni lastikten yapılmakta
dır. Yine bu lastiğin akrabasından o
lan Buna adlı madde ise, şimdiye ka· 
dar bilinen elektrik izolatörlerinin en 
kuvvetlisi olmak üzere tanınmakta
dır. Suni lastik ağaçtan, yani sellil· 
tozdan yapılmaktadır. 

Yine sellülozdan, hiçbir suretle le

kelenmiyen otomobil boyaları da imal 
edilmiye başlannu3tır. 

Kırılmıyan cam adile meşhur olan 
pleksis camı ise odun, kireç ve kö
mürden yapılmaktadır. Son günlerde 
barsak ticaretine büyük bir sekte ~ 
mıya hazırlanan ve suçuklann üzen • 
ne barsak zan yerine kaplanm.ıy& 

ba3lanan sunl zarlar, selofandan ya.. 
pılmaktadır. Yine sunt madd~erden 
olarak çeliğe büyük bir rakıp çık. 
mı§tır.' Aslı odun olan ve büyü~ ma
kinelerin en çabuk yıpranan bır ak .. 
samında ve dişlilerde tercihan kulla .. 
nılan bu maddede Buna cisminin biı
akrabasıdır ve Mipolan admı ~ak .. 
tadır. Mipolandan birçok borular et, 
yapılmaktadır. Bu maddenin bUtu._ 
hamıilara ve hararete çelikten dalı, 
fazla mukavemet gösterdiği tecrübe. 
!erle anlaşılmıştır. 

Nihayet yine odundan yapılan su. 
ni yün ve suni ipek artık bir çok ci. 
hetlerde hakiki yüne ve ipeğe Ustun. 

lüğUnU meydana koymuş bir haldedir. 
Mesela suni yün liflerinin, hakiki ytL 

nUnkünden uzun olması, fabrikatör. 
~ 

!erin suni yilnü tercih etmelerine ve-

sile teşkil ediyor. 
Son günlerde camdan da bir nevı 

yün imal edilmiye başlanmıştır. Bu 
yUnden yapılan kumaşlar bilhassa 
teknik levazımda kuila.ınılmaktadır. 

Yeni bir dUnyaya doğru gidiyorua. 
Suni iptidai maddeler dUnyasına ... 

KIZILAY 
HAFTASI 

Kızılay haftası, dün de çok canlı 

geçmiştir. Şehrin her köşesinde pro
paganda tezahürleri yapılmış, mü• 
mereler verilmi tir. Bu arada Ş 
Kızılay nahiyesi taraf •ndan Taksim 
abidesine merasimle çelenk konuJ. 
muştur. Merasime, Kızılaya mensup 
yavrular dn iştirak etmişlerdir. 

Küçüklerin söyledikleri istiklil 
marşından sonra Beyoğlu kaza bat
kanı General Ali ile Şişli Nahiye re
isi Bayan Şeref Cevat birer nutuk 
söylemil}lerdir. 

BugUn de hafta münasebetile şeb· 
rin ':>irçok semtlerinde müsamereler 
ve toplantılar tertip edilmiştir. Yeni 
aza Yazılmasına faaliyetle devam edil 
mektedir. Birçok dükkanlar,. vitri~
lerini "Kızılay,, tabloları ile silslemı, 
lerdir. Hafta sonunda bu vitrinler a
rasında müsabaka yapılacak. kaza • 
nan dükkan sahiplerine madalya ,e. 
rilecektir. 

BiR CESET BULUNDU 
Dün Haydarpaşa açıklarında hf r 

ceset bulunmuştur. Hüviyeti hcnUz 
anlaşılamamıştır. Ceaet morp kaldı. 
nlmıı;1, tahkJkata ba.tlanmışt.Jr. 



( SPOR ) 
Şeref Stadı Aleyhindeki 
Neşriyata Cevap Veriliyor 

Beşikta, Şeref ıtadında yapılan 

maçlardan birinde .• 

Beşiktaşlılar 

Stat için 
Neler yaptılar 

Betiktat klübünden aldığımız atağıdaki 

mektubu bir fey ilave etmeden netrediyoruz: 

Bu mektubun tarafımızdan netri, bitaraf lığı
mız ve sütunlarımızın ıporcu tikayetlerine açık 
olmaıındandır. Muhteviyatına İftirak edip 
etmememiz mevzuubahiı değildir. 

Cumhuriyet gazetesinin 28 haziran tarih1i nüsha
srnda 6 ncı sayfasındaki (Futbol m~ görmek lsti
yenlerin çektiği ·eziyet) serle,· hah yazıya ce,·aptır: 
Beşiktaş gençliğine spor alanı olan stadyum, onu 

ticaret kasdile idare eden bir teşekkülün değil, mev
zuuna ve hedefine uygun bir çalışma ile hareket e
den bir topluluğun malı olduğu içindir ki, bu yaı.ı 
bizi mahkemeye değil, yine gazete sütunlarında ce
vap vermiye götürmüş bulunuyor ve hakikatten çok 
Uzak olan bu yazı karşısında stadı bilenleri değil, bil
miyenleri aydınlatmak vazifesiai veriyor. 

Güneşin Tenis 
Turnuvası Bugün 

I 
1 - 27 Hazirandaki milli küme 

maçlarının oynandığı yer Cumhuriyet 
muharririnin dediği gibi, Şeref ar
sası değil, Beşiktaş Jimnastik Klübü-
ne ait Şeref stadıdır. Buradaki kuv
vetli yağmurları müteakıp burada ça
mur görülmez. Ebadı niz;unidir. 

Tam 3000 kişinin rahatça oturacağı 
beton tribünü vardır. Muharririn (ve 

Bugün Taksimdeki Günef kortlarından faydalı bir turnuvaya zaten pek mahdut olan tribünler) di-
batlanıyor. Bir zamanlar hayli ileri gitmİf olan tenisçiliğimiz ye tarif ettiği işte bu 3000 kişilik tri
eskilerin yerlerini dolduracak gençler yeti9mediğinden dolayı bündür. Statta: maç ve çalışma gün-
epey gerilem· ,tir. lerinde sabahtan akşama kadar spor-
T nis i in Türkiye iklimi en müsait 1::7 cuların emrine hazır sıcak sulu duş 

iki mi rdcn biridir. Yazı ve sonbaharı 1 ~'· '' ' '" "...,..,......,.......,~ tesisatı ile her türlü istirahat esbabı 
un ur n ı to.nbulda tenis hevesli- t Bu ha/f anzn ~ temin edilmiş müteaddit soyunma o-

m dedini artırmak çarelerini a- - ~ dalan vardır. Böyle yere arsa denir 
ırm 7.S k gelecek sene1er tenisçi - Maçları ~ mi? 

.:ı ıı.. 2 - Maç gününden evvel sahayı d muz daha küçülecektir. Bizde ~ "il 
ı bu porun beynelmilel derecesi- ~ T. <J. K. lstanbul Bölgesi ~ ve tribünleri motorpomp ile lazım ol-

ı yuk clt bilcceklcrden ziyade sıhhat ~ Futbol Ajanlığından: ~ duğu kadar yıkadık. Maç günü kuv-
v h ıt z yıflamak için oynıyan sı- - 4-7-1937 pazar günü Kadı- Ilı ~etli esen rüzgara rağmen sahada toz 

11 d h f z!adır. t köyünde Fenerbahçe Stadında ~ yoktu. Bay Muharririn, hademelerin 
~ yapılacak Milli KUme maçtan: ~ kovalarla suladığını söylediği yer 

~ ç kazandıracak gençler nedense c 1 _ Fenerbahçe _ Beşiktaş d •. 1d. St d yrı bir 
ten ıltı at etmez oldular. Bu rağ- - ~ spor sahası egı ır.. a ın a . de 
be zlık s hasızlıktan veya parasız- t saat 16. yan hakemleri Muam - ~ tarafında yapılan ve ınş:uı:tı henüz -

bkt 1 G 1 . te ise bag· _ - mer ve Samim Talu. ~ 1 vam eden güreş mahallının etrafında 

1 
n kgehmıyor. enç erıd • n ..ıı 2 - Güneş - Galatasaray ~ ve büyük kapı önünde yer alan misa-

y avayı yapama ıgımız mu- ,.. . F . .. .. ·· k 
h k kt - saat 17,45. Yan hakemlerı e- ~ firlerimizin istirahatlerı duşunulere 

B . ır.GU k rtl d başlıva. - l'idun Kılıç ve Tank. '- bu yerlerin ayrıca kovalarla da sulan-
u , nPş o n nn a ., ,, "",, ,, ,, ""' ,, """"""""'"., .. .. 1 .. f · 

~ k ol n müsabakalarda gençler ara- ması muvafık goru muş ur. 

nd:ı ayn ma lar yapılması hayırlı } Qflnkı' 3 - Stadın d~ı: düh~liye ~apısı 
b r b lan ıçtır. Bund n sonra geç- vardır. Kapılan ıçı?dekı. turnıkel.cr 
ki Ierd n f zla gençleri heveslendire- diğer stadları~ turnı~~ı.ennd~n genış-

k turnuv ı ra de\ nm olunursa ile- MÜ h 1 m tir. Acele edılmez, ıtılıp kakılmazsa 
nsi içın belki yardımcı olur. kapılar kimseyi sıkıştıramaz. Bu h~ 

Bu turnuvanın kuraları evvelki gün G • • · Taksim ve Fener stadlarmda da aynı 
kılmi tir. Çekilen kuraya göre ter- ureş er şekildedir. Muharririn seyrettiği bu 

t p edıl n program aşağıya çıkarıl- Izmir güreşinde Amerikalının ha- maç Istanbulun en fazla kal.a~alık 8~ 
tır. 11 temmuza kadar devam e- kem heyeti tarafından müsabaka ha- yirciyi toplıyan bir maçı ıdı ve hıç 

d k olan btı turnuvanın prograMla- rici addolunmasile galip gelen Müla- kimse sokakta kalmadığı gibi, kap;d:ı 
-rı her gün gazetemizde neşredilecek- yimin bu pazar Taksim stadında in- ezilenler de olmadı. 
tir. tikam maçına çıkacağını haber ver- 4 - Bütün bu hakikatlere rağmen 

3 7 37 Cumartesi programı miştik. Mülayim, Amerikan boğasını biz, stadımızın modern bir stad oldu-
S at 14 - Vasil - Haricun, Bo- tamamen gözüne kestirdiğinden orta- ğunu iddia etmiyoruz. Yalnız para i

aı naho-Amram, Vitalis - Silberger. ya Amerikalının kemerini k.:>ymasını le değil, bir taraftan da anlından ter 
14 45 - Koçıfi - Anjopulos, Rot- istiyor. Ona mukabil de kendisi beş akarak kuvvetli kolları ile bu stadın 

m nn Faruk, Stepan - Neşet. yüz lira bahse girmiye hazır olduğu- yapılmasına taş ve toprak taşıyan, ı-
15 30 - N z ret - A. Baldini, - nu bildirmektedir. cabında onu yıkayan, temizliyen Be-

Mu mm r, Telyan - Ahmet Tando- Mülayimin bu vaziyetine bakılırsa §iktaş sporcularının, stadı daha .n'.O· 
yarınki güreşin çok çetin olacağı bek- dern bir hale getirmek gayelerıdır. 
lenebilir. Ucuz dUhuliye ile girilen yerdeki se

1938 Balkan 

Olimpiyatları 

Amerikan boğasına karşı Mülayi • yircileri de tamamen oturtmalt ve tri
min yapacağı güreş kadar bizleri a- bünümüzün üzerini kapamak (en mo
lakadar eden diğer bir çarpışmayı da dern Avrupa stadlarmda tribünlerin 
Türk güreşçileri arasında parlıyan üstü açıktır) ve istirahatini daha faz
Sındırgılı Şerif yapacaktır. Bu genç la düşünenler için de hususi yerler 
Molla Mehmetle karşrlacaktır. yapmak emelimizdir. .. .. 

Tenkit nısfet ile beraber yuruyen 
ve yürümesi lazımgelen bir hareket
tir. Hüsnü niyetten ne kadar uzakla
şılırsa yapacağı tesir, teessür ve esef
ten başka bir netice vermez. 

Bu Haftaki 
Hakemler 

Bu hafta yapılacak olan Fenerbah
çe - Besiktaş ve Galatasaray - GU
neş maçlarının hakemlerinde uyuşa
mıyan klüpler hakem intihabını fede
rasyona havale etmişlerdi. Dünkü sa
bah ve akşam refiklerimizin federas
yonun hakemleri intihap ettiğini ve 
alakadarlara tebliğ ettiğini ilin etme
lerine rağmen federasyon ve klüpler 
nezdinde yaptığımız tahkikata naza
ran böyle bir karar verilmiş ve maç
ların hakemleri tayin edilmiş değildir. 
Bu maçların hakemleri ancak bugün 
belli olacaktır. 

Beşiktaş Jimnastik Klübü 
Umumi Katibi 
Hikmet Balıkan 

Reddedilen 
Bir istek 

Ankara, (Tan muhabirinden) 
Galatasaray klübil, Gençler Birliğine 
müracaat ederek, yıldönümünde ge
tirteceği ecnebi takıma, Ankarada üç 
maç teminini rica etmiştir. Fakat 

Bahar Müsabakamızın Neticeleri: 

Mükafat Kazananların 
isimlerini Neşrediyoruz 

Şeker kavanozu kazananlar: 
27 - İzmit küçük kazarhane fab

rikası numara 780 Celfı.l. 
28 - Heybeliada deniz harp mek

tebi son sınıf A. Gayez 
29 - Çatalca birinci okul talebe

sinden 146 Seyit 
30 - Edremit Bizim berber Hüse-

yin. 
31 - Çumra Oztürk okulu öğret

meni Oktay. 
Bilezik kazananlar: 

32 - Kadıköy müddeiumumisi eşi 
33 - Arison hakimi Kemal kızı 

Güner. 
34 - Bergama inkılap sokak 10 

Ferdane 
35 - İstanbul fen fakültesi kimya 

şubesi son sınıf Aliye. 
36 - Kadıköy Cevizlik Tevfik 

Bey sokak 12 numara Nazlı. 
Dolma kurtun ve mürekkep 

kalem takımı kazananlar: 
37 - 1.stan~ul Sultan hamam Ata 

Atabey mağazasında Mehmet Küçük 
38 - Trabzon piyade alayı 5 inci 

bölük yüzbaşı Rüştünün çocukları. 
39 - Kadıköy Moda caddesi 23 

numarada Ömer 
40 - Kuşadası inhisarlar müdürü 

Ferit Yılmaz 
41 - İstanbul erkek lisesi Akif 

1687 
Elbiselik kumat kazananlar: 
42 - Ankara ziraat bankası koo

peratifinde Ayla 
43 - İstanbul Siliıhtarağa elek

trik fabrikası Mukaddes. 
44 - lçel emniyet müdürü Ruhi· 

nin kardeşi Kev::er. 
45 - Erenköy Doktor Hayri Öme· 

rin kızı Güzin. 
Birer cilt Çocuk Ansiklopedisi 

kazananlar: 
1 - Izmir Emlak bankası kontro

lör Kenanın oğlu Oktay, 2 - Kırkla

reli piyade alayı teğmen Ekrem Tür
ker, 3 - Urfalı Fevzi Urfa, 4 - Ci
hat Seçkin Askeri Tıbbiye üçüncü sı-
nıf 474, 5 - Kayseri devlet demir
yolları dördüncü işletme sicil memu
ru Mehmet Salih, 6 - Kastamonu be
lediyesi elektrik santralında Mustafa 
Yaman, 7 - Izrnir Şehit Fethi Bey 
okuluöğretmeni M.Kunt, 8-Nazilli bez 
fabrikası elektrik grubu ustası Hay
dar Erşen, 9 - Eskişehir Hoşnudiye 
mahallesi Vural sokak No. 34 Gani 
Ozbilgi, 10 - Tunceli Eliziz vilayet 
şifre katibi Bedrettin Kaleli, 11 -
Istanbul adliyesinde tebligat kalemin
de Rifat, 12 - Kemal, Beyoğlu tele
fon santralında fen memuru, 13 -
Ankara Ismetpaşa Inönü mektebi baş 
muallimi Nizaınettin, 14 - Manisa 
Akhisar hükumet caddesi No. 149 
Sunday, 15 - Bartın kuyumcu usta
sı yanı.n.da Nihat, 16 - Türk hava 
kurumu genel merkez memurları. 

Matbaamız netriyatından beşer 
kitap kazananlar: 

Birinci mükafat olan 
Deniz Ossü 

200 lirayı kazanan iz.mit 
orkestra heyeti 

. --
Fotoğraf makinesini kazanan 

dırım caddesi No. 22 Osman, S -
Keskin hükumet tabibi eşi Müfide, 
4 - Eyüp Gümüşsuyu, Hüsamettin 
sokak No. 72 Bedia, 5 - Sinop ruh• 
hat müdürünün kızı Semahat, 6 -
Yeşilköy Mahmut Şcvketpaşa cadde· 
si No. 5 slbiha, 7 - Eskişehir polis 
memurlarından Abdullah, 8 - Uskü• 
dar Şemsipaşa Parlak sokak 129 Tar· 
han, 9 - Istanbul Saraçanebaşı Hor· 
hor yokuşu No. 157 Ferda Peköz, 
10 - Istnnbul inhisarlar takibat şu· 
besinde Mitat, ll - Zonguldak çelik 
apartmanı No. 5 Zekiye, 12 - Konya 
Iş Bankası Eren, 13 - Samsun nü· 
mune hastanesi hemşirelerinden 

Mebuse, 14 - Kayseri devlet demir· 
yollan yatakhane memuru Vasfinin 
kızı Melahat, 15 - Bursa Yeşil cad
desi No. 117 Hamdiye, 16 - Giresun 
Iş Bankası veznedarı Osman, 17 -
Bursa Ziraat Bankası muhasibi Do• 
ğa.n, 18 - Bafra aile sineması maki· 
nisti Yusuf, 19 - Nazilli pamuk ku• 

Samsun riyaziye muallimi Rüştü 

Müfide 
(Keşkin) 

Fahri 
(lnebolu) 

nıwıu. ııuı .a ~ -

20 - Bursa Merinos fabrikası me • 
murlanndan Galip. 

Dolma kurfun kalem 
kazananlar: 

ı - Heybcliada sanatoryomu orta 
paviyonu Emin, 2 - Mersin I§ Ban· 
kası memurlarından Hüseyin, 3 -
Sıvas muallim mektebi müdürü vası· 

' tasilc Cemile, 4 - Zonguldak ticaret 
odasında Ziya Vidal, 5 - Sinop mem 
Icket hastanesi baştabibi Bahirin kı· 
zı Betul, 6 - Erzincan askeri okul sı
nıf 8 561 Abdullah Ba§ak, 7 - Bi1e· 
cik meteoroloji ikinci sınıf asistanı Ze 
ki, 8 - Tunceli ikinci komiseri Şev· 
ki 9 - Odemiş tütün zürramdruı Na ' . ci, 10 - Ycşilköy mühendis Zıya so· 
kağı 2 numarada Osman Nur, 

Birer kadın el çanta11 
kazananlar: 

1 - Biga inhisarlar müdürünün oğ 
lu GUşlU, 2 - Ankara ikinci noter 
dairesi memurlarından Celfı.l, 3 - An , 
kara devlet demiryolları istatistik k:ı.- · 
lemi hasılat dairesinde Faik, 4 - Is. 
tanbul iş Bankası memurlarından Hil 
seyin, 5 - Antalya lisesi Almar.ca 
öğretmeni eşi Malike, 6 - Ankara 
Yenişehir Meşrutiyet mahallesi No. 4, 

1 alebe .vurdundan 800 

1 - Etyemez Tekke sokak No. 3 
Beria Ongun, 2 - Çemberlitaşta Pey 
kane sokak No. A 27 Feyziye, 3 -
Kadıköy Cevizlik Bayan Füswı, 4 -
Izmit belediyesinde Mebrure, 5 -
Konya Altıntaş okulu öğretmeni Kad 
riye. 

Birer boyunbağı kazananlar: 

ı - Ergani Yaşar An kan, 2 - A~ 
talya Hasan Hüseyin Antalya emtıı· 
yet üçüncü komıserlerinden, 3 - A· 
dapazan Türk Ticaret Bankası Izınıt 
şubesi muhasebecisi Vefik, 4 - Gem· 
lik kaymakamı eşi Güzin Işık, 5 -

7 - Inebolu Darsu okul öğretmeni 
Fahri Nuriye, 8 - Beyazıt Tıp talebe 
yurdunda 800 Ragıp Onal, 9 - An
kara ziraat enstitüsü ziraat fakültesi 
65-1, 10 - Ankara erkek lisesi mual
limlerinden Nurettin. 

Y arımtar düzine çorap 
kazananlar: · 

ı - Söke Konak mahallesi Bahçe 
sokak No. 47 Orhan Çubukçu, 2 -
Istanbul ithalat gümrüğü muhasebc
si.ınde Niyazi Ergilneş, 3 - Hakkı 
Türkmen Muğla dağ alayında t.lbur 
2 bölük 7 subayı, 4 - Konya askPri 
hastane memuru Rıza, 5 - Kadıköy 
Mühilrdar caddesi 101 Adnan. 
Erkek el çantası kazananlar: 
1 - Izmir erkek lisesi No. 115 Su

at, 2 - Tekirdağ Atatürk okulu 

vilayet, şehir stadyomunu Milli Kü
me maçlarının finaline bile vermedi -
ği cemiyetle yabancı bir takımı ge -
tirterek fena bir sahada oynatmayı 
istemiycn Gençler Birliği bu talebe 
red cevabı vermektedir. 

Haydar Saraç 
(Nazilli) (Ereğli) 

başöğretmeni Rasim, 3 - Tekirdağ 
Namık Kemal okulu öğretmeni Ra-
sim. 

Birer erkek mayosu kazananlar: 
1- Nurettin Ulusoy, Izmir lş Ban 

kası memurlarından, 2 - Sabit Sa· 
mit, Ankara ceza evinde, 3 - Ay -
vansaray lastik ve mensucat fabnha
sı Halil Ibrahim. 
Birer yatak örtüsü kazananlar: 
ı - Çanakkale orta okul suııf 2 

No. 1065 Bedia Besim, 2 - Kadı.Köy 
Badcrnaltı Hürriyet araptımanı Se -
miha, 3 - Konya Ereğlisi, maarif 
memuru Saraç Aydın. 

Birer ku\u tuvalet sabunu 
kazananlar: 

ı - Adapazarı Beyazgül terzJha. 
nesi sahibi Şahika, 2 - Edremıt Yıl-

lzmir sanat okulu öğretmeni Necat. 

Bir lavanta, esans, kolonya 
kazananlar: 

1 _Erdoğan Yalkın Kadıköy Yel· 

değirmeni Mavi apartman kat 2, 2 -
Istanbul Vefa lisesi talehe~inden HU· 

seyin Tekin, 3 - EskişÇ>hir Necati· 

bey okulu oğretmeni Hakkı Ekl', 4 -

Ist. Cümhuriyct Merkez Bankasmdıı 
Adnan Esat, 5 - Zonguıdak nmcla 
birliği yazı işleri memuru ~.ltan, 6-
Kars Halitpaşa caddesı No. 33 ıs • 
met, 7 _ Kayseri devlet demıryolla• 
rı mesul muhasıbi Fethi, 8 - Aıık3-
ra askeri fabrikalar stajyerlerındetl 
şerafettin, 9 - Istanbul Küçükpaz":r 
eczacı Cabir Güney, 10 - lzmir Zı· 
raat bankası memurlanndan Hikmtt, 

(Arkası ,·ar) 
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Arı " Tam· Tam 
Nedir? 

Aydın bir gün annesinden gizli bal le 
yemişti. Ağzının etrafı bulaşık içindP. ""'"~"' .,,... 

9 J) 
~ {,,~ - - .er. ~~ 

'i.jtı,~,~ 
,,, ,-/ I 

-, .•. \o . 
Afrika kabileleri vahşi bir hal~e ya 

şadıklan için tabii onların ne telefon. 
lan, ne de telgrafları vardır. Arala
rında bir harp çıktığı vakit, bir hü
cuma uğrayınca dost kabileler dUş
manm geldiğini biribirllcrine tam, 
tam'la yani büyük davulla haber 
verirler. Bunun için tam-tam bu vah
şi kabilelerin hem telefonu, hem de 
telgrafları demektir. 

Ha~eri ilk öğrenen kabile yere ko

idi. Annesi onu görür görmez: 

- Aydın bana sormadan bal mı 
yedin sen? Diye sordu. 

r* Hayır anneciğim. 

1- Ya ağzının kenarlarındaki bal
lar ne? 

- Ben de anlar gibi çiçeklerden 
bal topladım anneciğim. 

BiLMECE · BULMACA 
No.40 

l'ürüdükçe büyüriim 
Güneş görür eririm 

Yazın bulunsam seve~iniz amma 
Aksine kı~m gelirim. 

iyi düşüniinüz. Yukardaki bulma
cayı çözerseniz bir zarfa. koyup, ad-

nulmuş büyük davula vura vura en ı hediyeler vereceğiz. 
yalını kabileye duyurur. O da kendi e 
tam-tam'ile kendi yakınındakine ha
ber verir. Böylece bir haber elden ele, 
daha doğrusu Tam-tam'dan tam-ta -
ma geçe geçe hazan o kadar uzakla
ra ve o kadar çabuk yayılır ki, şaş
mamak kabil değildir. 

Tam-tam sesi yalnız koca bir davu 
lun gürültüsü demek değildir. Rast-

38 
• • 

mızın 

gele çalmrp.az. O adeta ayrı bir dil- iP' fQt flp ıe 
dir. Bazan kısa kısa vurarak, bazan "!'I 
sesi uzatarak, hazan üstüste çala -
rak Tam-tam'cı uzaktakine her iste-
diğini anlatır. ~ı ·. ,,, ~:6 

-...--::.:--

~ 

Neden? 
- Sesin gür müdür? 
- Zannederim . . Bir defa Kadıkö-

"1898,, de İngiliz kumandanların
dan Lord Kiçner,, Afrika kabileleri
ni püskürttüğü zaman bu bozgun ha-
be • M s d d Z' " ~· ' yünde birile konuşuyordum. Beyoğ-n Tam-tamla ısır u anın an · . . . . 
ta Fasa kadar birkaç saat içinde gön 40 ı =. l~.nd.~ bır adam kcndısıne hır şey 

T ANın Çocuk ilavesi 

ÖDEŞMIŞLER 
- Nezlen bana geçti. 
- Senin de diş ağrın bana geçti. 
- Fena değil, ödeştik. 

derilivermişti. Q. 'L soyluyorum sandı. 

Telefon, telgraf hele telsiz nedir J.:.1 ~ -. Öy.leyse senin sesin hiç görül- -.Kaya neye annen ~nin önlüğü 
hiç bilmiyen vahşi insanlar için biri- nemış bır ses. , ne hıç cep koymuyor? 

Unutkan 

~irinden bu kadar çabuk haber almak - Acele etme .. Telefonda konuşu- • - Postaya mektup götürdüğün 
az maharet mi'! j ı yordum. zaman unutmıyayım diye. -·-----·-·---· ................................. --.............. --................................................................. -... ·····-··· .. ······ ... -.......... -.. -....... _ .................... -............ . 

Numaralı 38 Bilmecemizden :Hediye Kazananlar: 
38 numaralı mecmuamızdaki 

"bilmece - bulmaca" yı doğru halle
denlerden hediye kazananların liste-
Si : 

Birer albüm kaz.ananlar: 
Vefa lisesinde 393 Zeki Ulcay, 

Balıkesir Ağırceza reisinin kızı Fat
ma, Ankarada Ulucanlarda Akbaş 

B - ··r~ lıkepli kalem ı mahallesinde Günlemeç sokak 1 No. ırer mu d Y kt k Gö. ··1 S · lzm"t l a e a ızı · nu enm, ı -
kazananlar: . maret mahallesinde 18 numarada Çe 

!stan!mI Erkek lisesinde 146 Hüsnü tin Tansoy, Gaziantep kunduracı çar-
48 inci ilkokuldan 143 Sedat, lst~- , şısmdn sarraf Hüsrevin oğlu Musta
bul kız lisesi 1234 Malike Sever, Hı- fa, Maraş Yürük Selim mahallesi mü 
sar Yenimahalle 18 numarada Fah- tekait Yarbay Sırrı Hafidi Hayrct
rünnisa Çiftçi, 13 üncü ilkokulda tin J{aikandelen, Akşehir Cümhuri-
166 Nusret Tamer. yet okulunda 10 numaraJı Sedat Cum 

bul. 

oğlundan E. Şenber oğlu Yavuz, A
dana İcadiye mahallesi trahom clis -
panscıi yanında 16 numarada M. 
Göç&en, ,.Düzce malmUdürünün oğlu 
H. Erdem. 

Birer küçük oyuncak 
kazananlar: 

Cihat Vural, Düzce Cedidiye mahal· 
lesi karakol yanı 8 numarada Celal 
Osmancık, Urfa Hacı Kamil Hanında 
Selim oğlu Zcyi Anter, Ankara Göz. 
bay mahallesi Yenicami meydanı Ba 
hm sokağı 3 numarada Cengiz, Nur
osmaniye G. Tekvar, İstanbul Anka-

İzmir Umınyol Rum Kuşçıkmazı 4g J ra caddesi 41 numarada Nuri Zehra 
Dofur. İstanbul Aksaray Kırma tu-numarada Bürhan Karaçetin, Anka

ra Yenişehir Hasan Hadi apartımam lumba so&ak 2 numarada Reyyan, 
3 numarada Oğuz, Fatih Gelenbevi or Biga orta okul son sınıf tale:,esinden 
ta okulu Rıdvan Çak, Şile ilk- M. Ali Ayduz, Ankara İstasyon cad
mektcp karşısında 10 numarada Se- desinde Yüce sokak ı numarada Me Birer saç tarağı kazananlar: 

1stanbul Erkek lisesinden Vedat Birer büyük oyuncak TmiyebSönmezışık,OUnka~anı çıkmazı tin Tonbul, Uşak Hacı Hıdır mahalle 
. epe aşı sokak 1 Pcrvın. . . . .. 

Baysal, Fatıh Altay cami sokak 7 kazananlar: . sı 45 numarada Meliha Özturk, Kon-
aumarada 1. Nuri Erdoğan, İstanbul Nazilli Turan mahallesi 34 nuına- Bırer kart kaz.ananlar.: ya Zivarik kamunbayı eliyle llhan 
Gclcnbevi orta okulu son sınıf 7a7 rada İsmail Özsoy, Çorlu Kolordu ka Ankara, Yenişehir, Meşrutiyet Sezer, Zile Dispanser sokai;'l .2 numa-
raıb ş· u An d 1 rtı M rargahı 7 inci şubede Yarbay Tevfik caddesi Sıtkı Bey apartımanı 13 nu- ralı evde mütekait Bay Nadi oğlu Sa. 
. aiı ıı,ı . a 

0 
ul apa manı . u~ kız~ Özden Başanr, Zonguldak Kozlu marada Hatice Paus, Fatih Gelcnbc- bahattin Savaşan, Gaziantep Adliye 

~fa · han Dilmaç, stanbul l1 ıncı da Türk kömUrU Feriha Ok~l. Ada- vi ortaokulunda 53 Bürhruı, Adana yanında Doğruluk yazıhanesinde S. 
ilkokul sınıf 5 A. da 258 1. Başer. . na gazeteler bayii B. Tevfik Horoz- lcadiye mahallesinde 36 numarada Yeşilova. 
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Sürekli Hikaye: 5 

Mi Ki i LE KÖPEGi Fi N 
Hakim büyük tokmağım kürsü - kat korkudan hiç sesini çıkaramıyor Parmaklığın üstünde yanyana sı

ralanan kediler, sırtlarını kabartıp 
Fin Fine baktılar. Sonra alaylı alnylı 

sünün üstüne vurup: du. 

- "Lulfen susunuz!" diye bağırın 
ca salonun ortasında bir duman da

ha yükseldi. Bu dumanın içinde ko-

Hakim Kedi 
Fena Halde 

Kızdı 

~ 

lcaman bir kedi göründü. Bu, müaae

iumumi idi. "Hakyeri" ndc bütün 
kedilerin şikayetini söyleyip, suçlu

nun cezalandırılmasını istiyecek ike

di buydu. 

O böyle düşünürken salonun ya
nındaki parmaklığın üstüne bir yığın 

kedi sıralandı. Bunlar da "Hakem 

gülümsiyerek hep bir ağızdan şu şar 
kıyı tutturdular: 

"Hakkın yerini bulacağına söz ve
ririz biz!" 

Hepsi de' başlarını sallayıp, biribir 
!erine gözlerile işaretler ediyorlardı. 
Fin Fin bu göz kırpmalan görünce 
bütün bütün ümitsizlcndi. Kedilerin 
şarkısı ona sanki : ' 

"Haksızlık edeceğimize söz veri
riz." 

Gibi gelmişti. 
Fin Fin bir parmaklığın arkasın -

da duruyordu. Arkasında da bir gö
zü bağlı, bir elinde eğri bir terazile 

::=I bir kedi bekliyordu. Guya ı!>u kedi 
- "'" doğruluğu ölçermiş. Suçlan tartar

mış. Fin Fin sinirli sinirli etrafına 

bakarken onun da öbür kedilere göz 
kırpıp birşeyler işaret ettiğini görme 
sin mi? ' 

heyeti" idi. Kedilerin içinden seçil
mişlerdi. Hem suçluyu hem de müd
deiumumiyi dinleyip köpeğin kabaha 

ti var mı, yok mu, onu söyliyecekler
di. 

Zavallı, kendi kendine mahzun 
mahzun: 

• Fi N 
' . \ \ 

' ' ~ 

Fin - Fin Soğuk Terler 
Döküyordu 

!erini hatırlıyamıyordu bile... Dü
şündükçe demir kelepçeler boynunu, 
ayaklarını, kuyruğunu daha çok :>ı

kar gibi oldu. Çareı:;iz düşünmcıkten 
vazgeçti. 

O da tıpkı hakim gibi Fin Fin'in 
yüzüne alaylı alaylı bakıp bir ıslık 
çaldı. Salona ilk girdiği vakit eliyle 

Onlar da tıpkı müddeiumumi ile 
hakim gibi "Hısss! .. Hısss! .. " diye ıs
lık çalıyorlardı. 

"- Havv! Havv! Bu göz kırpma- Hakim : 

Ne acı durumdu bu! Zavallı Fin yüzünü kapadığı için köpek onun da 
bir kedi olduğunu farkedememişti. Fin korksun mu utansın mı şaşır.ıp 

kalmıştı. 

Fakat ıslık çalarken elini indirin.ce Nihayet hakim tekrar tokmağiyle 
ortaya kocaman bir kedi çıkıvcrmış: kürsüye vurdu: 
ti. Bu koca kedi Fin Fine: 

- Fıssss! Kedilerin düşmanı! 
- "Suçludan doğru söyleme« için 

söz alınız .. " diye haykırdı. 

nın hiç sonu gelmiyecek mi, bu ne - "tık kurbanı getiriniz!" emrını 
demek acaba?" dedi. verince salonun bol ışığı içinde iri, 

Bu sırada Fin Finin kabahatlerini semiz bir kedi göründü. Boynuna 
söyliyccek şahitler çağırılıyordu. temiz '!>ir yakalık ve kıravat takmış-
Müddeiumumi yine ayağa kalktı : tı. Sağ elinde bir balon tutuyordu. 

r , c;J r • ı, ,.,~ , J+i , 

Şimdi işlediğin ka~ahatlerin sorgusu 
yapılacak. Sen kendini cezadan kur-

tarrnak için ne söylersen söyle, biz 
bütün kediler biliriz ki sen suçlusun,, 

Müddeiumumi hemen bir telefon Şişman Kedi 
kataloğunu Fin Fine doğru uzattı. Bir Davacıyc:1 
"Şu kitabın üstüne pençelerini koy 

diye bağırdı. 

Fin Fin'in artık bütün ümitleri 

sönmüştü. Ne diye kendini müdafaa 
.etsin. 'Mademki ne söylese ceza göre
cekti? 

lçinden : 

- "Ben kedileri kovaladığıma hiç 
iyi etmedim. Etmedim amma o ka
darcık kabr.bate bu kadar ceza olur 

da doğru söylyeccğine söz ver." de-

di. 
Fin Fin pençelerini kataloğun üs

tüne koydu. Fakat koyar koymaz ka 
taloğ kitaplıktan çıkıp bir fare ka
panı oluverdi ve kapanıp Fin Finin 

ayakların ısıkıştırdı. 

acısiyle 

Zavallı köpek kendi kendine : 

- "Hakem heyeti de ne imiş san
ki .. Ben ne söylersem söyliyeyim ce
za verecek değiller mi?,, diye düşii
nüp duruyordu. 

Fakat acaba ne ceza vereceklerdi? 
Acaba Fin Fine ne yapacnıklnrdı ?. 

Müddeiumumi ~ir elini kaldırıp 

J Hakem olan kedilere sordu: 

- "Bu soylcdılderime ne drrsi
Haykırdı 

- Şimdi bu hain köpeğin zavallı 
kurbanlarına neler yapmış olduğunu 
öğreneceıksiniz ! . dedi. 

Fin Fin bunları duyunca dfü~ündii, 
taşındı. Acaba hangi kedilere fena-

iık etmişti. Bir türlü hatırlıyamadı. 

Bu, o kadar kolay bir iş değildi. O 

kadar çok kediyi kovalamış, o kadar 
çok kediyle kavga etmişti ki... Yüz-

- 'TAN= 
ÇOCUK KLÜBÜ 

lSlM: 
MKKTEP ve No: 

MEMLEKET: 
ADRES: 

Hu kuponu doldurup bızc yolla· 
vınız Mukabilinde göndcrcccfımiz 
aza kartını alır alnuı Tan Çocuk 
ld'ihFnün lizası olursunuz 

" ,,,/ niz ?" 
-, . , .. ... ..."' ~ ,Jij .._, 
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1''in Fin .b.irdenbirc onun yüzünü ta
mdı. Bu kediyi çok çok za.manlur ev
vel görmüştü. Bu onun çok sinirlen
diği bir kediydi. Yüzünü görür gör
mez için büsbütün sıkıldı. 

Müddeiumumi şişko kediye dönüp 
sordu: 

- Anlat bakalım bize, .şu parmak 
lığın an.l\asmdaki köpek sana neler 
'yapmıştı?" 

Şişman kedi bir adım ileriledi. Ya
kalığını düzeltti. Eliyle Fin Fini gös
terip: 

(Arkası var) 
Şişman kedinin ı.~ın Fin için H.n

lntaca.kların ı gelecek hafta oku
~·acaksmız. l'nlnı7. onu de~il... Fin 

Finin bütiin ~ikayetçileriui.. 

\ ~~) 
r/,Y 
ı4., J 

Çoculi ilavesi 

if.TE· BUNU 
SİLMİYOR DUM ! 

Küçük ' ı 

lı. A 1htapotlar 
Resimde gördüğünüz hayvan kü

çük bir ahtapot'tu.r. Tıpkı büyük ah
tapotlara benzer amma onlardan 
çok ufaktır. O da ahtapot gibi bir 
deniz hayvanıdır. Bu hayvnnı çok tu 
haf !bir usulle avlarlar. Size anlata
yım da bakınız ne eğlenceli bir av. 

Ahtapot avcıları killah şcldinde 

ufak birer kurşun parçası alırlar. 

Bu kurşunun ağırlığı 50 gram ile 
100 gram arasındadır. Avcılar bunu 
kırmızı bir beze sararlar. Bezin üs
tüne de 3, 4 tane olta iğnesi yeileş
tirirler. Bu aleti 30, 40 met.re uzun-

, luğunda in::e bir sicimin ucuna bağ
larlar. 

Sonra avlanacakları deniz kenarı
na gidip bir kayanın üstüne oturur
lar. İğneli kurşun parçasını denizin 
içine güçleri yettiği kadar uzağa doğ 
ru atar. Tıpkı oltalarını denize atıp 
balığın gelmesini bekliyen balıkç1lar 
gibi ahtapotun gelmesini beklerler. 
Ekseriya çok geçmeden küçük ahta
potlar gelirler. Denizin içindeiti kır
mızı şeyi et parçası sanırlar. Kapış
mak isteyince olta iğnesine yakala
nırlar. 

1 O zaman avcı elindeki ipin sarsıl-
dığını görüp ahtapotun yakalandığı
nı anlar. Hemen kurşunu dışanya çe 
ker. 

Bazan uzun zaman boş bekleme
mek için avcılar kurşunu attıkları 

yerde bırakmazlar. İpin ucundan ha
fif hafif kendilerine doğru çekerler. 

Kurşun denizin dibinde gezindikçe 
ahtapotların gözüne daha çabuk çar 
par. Hemen güzel '!>ir yem bulduk sa
nıp kırmızı beze doğru koşarlar. Ve 
çcı..'< geçmeden yakalanırlar. 

, Amma unutmayınız ki, bu anlat
tıklarım ahtapotun en küçük cins:eri 
içindir. Yoksa büyüklerini böyle bir 
kurşun parçnsiyle aldatmak değil el
lerinden bile kurtulmak çok güçtür. 
Hatta baznn imkansızdır. 

Ahtapotun sekiz tane uzun kolu 
vardır. Bu kolların her birinde bir 
tane "vantuz" yani kan emici alet 
bulun'Ur. Ahtapot koca bir insanı bu 
kollarla sarıp kanlarını emer. Bunun 
için bu hayvan deniz dibinin en fena 
tehlikelerinden biridr. 

Pahah Bir iI Kafa 
Dantos adında bir lngiliz ikinci de 

fa olarak başım 10,000 İngiliz lira
sına satmıştır. 

Yanlış oouduğunuzu sanmayınız: 

Evet bir İngiliz kendi başım iki defa 
satmıştır; nasıl mı? anlatayım: 

Bu adam bugün 65 yaşındadır. Ha 
fızası hiç görülmemiş bir derecede 
kuvvetlidir. Bütün ömründe okudu
ğu gazetelerdeki havadisleri tarihle
rile okuduğu gazetenin numarasile 
size söy1iyebilir. Hele harp yıllarına 
ait en ufak vakalan günü gününe 
hatırlar. En az 2000 vn:kayı arka ar
kaya en ehemmiyetsiz noktalarına 

kadar sayıp döker. 
Dantos'un bu eşsiz hafızası daha on 

dokuz sene evvel doktorların dikka
tini çekmiş, öldükten sonra başını 
açıp beynini tetkik etmek için dört 
doktor ona sağlığında 10,000 dolar 
teklü etmişler. Açıkgöz adam para
yı alıp :Jaşını bu dört doktora sat
mıştır. 

Fakat tuhaf tesadüf... On dokuz 
yıl içinde dört doktor da arka arka
ya ölmüşler, yalnız Dantos sağ kal
mış, kafası da yeniden kendinin malı 
olmuştur. Bu sefer onu bir bilgin he
yetine yeniden 10,000 dolara satmış
tır. Dantos ölünce bu heyet başını 
açacaklar, onun hiç bir insana ben
zemiyen :fevkalade hafıza kuvvetine 
sahip beyninin baş«a beyinlere 'Jen
zemiyen t3raflarını araştıracaklar
dır. Bu, meydana çıkınca d0klorluk 
ilmi de yeni birşey kazanmış olacnk
tır. 

Şişmanlnk Yüzünden 
"Şikago,, da bir adam bir suç yii

zünden mahı":<emeye verilir. Kabahat 
li olduğu anlaşılır. Hapis edilmesi kn 
rarlaştırıhr. Amma hapise konula -
maz. Çünkü; bu adam (170) kilodur. 
Yani aşağı yukarı .iki erkek ağırlığın 
da. Hapisane höcrelerinin hangisin -
den sokmak isteseler kabil değil sığ 
maz. Çaresiz bu şişko mnhpıısa yeni 
bir yer hazırlarlar. Bu yeni höcre 
ötekilerinden çok daha geniş ve ta
bii çok ferahtır. Böylece mahpus şiş 
manhğmın faydasını hapisanede her 
kesten daha ferah bir yerde yaşayıp 
safa sürmekle görmüş olur. 

Bu resmz 
!!Üzel boyaljını • 

Bu resmi üstündeki eş~;.."\nm renklerine göre en uygun boyaları seçe
rek boyayınız. Ve adresinizi de okunaklı yazarak bize gönderiniz. Kaza
nanlardan üç kişiye birer kutu kuru boya takımı vereceğiz. 

Kahkaha Kô"şesi : 
Ne 

Yazıyormuş? 
Bir adamı kuduz köpek ısırmıştı 

adam hemen doktora koşacağı yerd 
günler, haftalar geçirmL~. neden so: 
ra aklı başına gelmişti. Bir doktor: 
gitti. Doktor: 

- Çok geç kaldınız. Tehlik, 
çok, hemen aşılanmalısınız, deyin 
ce ısırılan adam hiç sesini çıkarma 
dan doktorun masasının başına otur· 
du. Eline ilir kağıt kalem aldı. Bum. 
gören doktor: 

- Bayım bu kadar ümitsizlenme 
yin Kurtulmak imkanı Jitmemiştir. 
Şimdiden vasiyetnamenizi yazma)'l 
nız dedi. 

Hasta hiç istifini bozmadan şu ce 
vahı verdi: 

-Ben vasiyetname yazmıyorum. 

Kudurduğum zaman ısıracağım a
damlann listesini hazırlıyorum. 

Yeni 
ve Eski 

Annesi çocuğunu yeni bir siinger 
almıya yollamıştı. Çocuk bir saat son 
ra elleri boş döndU: 

- Anneciğim bir saattir bütün 
diikkanlan dolaştım. Hiç yeni sün
ger yok. Hepsi delik delik. 

Çocuğu annesi çarşıdan bir şey sa:; 
n almıya göndermiş: • ı 

- Koşa koşa geri gel sakın geç 
alma diye de tenbih etmişti. Hal -
uki çocuk ancak bir saat sonra dön , 

lü. 
Anne. 

- Ben sana koşa. koşa dön deme 
im mi? 

- Dedin anneciğim. Ben de koşa 

oşa döndüm amma giderken de ko· 
:o koşa git dememiştin ki.. 

Rahat 

Hapis 
Annesi "Ali,, yi haylazlık ettiği 

ıçin ·~ir odaya kapamıştı. O da bir 

köşeye çekilip saatlerle güzel bir uy

ku çekmişti. Bir ara kapıya vurul • 
duğunu duydu: 

- Ali çık artık. Hapis olduğun 

yeter. Rahatın elden gideceğini göreni 
Ali fena bir haber almış gibi büzüldü) 

yutkundu sonra yattığı yerden hiç 
kımıldanmadan: 

- Kabahatim ne anne, yine ne. 
yaptım ? Dedi. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-••••••••••••••••••• .... •••••••••••-•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-••••••••- ••• .. ••••••----•••• ... --w•_ ........ ._.._ .... _, ıı• s • ___.._ 
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Yazan: Ziya Şakir 

u .. ''ORTUN USTU Dün, Sert 
Buğday 
Gelmedi 

Barsak 
Ticaretimiz 
Sarsıntıda Kıl çlar 

erhal Bir 
Tarafa 

Atılmıstı 
1 B u kanlı haiJe, zaten dimağı 

. . evham ile meşbu olan Ha-
lıf enın şuurunu altüst etmişti. A
deta; yarı mecnun bir halde, kor
k~ kt?rk

0
a Eba Müslimin yanma gel 

mış ı. nun siy h k nl d . a a l!r fışkıran 
' er1:11 yaralarına göz gezdirmişti. 
~~l~ Resul) ün koca Serdarı hiç 
r..ıır ınsan g·· .. .. ' . ozunun bakmıya taha!I' 
~ti~ edemiyeceği bir hale gelmişti. 
.~ın kılıç darbeleri, o levent gibi 

gurbUz vu··c d"' lerdi. u u, parça parça etmiş-

larla seyredenler, düşünüp 
dururlarken, birdenbire saray teş
rifatçılarından biri koşa koşa gel
miş: 

Dün tehrimize altı vagon buğdayla bir vagon 
arpa gelmİftİr:. Piyasanın vaziyeti normaldir. 
Alıcılar yumutak buğdayların bir kısmını satın 
almıtlardır. Dün sert buğday gelmemiftİr. Bir 
gün evveline nazaran fiyatlar 4 - 5 para kadar 
dütüktür. 

Gelen buğdaylar, çavdar nisbetlcrine göre, 
5-6,10 kuruş arasında satılacaktır. 5-6 çavdarlı 
Polatlılar 6,35 kuruşa kadar verilmiştir. Sarı mısır
lardan Adapazarı malları çuvallı olarak 4,37, Trakya 
malları 4,20 Tekirdağ malin 4,22,5 kuruştan satıl
mıştır. Çavdar dört kuruş kıymetini muhafaza et
miştir. 

Barsak ihraç eden hayvancı memleketi -için yeni bir rakip ortaya çıkmıştır. Bu da sun 

barsaktır. ilkin Amerikada imal olunan sun 

barsak, son zamanlarda Almanyada da yapıl 
mıya başlanmıttır. 

Amerikada Nojaks Visking adı verilen bu nevi 
barsaklar, pamuk çekirdeklerinin yağı alındrktan 

sonar kalan küsbcnin sellüloz madesinden yapılmak
tadır. Koyun barsağı genişliğindedir. Parlak, daya~ 

ruklı .ve yırtılmaz. Almanya.da bir Rus tarafınd 
cdun sellülozundan yapılan sun'i barsak ise dana 
barsağı gibidir. 

M erain buğdayları 1 
1 

. ~merikanın sun'i bars~ğı sucuk 
--------• bırlıkte yenilemez. Barsagı sucu 

ayırmak lazımdır. Almnnyanınki is 
kağıt gibidir, sucukla yenilebilir. İç Fındık 

Ve Ceviz 
ihracatımız sarsıntıda 

. Halife Mansur, daha bakmıya 
0.~yanamamıştr. Tekrar ellerini yü. 
zu_ne kapamış; insan sesine benze
nııyen boğuk bir sada ile: 

-:- Ne duruyorsunuz .. Kapatın ü
zerıni. Hahya sarın .• 

- Emirülmüminin Hazretleri fer
man buyuruyorlar ... bütün hüku
met ve saray erkanını huzurlarına 
istiyorlar. 

zaman affetmez. Tıpkı, Eba Müs
limi af! etmediği gibi.. Filhakika, 
(Eba Müslim), hilafet ve saltana
tımıza bir hayli hizmetler ifa ~t
miştir. Fakat buna mukabil, irs ve 
istihkak ile bize intikal eden mev
ki ve makamımıza da gizlice göz 
dikmiştir. Hatta, bu maksadına 

nail olmak için de (Süleyman 
bin Kesir) vesaire gibi hanedanı
mıza muhip ve sadık olan bir hayli 
muhterem zevatın kanına girmiştir 
Biz, bunları öğrendik ve halkın şi
kayetlerini dinledik. Ayni zaman
da (Ebfı Müslim)in şahsiyetimiZP., 
hanedanımıza ve saltanatımıza iha
nette bulunacağına kanaat getir
dik. Onu isticvap etmek için bura

ya getirttik. Kendisine, bazı nasi-

Mersin mıntakasının sert buğday
larından ihracat için 200 ton satıl -
mıştır. Bu buğdaylar kalite itibarile 
3-4 çavdarlı olduğundan kilosu 4,30 
kuruştan verilmiştir. Ayni mıntaka . 
nın arpalarından dahi kilosu 3,25 ku· 
ruştan 100 ton satılmıştır. 

Yapağı ve çavdar 
Anadolu malı kirli, çakıldaksız ve 

düzgün yapağılarının alıcıları artını§ 

tır. Ihracat için aranılan bu cins mal
lara 52 kuruş fiyat teklif edilmekte 
ve istekli olarak aranmaktadır. 

JstanbuJ piyasasında fındık ve 
cevizlerin ihracat vaziyeti su
dur: Tireboludan 8000 kilo ka
buklu ceviz, Trabzondan 3500, 
Ordudan 2588, Glresundan 3800 
kilo iç fındık ve Giresundan 480 
kilo sl,·rl fındık getir.ilmiştir. iç 
fmdıklanmızdan 2964 kilo l\lar
silyaya ihraç ohınmu5ttır. Şehri
mizde tok olarak 8000 kilo iç 

Herhalde her iki sun'i barsak A 
manya ve Amerikada gitgide rağ 
bet bulmaya başlamıştır. Memleke 
timiz barsaklarının en iyi müşteri! 
rinden olan bu memleketlerde tabi 
barsakların ucuza temin edilmesi gü 
leştikçe barsak ticaretimiz çok sar 
sılacaktır. Şimdiki halde sun'i b=ırsa 
lar Viyana ve Frankfurt cinsi sucuk 
lan doldurmakta kullnnınaktadır. T 
bil barsaktnn da yüzde yirmi nisbe 
tinde daha ucuza malcdilmektcdir. 1 

ğer bu nisbet artacak olursa dUnya 
nın her tarafımı yayılacak olan sun' 
barsak ticareti yavnş yavn§ bel 
zı tüccarlara Amerikadan sun'i ba 
saktan numuneler bile gönderilmie 

Demişti. 

Diye bağırmıştı. 
Ellerindeki kılıçların uçlarından 

kanlar damlıyan katiller· derhal 
kılıçlan birer tarafa atmı'şlar O 
büyük Tüıic kahramanının k.. lı 
ce d" · ü · an se mı - zennae bul d - h 

B iraz sonra, hükum~: . ricali 
ile, sarayın en muhım er

kanı, halüenin odasına girmişler, 
teşrifat sırasile yerlerine geçmiş • 
!erdi. 

Çavdar ihracatının inkişafa başla
ması üzerine piyasa sağlamlaşmıştır. 
Alıcıların artması bu seneki mahsulü
müzün kfımilen ihraç edileceğini gös
termektedir. Bu sebeple fiyatların da 

1 
fındık, 12 hin kilo iç ceviz, 2500 
kilo kabuklu ceviz vardır. 

1 'Ull ugu - a 
ıya sarmışlar .. Salonun ta d" 

mel · ·· · d ş oşe-erı uzerın e, dışarıya do - .. 
""kl . gru su-ru eınıye b~lamışlardr. 

Halife Mansur, geniş bir nefes 
almıştı. Çünkü kendisine gece uy
kularını bile haram eden korku 
artık ortadan kalkmıştı.. Koca i 
me~i saltanatını bir hamlede yıkıp 
devıren .. ve parlak kılıcının ucu ile 
R\ıfcde kurulan yepyeni bir tahtı 
(Abbas Oğulları) na göstererek: 

- Buyurun efendiler .. Saltanat 
sırası, sizindir. 

Diyen i!>u fcragatkii.r Türk evla
dından, şimdi şu yerlerde sürünen 
halının içinde bir külçe kemik ile 
yerdeki taş döşemeler üzerinde' 
kanlı bir iz kalmıştı. ' 

1 • G erek halife dairesinin kapı
sında ve gerek sarayın av-

lusunda alman tertibat k b"' •. • • ÇO U• 
~k b~r dikkat ve sükfuıetıe tat
bık edılmişti. 

Halife ile EbB. Müslim arasında 
münaka§a başladığı zaman; - ter
tip edilen plan mucibince - kapı
larda bulunan Eba Müslimin adam
larına izzet ve ikramlara girişil
mişti. Derhal, saray avlusuna ve 
halife dairesinin kapısına, sofra
lar serilmişti. Eba Müslimin adam
ları bu sofralara davet edilerek 
küçük küçük gruplara ayırlınış ve 
bir anda kendilerini kolayca mü

dafaa edemiyecek hale getirilmiş
lerdi ve bu adamlar, leziz ceylan 
kebapları yiyip, karlı bal şerbetleri 
içmekle meşgulken, etrafa sakla
nan adamlar, yıldırım süratile yer· 
lerinden fırlamışlar; hepsini de 
oldukları yer.de kolayca bastınver
mişlerdi. 

Artık bütün gözler ve kulaklar, 
halife dairesinin kapısına çevril· 
mişti. Meseleye agah olan saray 
erkanı; sedef işlemeli ve altın çivi
li abanoz kapıların arkasında ce
reyan edecek olan kanlı hailenin 
neticesini beklemektelerdi. 

Nihayet, aradan çok geçmeden 
ou kapılar açılmış .. Katiller tarafın

dan yerde sürüklenen (Eba. Müs
lim) in parçalanmış ve alkanlara 
bulanmış cesedi zuhur etmişti. 

Bu tUyler ürpertici manzara 
karşısında, herkes derin bir kor
ku ile titremiş.. Büyük çehrelerin 
rengi bembayaz kesilmişti.. Şu, 
rengarenk halının üzerinde, bir kill
~e kanlı et ve kemikten ibaret ka
lan şu lime lime cesedin sahibi, da
ha yarım saat evvel. bu avludan, 
bu kapılardan, ne şahane bir aza
met ve vekar ile geçmişti Halbuki 
timdi? 

Bu ibret levhasını, mellıl nazar-

Kalabalığa rağmen, bu büyük sa
lon, derin ve matemi bir sükut i
çinde idi. Herkesin çehresi, meç
hul bir korku ve ıstırap ile geril
mişti ve herkesin kalbinde, heye
canlar uyandıran bir endişe belir • 
mişti. 

hatler vermek istedik. Hatta, ar
tık her ne sebep ve bahane ile o
lursa olsun, adam öldürmiye ni
hayet vermesini tavsiye ettik .. Fa
kat o, bize karşı isyan halleri gös
terdi.. Hilafetimizin ilk müessısı, 

büyük biraderim (imam Ibrahim) ın 
eski bir fermanmdım bahsederek: 

yükseleceği tahmin olunmaktadır. ç ı ·k j • l 
Mersinde yükleme şartile kilosu 4,10 e l zgat QTl 
kuruşa taalipler vardır. Yükse/ d i 

tir. I 

Borsada 
Tereddütlü 
Muameleler 

- Acaba, bu büyük kanlı haile, 
daha bitmemiş mi idi? Halife, da
ha ne yapacak .. ne yaptıracak .. ne 
söyliyecekti? 

Herkes bu endişe içinde iken ha
life etrafa göz gezdirmişti. Hükü
met erkanından mühim bir zatın 
eksik olduğunu hissetmişti. :ôer
hal, tcşrifatçılardan birini işaretle 
yanına çağırarak onun kulağına e
ğilmiş: 

- Halit hakkında tatbik edilen 
ihtiyat tedbirlerine lüzum kalmadı. 
Artık, tamnmile serbesttir Git, 
söyl_e. O da buraya ~elsin. .. 

Dıye, emir vermişti. 
. Biraz sonra, Halit salona girmiş

tı. ~ütün gözler, onun sapsarı çeh
r:s~?e çevrilmişti. Halife bile, onu 
gorunce heyecanını yenememiş, ba
şını önüne eğmişti. 

E ba Müslimin bu eski ve ve-
1 fakar dostu, ağır bir yük 

a .. tında ezilmiş gibi idi. Adeta. sü
r~klone sürüklene gelmiş.. Halife
~ın tahtı önünde diz çökerek mu
f at olan hürmet ve tazim resmini i-
a etmiş ... Ondan sonra, teşrifat 

mu 'b' cı ınce kendine mahsus olan ye 
re geçmişti. 

lialife, henüz heyecanını yene
~ernişti. Sağ elinin dört parma
gını ağzına kapayarak birkaç ke
re hafifçe öksürdükten sonra: 

- Bilir misiniz? Resulü Ekremin 
şu hadisini ki .. 

Diye söze girişmişti .. ve: 
<Eden, bulur.) 

Mealindeki hadisi şerifi okuduk
tan sonra, şöylece sözüne devam et
mişti: 

- Size bildiriyorum ki; bugüne 
kadar, <Serdarı Ali Rcsül) unvanını 
taşıyan <Eba Müslim), artık bu fa. 

ni cihanın dağdağasından, elini çeh
miştir. Bazı kimseler, bundan dola
yı büyük bir meserret ve memnu
niyet hisseyliyeceklerdir. Bazı kim
seler de acı bir teessürün ıztı -
raplannı hisseyliyecekler-dir. Bunlar 
dan, hangileri haklıdır. Ben, bunun 
hakkında hiçbir şey söylemiyorum. 
Ancak hepinizin dikkat ve zihni
yetlerinizi bir nokta üzerine celbet
mek istiyorum: Hepiniz şunu bi
liniz ve kanaat g<!tiriniz ki, hila
fet ve saltanat makamı, haiz oldu
ğu hukuk ve nüfuzu, hiç kimse il~ 
paylaşmak istemez .. ve gizliden giz
liye bu fikri taşıyanları da hiçbiL 

- O bana, (her kimden şüphe 
edersen öldür) diye emir verdi. Ben 
sadece bu emri ifa ettim. Dökülen 
kanların mesuliyeti, biraderlerini
ze, ve size aittir. 

(Arkası \'ar) 

Tifo hastalığı hu yıl oğzımızm 
tadını im.çınlı. \'az 1.nten nazlana
rak geleli. Tam sıC'.alilardan - rıctet 
yerini b ılsun diye - biraz şikayet 
ederek mevsimin nefis yt".mişlerin
dcn )'İYiıı gtine.<j hanyosundan, de
niz bıınJ·osuııdan, dNiolte koIJann 
kararmasından bahis a~.ıteağımız sı
rada: 

- Ortalıkta tifo salgını \ıtr, 

kendinizi konıywıuz, nşılıımnayı u
nutmııyıııız! di~·orlar ... Başka mev
zular hatıra gelse hile, tifo Lıir tür
lii zihinden çıkmıyor. Onun için bu 
gün de ~ine o bahse tahammül et
m<'nizi rica ocli)·orum. 

Zaten zihinlerimizi lıu Imdar iş
gal eden hastalığın mfürobınıu el
bette tarumnk isrer~iniı:. Çocuklu
ğunuzda mcMt>J>teki sağlık koru
ması der-.;imle c;ı:;rretmen olsalar bi
le o vnkitfonberi unutmuşsunuz -
dur. Yeniclen hatırlatırsam mev
simsiz bulmazsınız sa~nrım. 

Tifo luıstalığıııııı mlkrobana onu 
(1880 yılmcla) kesft.den Almanyalı 
meşhur hekimin adıle Eberth basili 
derlf'r. nuıumluğu yerde.n alınıp, 

scvdi~i bir gıda muhiti içinde, me
selii sığır sn.frnsr i~inde yett tiril -
dikten sonra mikroskoı• alhnıı ko
nuhınca. - mahsus tabirile - küçük 
küçlik çomaklıır §eklinde görünür. 
Çomakların iki u~ları biraz şişkin
cedir. Uir ~onıa~m boyu bir mili
metrenin ancak binde ikisi, nihayet 
binde clördli kadar uzundur. llik
roskopfa birnz daha ziyade büyül-

Toptancı ve Peraken- Londra, 2 (A.A.} - Silahlanma 

deci Arasındaki Fark 
programının tatbiki neticesinde git
gide artan bir çelik buhranı başgös
tcrmiştir. Bu yüzden fiyatlar da mü 
him surette yUksclmiştir. Demirden 
alınmakta olan gümrük resminin ye
niden indirileceği tahmin ediliyor. 

Imalathane ve fabrikaların ve 
toptancı ile perakendecinin ticaret 
ve sanayi bakımından biribirlerinden 
ayrılması için hangi esasların nazarı 
dikkate alınması Jazımgcleceği tica
ret odasından sorulmuştur. Oda, bir 
komisyonda her iki mesele hakkında 
tetkikler yaptırmaktadır. 

Moming Post gazetesi yakında 

hurda demir cemine başlanacağını 
yazmaktadır. 

Diğer taraftan Austin otomobil 
fabrikalan da çelik fiyatmın yüksel
mesi üzerine otomobil vesaire fiyat -
larıru yüzde be§ ila on beş nisbetin -
de artırmıştır. 

Dün de borsamızda tereddütıU 
ameleler geçmiştir. Buna sebep ~ 
ris borsasından hiçbir telgraf allll 
mamış olmasıdır. Snbah 16,25 lira 
dan açılan Unitürk öğleye doğr 

15,85 liraya kadar dü§müştür. Öğ 

leden sonra, devan1 eden satı§lar a 
zalmış ve yavaş yavaş yükselen Tür 
borcu akşam 16,50 lirada kapanrnıs 
tır. Holanda Bankasının borsanı .. 

7 bin lira borcu getirmek üzere l> 
risten mübayaatta bulunduğu hab ~ 
alınmıştır. Milli tahvillerimizin ~ 
rinde az muamele yapılmış, Yalnız 
Sivas Erzurum tahvillerine rağb . 
fnzlalaştığından bu tahviller 97 lir et 
ya yUkselmiştir. Aslan Çimentos~ 
13,40 ve Merkez Bankası hiss~1 
86,5 lirada durmu§tur. Bor 

tlilünce o küçük l<üçiik çomaklar -
dan uzunca JnUar uzandı~ görü
lür. Sayılan on ikiye kadar varan 
bu ılullar tıro mikrobumm haylice 
ehemmiyetli bir derı•cede hart"ket 
etmesini temin c<lerler ve böyle ha
reketten dolnşı tifo mikrobu ken
disine henziyen başka mikroplar
dan n)utledilir. 

Tifo mikrobu lnsamn \"iicudüne 
en çok defa ağızdan girer, f nknt a
şağıdan doğrudan doğruya bar
snklanı. girdiği de olur. lla\'adan 
akciğerlere, yahut boğazdan badem 
ciklere girmesi de mümülüinclür. 

Nasıl girmi5 olursa olsun, mllc
rop kanın lç~ri ine geçer. Kanın 

içerisinde bütün bt>dcnl dolaşır. U
zuvların bazılannda, mesela da
lakta, karad~f'rde, safra yolunda 
yerleşerek oralarda. ~oğalır. Kemik
lerin iliğine kadar g~er. Fakat a
ı;;ıl yerlestlği ~·er inc·c barsakhr ,.e 
tifo, hasfalı~'lnrn asıl yarasını ince 
barsakta yapar. Hastalık csnru m
da. en büyük tehlike de, ince bar
saktaki yaranın delinmesldir. 

Mikrop en ziyade b:ırsaklarda 

yerle~tiği ve orada ço~aldığı için 
hastalığı en ziyade yayan ~ey de 
ha.-;tıı.nm barsaltlarmdan çıkan mad 
detlir. Bu mikrobun büyük bir fe
nahğı haı,1alığa tutulan bısan i}i 
oldulitan sonra bile onun barsak
lannm içinde kalmasıdır. Bundan 
dolayı bir hasta kendi.,t iyi olduk
tan sonra da hastnıığı ha kalarma 
bulaştınruya sebep olabilir. 

Traktör ve 

Makineleri 
Harman 
Geliyor 

Ziraat kombinaları için muhtelif 
fabrikalara sipariş edilen 158 trak
törle 41 harman makinesinden bir kıs 
mı şehrimize gelmiye başlamıştır. Dk 
gelen parti 10 traktördür. Bu makine 
ler Yeşilköydeki Ziraat mektebine 
nakledilecek ve hepsi tamam olunca 
Ziraat mektebinden icap eden mınta
kalara gönderilecektir. Traktörleri 
teslim almak üzere kombinalar zira
at makine mühendisi B. Necati şeh
rimize gelmiştir. 

frank kıymeti 128,90 dır. Bir Swr 
625 kuruştur. 

iki Dost Arasında ... 
- Nasıl 01?~? .. Kızınızın düğün ha 

zırlıklarını bıtırebildiniz mi? ZAHiRE*'" 
BORSASI 

........_ ........................ 
2-7-937 

FlATLAR 
Cinsi Aşağı Yukarı 

K. P. K. P. 
Buğday yumuşak 6, 7% 6,20 
Arpa 3,30 -,-
Çavdar 4,- -,-
Mısır sarı 4,20 5, 1 
Keten tohumu 8,10 -,-
Peynir beyaz 25,- 27,20 

,, kaşar 45,- 55,-
Pamuk yağı 43,20 -,-

GELEN 
Buğday 
Çavdar 
Arpa 
Un 
Yulaf 
Mısır 
Tiftik 
Yapak 
Peynir 
Kaşar 

Yapak 
GIDEN 

315 Ton 
45 Ton 
15 Ton 
3014 Ton 
15% Ton 
17% Ton 
25Y2 Ton 
6511:? Ton 
16y!! Ton 
714 Ton 

2 Ton 

.- Ne ~~~r, damat dünyayı gez • 
~ış: ~vk.ını ınceltnıiş bir genç oldu
gu ıçın hır türlü kendisine bc<tcndı -
r~.~~ cihazı nerede yatpırabil;ceğınu 
duşunmekten iş görmeğe vnkit bula, 
mı~orum. Artık Londrnya sip:ıriş ver 
mege karar verdim. 

- Çıldırdın mı birader?.. Acaba 
döviz alabilecek misin, alsan da ora
da kuş ınu konduracaklar. Ben de 
senin damadın kadar müşldilpcsen -
dim. Ben de çok düşündüm. Fakat Be 
roğlunda Galatasaray Lisesi karşı -
smda 178 No. lu meşhur DAVID'in 
mağazasını gezdikten sonra fikrim 
değişti. Kızımın ve oğlumun bütüıı 
cihazını oradan çok çabuk ve Avru 
pa mamulfıtına faik bir halde tcda • 
rik edebildim. Sen de oraya bir gi~ 
eminim benim gibi yapacnksın ! 

- Pijamaların, gömleklerin, iç Ça .. 

maşırların ve fevkalade rop dö §aınbt 
lar ile kadın için kimonolar, koınbı 
nezonlar, çamaşırlar ve .Rady~ nıat: 
ka ipek çor~pların ~e~gı~ çeşıtlel'hu 
orada bulabılccek mıyım .... 

- Fazlasile. ... 



ıu 

stanbul Gayrimübadiller Komisyonundan 
Semti ve mahallesi EmlA.k No. Cinsi ve hissesi Hisseye göre 

muhammen K. 

Be';Jek Dere E. ve Y. 12 MaUi inhidam 
Notaj: 12 ahşap hane 

100 Açık ar
tırma 

BUyUkada Yalı E. Kapdan Nikola 
Y. GündU& bey 

E. 5-7-9-11 32 metre arsanın 
Y. 11 1/z his. 1M 

IJ 

Boğazigl Yenimahalle 

Beyoğlu Emhı ,.sıinft 

Ortaköy 

Bilyüıkdere 

Ye'11köy Ur.tranlyt 

Feriköy 

Silleynıaniye 

ı 

EminönU Şeyh Mehmed 
Geyl&nt 

Hasköy Tul'lucu 

Balat Hacı KuID~ 
Ollnan! 

Heybeliada 

E. Mercan 
Y. YUrek yakall 
nar 

Detfrmen ve 
Zincirlikuyu 
E. Bıçakçı 
Y. Canfes 
Bıldırcm 

ve Gü-vercln 
E. Ayazma 
caddesi 
Kebabcı 
han yokufll 
Arpacılar 

oaddeıt 

Kumbarahane 

Jt. Sultan çeşmesi 
Y. Aynalı dUkki.n 

Yüzgeç 

Ada: 12 
Parsel: 20 

E. 7-8 
Y. 8 

- 15 

E. 33 
Y. 27-1 

E.12 

E. 46 MU. 
Mahallen: 5 

E. 4Mü. 
Y. 32 
E. ve 
Y. 4 

E. 22 Y. 34-36 
Ada: 406 

Parsel: 15 
Mahallen: 5-11 

E. 25-27-29 

E. 3 defa 
mliıkerrer •6 

Y.1 
9 

Ada: 17 
Parsel: 16 

63,50 metre arsanın 
1/z hil. 100 

" 172,23 metre ana 1750 Kapalı 

zarf 
Ki.gir hane ve dük- 250 Açık ar-
kA.nm 111/720 his. tırma 

440 metre bir kıt& 
bağ a.reuı 100 " 79 metre araaı 100 .. 
51,25 metre arsa 160 n 

606 metre arsa ve 2430 Kapalı 
yarım masura su zarf 
Şapçı hanı altında 
bili hava kAgir dilkki-
nm 1728/2304 his. 1660 

" 
384 metre iki arsa 600 Açık ar-

tırma 
163,50 metre arsa 280 ,, 

31,~0 metre arsa 10 ,, 

o'llKanıLa evsafı yuılı gayrlmenku ller oıı gün müddetle satıp çıkarılın tftır. İhaleleri 12-7-937 tarihine dü
Puartetl .UnU 11aat 14 dedir. Sa tı.ş mllnhuıran J!'lvrimilbadil bonoai ladır. 

stanbul Sıhhat ve içtimai 
uavenet Müdürlüğünden: 

il ' 
Deniz Yolları 

Muhterem Halkımıza 
cani tifo aşısı herrUn saat 9 dan 12 ve 18 ten 15 e kadar Haydar

Nttmwıe, Haydarpaşa. emrazı tstlliiye, Haseicl, Cerr&hpl.f&, Gureba, 1 

Qocuk ve Beyoflu hastahanelerinde • 
saat 9 dan 12 ye, 13 den 17,30 a kadar a,e.tldald mahallerde: 
aloflu Merkez BUkfımet tababetinde 

ntt Httkfımet ve Belediye Bqtab&betlnde 
tlh Hükfımet ve Belediye Baştababetinde 

lu Hükbıet ve Belediye Baştababetinde 

iŞLETMESi 
Aoenteleri: Kara.köy Köprübaşı 

Tel 42362 - Sirkeci MUhnrdar 
- zade Ban. TeL 22740-

T rabzonpostaları 
Puar, Salı Per,embe 12 de 

lzmlr sOr'at 
postası 

Cumartesi 15 te 

Mersin postaları 

biri 
' 

HAY/111111' 
FIZl/f, 

"""" . ....., Hükt\ınet ve Belediye Başta.babetinde 
er Btıkfımet ve Belediye Baştababetinde 
oı BUıkOmet ve Belediye ~abetinde 
dar Hükfımt ve Belediye Baştaba.betinde 
öy BUkfımet ve Belediye Baştababetinde 
Htıkflmet ve Belediye Baştababetinde 

köy BUk~met ve Belediye BafWla.betinde 
HUkiUnet Tababetinde 

Sah, Pertembe 10 da kalkarlar. 
"Salı postaları onbeş günde 
bir yapılır.,, 

Di!)er po•taıar 

Gümrük muhafaza genel komutanlığı 
tan bul: Satınalme komisyor.undan: 

is-

a,aiıda )"&Zl1ı mevki hekimlik1erlnde 
~nU mmtakumm: Beyazıt Kumkapı, Alemdar, KUçUkpu.ar mev

ltnde. 
Mınt&kasmm: Şebremlni, KaracUmrUk, Eytıp, Fener, Unkapanı 

heldmlilderlnde. 

BARTIN - Cumartesi, Caı 
p.nba 18 de 

- Pazar, Salı, 
Perşembe 9,30 
c!a 

E,yanm cinsi: Lira 

-Dem eratı için kaput 20 ) 
Deniz eratı için kışlık elbise 99 Takırn ) 

l1k teminat Tarihi 
L. K. 

Günü Saati 

lu Mıntakumın: Karaköy, Kasımpaşa, Hasköy, Şişli, Dolapdere, .

1 
mevıkl hekimliklerinde. 
tat Mmtakaaınm: Dikilitaş, Arnavutköy mevki heklmllklerlnde 

Mmtakasmın: Emlrgin, Yeniköy, Büyükdere mevki hekimlik-

MUDANYA - Cumartesi 14 
de dJler gtln. 
ter 8,30 da Pa
zarları sabah 

postasmdan b&f 
ka akşam ıs de 

Deniz eratı ie}in yazlık elbtse 99 Takım ) 1404 
Deni& eratı için Kirpas elbilUi 99 Takım ) 
Deııhı eratı için nöbet kaputu 62 Tane ) 1070 

106 00 19-7-1937 Pawtell 10 da 

81 81 Puutesl 10,tJ da 

kOI Mmtakumm: Paş&bahge, Anadoluhisan mevki hekimfüderinde 
dar Mmtakaamm: lmrahor, Kuzguncuk, Beylerbeyi, Kıeıklı mevki 

erinde. 
öy Mmtakumm: Erenköy, Kı11ltoprak mevki hekhnliklerinde. 
llmtakumın: Burru. Heybeli mevki hekimliklerinde 

köy Mmtakumm: Ye,Uköy, Osmaniye mevki hekimliklerinde. 
ekapı Sıhhat Merkeainde. 
Dlçanaerinde. 
olunacağı ilin olunur. (3884) 

! 

' BANDmMA - Pazartesi, Salı 

Cartanba, Per. 
şenbe. Cumarte· 
si 20 de 

l{A.RABlQA - Salı, Cuma 19 
da 

AYVALIK - Salt, 19 da Cu-

Deni& eratı için ıiyah foün 198 Çift ) 
Denia kaptanıan için alyah fotin 92 Çift ) 1779 13' 00 19-7-1937 Pazartesi 
Deni! mürettebat ve sandalcılar ) 
için siyah fotin. 192 Çift ) 
Deni. kaptan ve makinistlerine ) 
yazlık elbise. 92 Takım ) 
Denli mürettebat ve sandalcıları ) 
rma elbise 192 Takım ) 2476 188 00 20.7·937 Salı 

Danlı mürettebat lf elbleeal 65 Takım ) 
DenlS er&tı lçln lbtlk çlmıe. 82 Çift ) 456 35 00 20-7-937 Sah 
Portatif demir karyola 180 Tane ) 2340 176 00 20-7-937 Sah 

ll de 

10 da 

10,0 da 
11 de 

--------------------------ana e e!ediye Riyasetinden: , 
htr yollan l!:ln lM.000 adet Toprakkale parke taıınm satın alın- 1 

kapalı urf uıuliyle ekailtmiye konulmuıtur. 

ma 17 de. 

[MROZ - Pazat 9 da. 

ı - GUmrtık muhafaza konıutanlrğı için yukarıda yazılı e9yanm pazarlıkları yapılacaktır. 
2 - Şartname ve evt&flan koıniayondadır. Görülebilir. 
3 - hteklUer ilk teınhıat olan ve.1ne makbuzları veya banka mektuplan ile blrlilcte o gUııde Galata da eekl 

rrabt:on ve Meratn poataJanna 
talkı9 ıUnleri ytik alın maL 

gümrük binaaında saUnalma komiıyonuna gelmeleri. (3870) 

etil tutan (14325) liradır. 
Muvakkat tem1natı (107.f) Ura (50) kuruştur. 
Ihaleli temmU%UJ1 12 inci puartesi gUnU saat 15 le belediye encU

yapıtıcaktır. 
fartname, ketif vesafr evrakı belediye fen işleri mUdUrlUğtındedir. 
er orada görUr ve alabilirler. 

Tal plertıı ihale gUnU ıaat on ikiye kadar teklif rnektuplarını bcle
Uflne vermeleı1 ve ihalede hatır bulunmalan ıJAn olunur. (3709> 

aydarpa,11 Lie•sl dlıektör ü§Gnden; 
Askerllk kanıpı 5 temmuz 1937 pazartesi sabahı blflıyacaktır. 3863 

(3876) I Ist: 6 ncı hukuk mahkemesinden: 
~--••••••••• ismet tarafından Beyazıtta Kaska.da 

Sucubaşı sokağında 1 numaralı ha -
nede sakin davacı ismetin kocası İz
zetin galbliğine hUküm verilmesi bak 

Açık artırma ile fevkalade satl§ 
Temmuzun 4 üncil pazar gilnil sa

bah saat onda Beyoğlunda Maçka.da 
Teşvikiye karakolu ittısa.linde, Bos
tan sokağında Hümeyra apartımanı· kında açıl.an davanın icra kılınan 
nm 2numaralı dairesinde mevcut \'tı muhakemesinde: Merkum İzzetin 20 
Bay Celal Nikrawan'a ait gayet te - sene evvel muhacir olarak Pereveze
nıiz ev eıtyaları açık artırma ile sa • den lstanbula. gelip bir ay davacı ls
tılacaktır. metin ikametgahında ikamet ettikten 

KAYIP: 1923 senesinde Galatasa-
. 7 par"adan mürekkep asri salon sonra kaybolup hayat ve mematınm ray lı11esinden almış olduğum tasdik- ,. 

name)t zayi ettim. Yenisini alaca _ takımı; yine 3 parçadan mürekkep meçhul bulunduğu dinlenen ıahitle -
fımdan eskisiııin hilkmil yoktur. Mek kadife kaplı salon takımı; 6 adet rin sötleriyle an1&4ılm~sına binae~ 
tebin '156 No. ınıda mukayyet Şirketi maroken aandalyası ve bir masası ile kanunu medeninin 32 met maddesı 
Hayriye mUbayaat ve tamirat kati· gayet &arif BOM cevizden mamul bir gereğince Pereveseli met hakkın -
bi Hamdi oğlu M. Naci. bilfe; 12 adet hearen aandalya; ay- da maJQmatı ?lanlarm tarihi illn -
---•••••••••ı• • nalı ve aynuu: 'Plar; karyolalar, dan itibaren bir sene içinde bilgileri~ 

perdeler ve •iyah iatorlar, eleJr~': ni lstanbul asliye altıncı hukuk mah Zührevi ve cilt hastalıkları 

~r. Hayri Ömer 
ôiltden eonra Beyoğlu Ağacami 
katttsın4a No. 133 Telefon:43585 

aVizeler; 30 adet plak ile bir Kolum- kemesinin 37/2186 numaralı dosya • 
bia ıramofonu; KPM ve sair marka- sına bildirmeleri için ilAnen tebliğat 
h tabak ve çay takımları; ıu bar - yapılmasına karat verilmiıt olduğun· 
daklan, vuolar, biblolar ve aaire; dan ltaytlyet ilin olunur. 
beheri 36 parçadan mürekkep çatal 

.. ••••••••••• .. bıçak takımları; mu9ambalar; hakl - şilteler ve yorganlar; port·manto, 
ZA YI - İstanbul Universitesi Tıp 

J'akültesfınden aldığım hüviyet vara
ka.mı kaybettim. Ytrılllnl alacağım -
dan elkislntn hükmü yoktur. 

Bülend Rıza 

ki Rwı ıamavan ve tepsi; SINGEtt mutlak takımları ve salt ev eşyaları. 
diltig makine1i; çini sobalar; aynalar, Blaupunkt nıarkab emsatatt son mo
sigara maaaları; elektrik duvar sa - del bir Radyo gayet ıartl Anadolu 
ati; ceviz yuıhane ve ıstorlu karto - ve Aeem halılirı mükemmel bir pt • 
niY.er; san mangal SUleymaııiye; Y.(111 yano. 

Istanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
ve Eksiltme komisyonundan : 

Bakırköy Emrazı Akliye ve Asabiye Bastanealne Ilzım olan 21SOO 
çift mest fotin açık ekslltıneye konulmuştur. 

ı - Eksiltme CAgaiotlunda Sıhhat ve içtimai Muavenet MUdürlüğU 
binasında kurulu komisyonda U-7 -937 günü saat 15,30 da yapılacak
tır. 

2 - Muhammen fiat: Bir meat için 160 kuruıtur. Muvakkat garan• 
tt 300 litadır. 

3 - istekliler ıartname ve nü muneyi her gi1n komilyondan göre • 
bilirler. 

4 - istekliler cari seneye ait T1 caret odası vesikuiyle 2490 uyılı 
kanunda yatılı belgeler ve bu işe ye ter muvakkat pranti makbuz veya 
Banka mektubu ile birlikte belli gUn ve 1aatte komisyona plmeleri. 

(3787; 

lstanbul nafıa MüdOrlGIOnden: 
21. 7. 987 pel'fembe gUnU aaat 15 de Iatanbulda Nafia Müdürlüğün~ 

de eksiltme komisyonu odasmda (24 39) lltt. ketlf bedelli Sıhhıye müdür
lüğünde yapılacak Sıtmak inşaatı açık ekılltıneye konulmuttur. 

Mukavele, ekliltme Bayındırlık işleri genel, hueuıt ve fenni şartna
meleri, proje ketlf hulhulle bUha m üteferti difer evrak daıresınde göni
lecektlr. 

Mu\fakkat teminat (183) liradır. 
IMteklilerln en u (lDOO) liralık bu ile bemer it yaptıfma aatr gös

terecekleri vtailca UHrtne Nafia Mil dUrlüğilnden almıı olduğu Müteah -
bitlik ve Tlcartt 04uı \flll!kalatile gelmeleri. (8878). 
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ul Harici Askeri Kı aatı ilCinları 

Uarwzoııu 

Bursa 
Mudanya 

Ton 

903 
154: 

M. Tutan Jlk Teminatı 
Lira Kr. Lira Kr. 

13996 50 1211 43 
2156 00 161 70 

16152 50 1373 13 
Bursa ve Mudanya Garnizonları için 1057 ton tüvenan kömürü kapalı 

zarf yolu ile 6 Temmuz 937 Salı günü saat 17 de Bursada Askeri Satın
alma Komısyonunda eksiltmeye konacaktır. Muhammen fiatlan ile ilk 
teminatları yukarıda yazılıdır. Şartnameleri Bursa Askeri Satmalma Ko 
rnısyonu ıle lstanbul Ankara Levazım amirlikleri satınalma komisyonun
dadır. Eksiltmeye girişecekler kanunun 2, 3 Uncü maddelerindeki vesi
kaları ile ilk teminat mektuplarını havi teklif mektuplarını ayni gün saat 
16 ya kn.dar Bursa Askeri Satınalma Komisyonuna vermiş olacaktır. 
Ayrı, ayrı isteklilere de verilecektir. (45) (3493). 

:;c * * 
Muhammen tutan llk teminatı 

Garnizon Ton Lira Kuruş Lira Kuruş 

Bursa 420 14700 00 1102 50 
Mudanya 60 2100 00 157 50 
Bandırma 60 2100 00 157 50 

540 18900 00 1417 50 
Bursa, Mudanya ve Bandırma garnizonları için yukarıda yazılı 540 ton 

kuru ot kapalı zarf yolu ile 12 temmuz 937 pazartesi günU saat 17 de Bur
s~da ask.eri .satmalma komisyonunda eksiltmiye konulacaktır. Muhammen 
fıatlan ılc ılk teminatları yukarda yazılıdır. Şartnameleri Bursa satın. 
alma ve Istnnbul, Ankara levazım amirlikleri satınalma komisyonunda
dır. Eksiltmiye gireceklerin alım satım kanununun 2, 3 üncU maddelerin
deki vesikalarile teminat mektup

1

larını havi teklif mektuplanmn ayni gUn 
ve saat 16 ya kadar Bursa askeri şatınalma komisyonuna vermie olacak
tır. Bursa ve Mudanya ve Bandırma grnizonlannın kuru otu bir istekliye 
veya ayrı ayrı isteklilere de verilebilir. (72) (3718) 

$ • • 

Tekirdağ kıtalannın ihtiyacı için 116 Temmuz 937 Cua günü Çatalcanın 
2.0000 kilo ve Tekirdağında teslim şar saat ıı de Hadımköyün saat 15 te ve 
tıyle Malkara kıtaatı için 7500 kilo ç k k.. .. t l6 30 da ayrı ayrı 
sad - er ez oyun san , 
. eya~ ayn ayrı ve kapalı zarf usu munakasaları yapılacaktır. Şartname 
lıyle munakasaya konulmuştur. Her 1 . k . d sız olark görü 
ikisinin ihalesi 12 Temmuz 937 Pazar 1erb~ı· om4ı8syb~n ak.Pl arag·ır etinin temı~ 
tesi ·· .. 16 e ı ır. ın ı o sı 

gunu saat da yapılacaktır. . SO liradır ve 
Tekirdağ kıtalarına ait olanın beher n~tı muvakkatcsı lO 

00 
r a ve Ha 

kilosuna 89 kuru m h f' t muhammen tutarı 144 ır · 
ş u ammen ıa d k'" .. .. .. '-'n ayrı 

üzerinden ilk teminatı 1335 lira ve ım oyle Çerkezkoyunun a,, . . . 
Malkara kıtaatının 90 kuruş muh 40 bin kilo sığır etinin beherının ılk 
men bedel üzerinden 506 lira 25 :: teminatı 900 lira ve muhammen be· 
ruştur. Şartnamesini okumak iste ·e deli beher birinin 12 bin liradır. Is -
lerin hergUn ve milnakasaya iştl~a~ tcklilerin teminatı muvakkate mak
cdeceklerin ihale zamıınından bir sa- buzlarile birlikte teklif mektuplarını 
at evveline kadar mektuplarını Ko- da münakasanın yapılacağı belli sa-
misyona vermeleri. (43) (3491) atten en aşağı bir saat evvel Çatal-

• • • cada tüm satınalma komisyonuna 

Yapı: Cebeci As. Hastanesi yapısı 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş
tur. Keşiflerinin tutarı 471692 lira 
46 kuru§tur. Keşif Proje ve şartna. 
meleri parasiyle inşaat Şubesinden 
alınacaktır. ihalesi 7-7-937 Çarşam. 
ba gün~ saat 11 dedir. ilk teminat 
22617 lira 70 kuruştur. Eksiltmeyi? 
gireceklerden ilgili bulunanlar 2490 
sayılı kanunun 2, 3 üncii maddelerin· 
de ıstenen belgeleriyle birlikte temı 
nat ve teklıf mektuplarını havi zarf 
lar ihale santinden en gec: bir saat 
evveline kadar Ankarada M M v 
Satmnlma Komisyonuna verilmiş 
bulunacaktır. ( 44 ı ( 3492) 

• Ankara Garnizo un birlikleri icin 
50 ton Jade yağının 7 -7-937 Çarşam· 
ba günü saat 13 de kapalı zarfla ek 
siltmesi yapılacaktır. Sadeyağm tuta
rı 40000 Pra o'up muvakkat temınatı 
3000. liradır. Şartnamesi 2 lira mu. 
kabilindP Komisyondan verilir. istek 
lilerin Kanunun 2 ve 3 UncU madde· 
lerindeki vesıka ve teminatı makbuz· 
larını .ıcıvi teklif mektuplarını yazılı 
gün ve saat:en bir saat evvelme ka 
dar Ankara Levazım amirliği satın 
alma komisyonuna verm "leri. 

(46) (3527' 

• Sade yağı ihtiyacı Çatalcanın 7550 

müracaatları. (81) (3771) 

• Kırklareli tümen birlikleri için ka-
palı zarfla 800000 kilo kuru ot satın 
alınacaktır. Muhammen fiyatı 3 ku
ruş 50 santim olup tutarı 28000 lira.
dır. Ilk teminatı 2100 liradır. Şartn:ı.
mesi her gün satınalma komisyonun
da görülebilir. !halesi 21, 7, 1937 çur 
şamba gtinü saat 16 dadır. lstekliler 
kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki 
vesika ile teminatlarını havi zarfları
nı belli gün v~ saatten en az bir saat 
evveline kadar Tümen satınalma ko
misyonuna vermeleri. (85} (3775l 

• Kırklareli tümen birlikleri için ka· 
palı zarfla 1,050,000 kilo yulaf satın 
alınacaktır .. Muhammen fiyatı 6 ku
ruş olup tutarı 63 bin liradır. ilk 
teminatı 4400 liradır. Şartnamesi her 
giln tümen satınalma komısvonunda 
görülebilir. !halesi 20 7 1g37 sah 
günü saat 16 dadır. İstehliler kanu
nun 2 ve 3 cü maddelerındeki vesilrn 
ile teminat mektuplarını havi zarfla
rını belli gün ve saatten en az bit 
saat evveline kadar tümen satmalma 
komisyonuna vermeleri. 

• (86) (3776/ 1 

Kapalı zarfla 50 bin kilo sade yağı 
satın alınacaktır. 

Muhammen bedeli 95 kuruştur. Tu
tarı 47500 liradır. ilk teminatı 35G2 
lira 50 kuruştur. ihalesi 22, 7, l937 
per~cmbe günü saat 16 dadır. Şartna
mesı .. h~.r gün satmalma komisyonun
da gorulebilir. Isteklilerin kanunun 
2, 3 ilcü maddelerindeki vesika ve te
minat mektuplarını havi zarflarını 
belli gün ve saatten en az bır saat 
evveline kadar Kırklareli tümen sa
tmalmn komisyonuna vermeleri. 

(87) (3777) 
• • • 

Bursa ve Mudanya garnizonu için 

50 bin kilo koyun eti kapalı zarf usu-

rua1ıı1<111:1 

Cinsi 

Kuzu eti 
Koyun eti 
Sığır eti 

1..1::;::.u dahrı Satınaımn Komısyonundan: 
Kilosu Tahmini Fiatı Tutarı Ilk teminatı 

25.000 
20.000 
40,000 

Ku. S. Lira Lira Ku. 
32 50 8125 
33 50 6700 
23 50 9400 1816 90 

-
24225 

r 

Komutanlık Deniz erleri için yukarıda cins ve miktarı yazılı üç kalem 
et kap?.'ı zarf suretiyle satın alınacaktır. Eksilt~esi 9 .Temmuz 1937 Cu
ma günü saat 15 de lzmitte Tersane kapısmdakı komısyonda yapılacak
tır. Buna ait şartname bedelsiz olarak komisyond~n alınab!lir. ı.steklile
rin yukarda yazılı ilk teminatlarile birli~te kanunı b~lgelerı havı teklif 
mektuplannı muayyen gün ve saatten ~ır saat evvelıne kadar komisyon 
Başkanlığına vermeleri. (3541) 

anisad a yaptırılacak atür 
projesi müsabaka şar ları 

anıt 

an sa Va iliğin • 
• 

1 - Manisada bir Atatürk anıtı yapılacaktır. 
2 - Bu anıt için (50000) lira sarfolunacaktır. . . . 
3 - Anıt projesinin ihzarı müsabakaya konulmuştur. Mtiddetı 1 Hazı-

ran 1937 - 1 Teşrinisani 1937 ye kadardır. . . . 
4 - Müsabakaya iştirak edeceklerin en az Güzel Sanallar Akademısını 

bitirmiş Türk Sanatkfı.rı olmaları şarttır. . 
5 - Müsabakaya iştirak edeceklerin hazırlıyacakları proJe ve mak~~le

ri 1 Teşrinisani 1937 Pazartesi günü saat on altıya kadar Istan~ul Guzcl 
Sanatlar Akademisi Direktörlüğüne teslim etmeleri şarttır. ProJeler Aka
uemiye kapalı zarfda rümuz usu!Ue teslim edilecektir. 

6 - Maketler en az 1/ 50 büyüklüğünde olacaktır. . 
7 _ Anıt kaidesinde kullanılacak taş nevinin tayini heykeltrnşın takdı-

rine bırakılmıştır. . . •. 
8 _ MUsabakaya iştirak edecek olanlar Abidenin d~~ilec:egı .. Ye.:~ .. aid 

planı ve fotoğrafları tstanbul Güzel. ~anatlar Akademısı Dırektorlugundc 
görebilirler ve diğer malfımatı alabıhrlcr. . . . 

9 _ Proje ve maketler Istanbul GUzcl Sanatlar Akademısmde mtiteşek 
kil ve isimleri mahfuz olan Jüri fı.zalR1:'ı tara~ı~.dan tetkik ~~ilerek e~ ~u
. fıkı beg-enilecek ve JUrinin buna daır verdıgı karar Dahılıye Veko.letın-

va • k t'' k b de müteşekkil abideler komisyonunun tasdikınden sonra a ıyet es. ey-
liyccektir. Bu suretle beğenilen ve tasdik edilen eser realize edile.cektı:. 
ıo _ Müsa.Jakada birinciliği kazanan eser için (1000) lira, ıkincilığı 

kazanan eser için (500) lira mtikafat verilecektir. (3126) 

Al\JEUlKADA UZUN TET
lKAT Nt.."'TlCl~St OLARAK 

BULDCGU ntı~ FORMÜL. 
DÜR. KANZCK NASIR lLA· 
cı en e ki nasırları hile kökiin. 
Jcn ~ıkurır. Ciddi \'e ayam iti· 
nat bir nasır naculır. 

Dr. f hsan Sami 
TiFO AŞISI 
Tifo ve pnratifo hastalıklarına tu 
tulmnmak için tesiri kat'i. muafı. 
yeti pek emin taze aşıdır.Her ecza 
nede bulunur. Kutusu45lruruştur. 

havalandınlmış ve 
erk~bin e a tın 

kremi bu unan kilo ve Hadımköyle Çerkez köyünüı1 
her birerlerinin ayrı ayrı §artname · 
lerle (6000) kilo olarak kapalı zarf 
usulile eksiltmiye konmuştur. Mün:ı. 
kasası 14 temmuz 1937 çarşamba gü· 
nü Çatalcanın saat 15 te ve Hndımkö· 
yünün saat 16 da ve Çerkez köyUnütı 
ise saat 17 de Çatalcada tüm satıncıl
ma komisyonunda ayn ayn eksi.rtnc
leri yapılacaktır. Şartnamesi parasız 
olarak komısyoııda gôrülebilır. Çatal· 
canın yağının muhammen bcdelı 6795 
lira ve temınatı mtrv'akkatesı de 509 
lıra 62 kuruştur ve Hadımköyle Çer
kezkôyünün her birerlerinin muham
men bedeli 5400 lira ve her birerleri
nin muvakkat teminatları da 405 lir' 
dır. lsteklılerın şartnamesının gore
rek ve teminatı muvakkate makbuz
larile birlikte mUnakasanın yapı
lacağı belli saatten en aşağı bır saat 
evveline kadar teklif mektuplarile Ça 
talcada ttim. satmalma komisyonuna 
müracaatla.ı. (78) (3768) . 

lile 13 temmuz 937 salı günü saat 17 ••m•••••l!I!~~~~ , 
de Bursada askeri Satınnlma komisyo =;;;;:::=========== 
nunda eksiltmeye konacaktır. Muhnm 
men fiatı 22.500 liradır. ilk teminatı 
1687 liradır. Şartnameleri Bursa satı
nalma ve Jstanbul, Ankara levazım 
amirli:'.leri satınalma komisyonunda. 
dır. Eksiltmeye girişeceklerin alım, 
satım kanununun 2, 3 cü maddelerin
deki vesikalarile mektuplarını havi 
teklif mektuplarını ayni gün saat 16 
ya kadar Bursa askeri satınalma ko
misyonuna vermiş olacaklardır. 

tNGll.lZ KANZUK ECZA~ESI 
nEl'OGLU - lSTANRUL 

VENOS PUDRASI Alman ve 
İngiliz kimyagerleri tarafından 
en son keşfedilen yeni bir §ahe· 
serdir. Bu yeni Venüs pudrasile 
pudralanan bir cild dünyanın en 
taravetli gilzfilliğini ifade eder. 
Hiçbir pudra VENÜS pudrası 
kadar cildi mat tutup cazibeli 
.;-östcremcz. Sarışın, kumral, esmer 
her tene uygun renkleri vardır. 

1snıine dikkat ve taklitlerinden 
sakınınız. • Sığır eti ihtiyacı Çatalcanın 48 bin 

kilo ve Hadımköyle Çerkezköyilnün 
her bırerlerinde 40 bin kilo olarak 
ayrı ayrı ve kapalı zarf usulile eksilt
miye konmuştur. Bunlar Çatalcada 
Tüm satınalma komisvonu binasında 

(70) (3719) 
,. . . 

Kırklareli tümen birlikleri icin ka. 

pah zarfla 150000 kilo bulgur satın 

alınacaktır. Muhammen fiyatı 14 ku
ruş olup tutan 21000 liradır. I1k te · 
minatı 1575 liradır. Şartnamesi her 
gün Tüm satınalma komisyonunda 
görülebilir. !halesi 19. 7. 1937 pazar

tesi gUnü saat 16 dadır. lstekliler ka

nunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki ve

sika ile teminatlarını havi zarflarını 

belli gün ve satten en az bir saat ev
veline kadar tümen satınlama komis
yonuna vermeleri. (84) (3774) 

1.=~=:::J 

, 
KIZ LA Y CEMIYE 
GENEL MERKEZiNDEN: 

Cemiyetimiz tarafından bastırılan ve do~uştan iki yaşına kadarki be

beklere nasıl bakılacağını öğreten YAVRULARIMIZ adlı kitap 

satışa çıkarılmıştır. bu 
Nefis ve parlak bir kağıd üzerine renkli bir surette basılmış olan 

_ . U ,.,. b ··n gıdaları kitapta: yeni dogan yavruya annenın s t verme tarzı, .ıe egı •. _ 
yemek ve uyku zamanları, yatak odası, bezleri, giyecekleri, bebegı gıy 
hrme tnrzlan, uyku zamanları, dişleri, çocuk hastalıkları, bulaşıcı has
talıklardan koruma yolları, bebeğe yaptırılacak hareketler. oy~nl~~ 
ıtiyadlar, anne ve babanın çocuğa verecekleri terbiye ve daha bırç 
hususlar hakkında bol resimle mufassal izahat vardır. 

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

Istanbulda Yeni Postane civarında Kızılay Satış Deposunda ve kı-
tapçılarda satılmalttadrr. 

Devlet Demiryolları ve Limanları 

işletme Umum Müdürlüğünden: 
GörUlen rağbet üzerine Halkımızın Adapaznr ve Sapanca'd.a daha fazl~ 

kalabilmelerini temin için Pazar günleri işlemekte olan tenezzU~ trenlerı
mizi Ada pazar ve Sapanca'dan avdetteki ~al~~ş. saaUerinin aşagıdakl şe
kilde değiştirilmiş olduğunu sayın halka bıldırınz. 

1. nci tren 2. nci tren 

Adapazar'dan kalkış saat 17,00 
17,45 Sapanca'dan kalkış saat 

------:-------':"""'"'.'":--:-"""""""'.:--~ 
lzmit gezinti treni 

!zmit'ten kalkış saat 
Sapanca'dan Kalkış saat 

18,47 
19,30 

--------------------~ 
DİKKAT: 

17.50 
18,34 

Saat 17,00 de kalkan tren yalnız 1. nci 2. nci mevki arabalarla, 
17,50 de kalkan tren 3. ncU mevki arabalarla, saat 18,47 de kalkan 
de 1. nci 2. nci 3. ncU mevki arabalarla teşkil edilecektir. (3791) 

saat 
tren 

Kayseri Tayyare Fabrikası Direk-

törlüğünden : . 
ı _ Kayseri Tayyare Fabrikası için teknisiyen memur ve tesvıyeci, 

tornacı frezeci kaportacı alınacaktır. 

2 - ~steklil~rin Temmuz 937 nihayetine kadar istida ile fabrika Direk. 

törlilğline mUracaatlan. 
3 - San'at mektebi m ''ln tercih edilir. işçi ve memurların Kayse. 

riye fabrikaya gelerek in. ıı vermeleri ve beraberlerinde ş~hadetnamc, 
Bonservis ve Emniyet DireıktörlUğUnden alınmış hüsntihal vesıkasmı getiı
meleri lazımdır. 

4 - Memurlara 75: 126 lira ücret, işçilere 4QO kuruşa irndar yevmi~ 
verilir. (3729) 

M. M. Vekaletinden : 
1485 sayılı kanuna göre savaş sakatlariyle şehit öksüzlerine verilece]t 

ikramiyelerin tevziine başlamak üzere havaleleri Ziraat Bankasınca ikra. 
miye tevzi komisyonları emrine gönderilmek üzeredir. Toplanan paraya 
göre 191 sayılı tefsir kararına nazaran harp malülü 2591 sayılı kanunu 
nazaran da harp maliHCl hükmünde askeri malül olanların derecelerine 
ve bir şehidin öksUzlerlne düşen hisseler ~ağıda gösterilmiştir. 
Derece Subay Erat (93) 

L. K. L. K. 
(383L) f 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

206,50 
1 5,85 
144,55 
123,90 
103,25 

82,60 

103,25 
82,60 
61,95 
41,30 
20,65 
20,65 
19,37 Bir şehidin öksüzlerine. 

Her işin.zde Kolay ık 

1 
Heı· ne işiniz olursa çabucak yaptırmak apartıman ev, ve heı turr 

eşya almak ve satmak arzu etti!;riniz takdirde hiç vakit geçirmeden ls
tanbul (743) numaralı posta kutusu adresine bir mektup göndermekle 

işinizi bitirirsiniz. 

Devlet Demlryollan v limanlar. işletme U. idaresi ilanları 

Metre mik'abı muhammen bedeli ( 45) lira olan aşağıda cins ve ınık
darı yazılı çam kereste 19 Temmuz 1937 Pazartesi gUnü saat 15,30 d n 
itibaren sn·asiyle ve ayn ayrı ihale edilmek üzere Ankarada idare bınıı.· 
sında satın alınacaktır . 

Bu i§e girme« isteyenlerin her cinsin hizasında yazılı muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları, res~i gazetenin 7-5-936 gUn ve 32ll7 
sayılı nüshasında ıptişar etmiş olan talımatnnme dairesinde alınmış v •sı
ka ve tekliflerini ayni gUn sant 14,30-a kadar komisyon Reisliğine verme
leri lazımdır. 
Şaı1nameler 152 kuruşa Ankara, Haydarpaşa, Eskişehir, ızmir, Adana 

veznelerinde satılmaktadır. (3791) 

ClNSl METRE MİK'ABI MUVAKKAT TEMİNAT 

1 - Çam dilme 
2 - Çam kalas 
3 - Çam tahta 
4 - Çam vagon tahtası 

675,220 
1414,640 
1077,200 
1757, 799 

2278.87 
4432,91 
3635.55 
520505 

Lira 
Lira 
Lira 
Lra 

Muhammen bedeli 1000 1/2 İir; oİan 3 kalem i'ii.ç S-7-937 persern, 
be günü saat 10 da Haydarpa§ada gar binası dahilindeki komısyon tara, 
fmdan pazarlıkla satın alınacaktır. 

Bu işe gi~~k isteyenle:in 7504 kuruşluk muvakkat teminat ve ka ... 
nunu~. tayin ettıği. vesaikle bırlikte pazarlık giinü saatine kadar komı y0 , 

na muracaatlan lazımdır. Bu işe ait şartnameler komisyondan parası<: 
olarak dağıtılmaktadır. (3880) 

umi Neşriyatı idare Eden : ~. SALl!u Sahlbı: Ahmet Emin \'ALMA~ lJt\.t 
Şirketi. Basıldığı yer TAN matbaası Gazetecilik ve Nes.-ıvnt Tilrk l 



,ı~ 
. ~ 

~#~ .. ~~#~ı/"' 
BUz dolaplarının Amerika Hü- ~ 
'kumeti tarafından nıukayeseli 
tecrübelerden sonra bütün di·: 
ğer markalara tercih edildiğini 

un en idareli makine olduğu
na dair hte en güzeJ bir delil. 

TiFO SALGIN 
HALiNDEDiR 

n~~ce~üınıü~ suoaıra 
~©k cdlükka'lt ecdlüınıü~aaa 

K O C A T A Ş suyu üzerinde 
Bir ııhhi heyet tarafından yapılan tetkikat ne netice verdi? 

• ' Gülhane Seririyat hastaneıi, hıfzı•sıhha müderri&i, ve lıtanbul Belediyeıi hıfzıaaıhha mütehaa
•uı Doktor Zeki, refakatinde ıtajlarını ikmal eden genç aakeri Doktor ve Eczacılardan mürek
kep bir heyet olduğu halde ıon defa olarak Büyükderedeki Kocataf ıuyu menbalannda ve piya
•a caddesindeki Kocataf su ve gazoz fabrikalarında uzun uzadıya tetkikat yapmıflardır. 

Mütehassıs hek:mlerimizin bu tetkikattan edindikleri kanaat fudur: 
1 - Kocata.t menbaı, memle-

ketimizde batka h:çbir kaynak 
ıuyunda hulunmıyan fenni tesi
sata maliktir. 

2 - Suların herhangi bir nok
tada toplanmasına meydan veril
memek üzere Profesör Bürha
nettin tarafından kaptaj tesisatı 
yapılmı~tır. 

3 - Su, umumi evsafına ha
lel gelmemesi için hiç el değme
den emaye borular içinde men
badan fabrikaya iner. 

4 - Piyasa caddesindeki fab
rikada, titeler, galonlar, kaynar 
ıularla otomatik makineler için
de el değmeksizin yıkamr ve 
menbadan gelen Kocataf suyu 
ile kendiliklerinden doldurulup 
t.palanır. Kocata, f abrikaamdan bir köte 

5 - Bütün bu ameliyat, hıfzıssıhha fenninin en son icatlanna göre yapılır. 

Tifo salgınından sık sık bahsedildiği şu günlerde her şeyden· evvel 
içeceğiniz suyun temizliğine dikkat etmelisiniz. 

Kocata.t su, gazoz ve sodaları en yüksek selihiyetli hekimlerimizin de teılim ettiği gibi, el 
değmeden ti,elere doldurulan emniyetle içilebilecek yegineıudur. 

Şi,elerle tapafann gözönünde açılırken tıpanın kullanılmamıf olduğuna galon ve damacana
larda da Belediyemizin ıoiuk kurtun damgalarına dikkat ediniz. 

OPTAMiN 
Saç eksiri 

Saçların Kurtarıcısı 
Gençlf ğfnizln hazinesi olan sa~lan 

"Optamin,, kullanarak garanti edebi

lirsiniz. Çünkü Optamln evvell saç 
köklerine, ömrün S()nuna kadar süre
cek bir kudret vererek dökülmeyi ta
mamen bertaraf eder, kepekleri te
mizler, kaşmtıyı alır ve saçlara göz 

alıcı bir taravet verir. 

Bir defa kullanınız. Neticeye 
hayret edecekıiniz ! 

Satıhk Motörler 
Birisi iki diğeri altı beygir kuvve

tinde müstamel iki mazot motöril, 
yine biri küçük diğeri büyük iki di
namo ile 21 adet akümülatör, bir a
det tablo ve bunlara ait kablolar sa

tılıktır. isteyenlerin gazetemizde 
(Felek) e müracaat etmeleri. 

3 - 7 - 937 === 

WESTINGHOlJSE fabrikası sattığ~ soğul<, 
hava dolaplrını 

5 Sene Garanti} 
Etmektedir. Bu garanti bozulan veya Kf; 
rılan parçanın tamirinden ibaret olmayıp 
makine kısmının kamilen tebdilini tekef
fül eder ve bunu W EST 1 N (, li O US E fab~ 
rikasının Türkiye Umumi mümessili 
bulunan Helios Müsessesatı deruhte' 

etmektedir. 

il ELİ O S l\1 Ü ES S ES AT 1 
lstanbul Galata Voyvada Caddesi 124::..126-128 

:Tel. 44616 - P. K. 1400 

Dostun Tavsiyesi Budur : 
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Yurdda itffak haline gelen bu kanaati 
tesisi nic;in ve nasıl muvaffak oldu? 

Çünkü "RADYO L 1 N,,in terkibi 
yüksek bir kim~·a şaheseridir. 

Çünkü bütiin ''R A )) Y O I~ l N,, 
kullananlarm dişleri temiz, sağlam ve 
güzeldir. 

Çünkü "RADYO ı. 1 N,, emsalsiz 
rağbeti dolayısile hiç stok yapmadı
ğı için mütemadiyen taze taze &liya-

saya çıkar. 
Çünkü "R A D Y O L 1 N,, diğer 

macwılara nazaran çok ucuzdur. 
Artık bütün boolardan sonra 

"RADYO L 1 N,, kullanan on bin· 

lerce kişinin ne kaclar haklı olduğunu 
anlamak kolaylaşır. 

Günde iki Defa Fırçalamayı ihmal Etmeyiniz 

Jandarma Genel 
kara Satınat ma 

Komutanlığı An
Komisyonundan: 

1 - Bir çiftine kırk beş kuruş k ıymet biçilen 36.000 çift yün eldiven 
19-7-937 pazartesi günU saat onda kapalı zarf eksiltmesiyle satın a.l1• 
nacaktır. 

2 - Bu eksiltme şartnamesi pa rasız komisyondan alınabilir. Uk te • 
minat 1215 liradır. 

3 - Eksiltmeye girmek isteyen !erin şartnamede yazılı vesikalar \'8 

ilk teminat makbuz veya banka mektuplu teklif mektubunu en geç belli 
gün saat dokuza kadar komisyona vermiş olmaları. (1848) (3844) 


