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Tahran Temasları TUNCELINDE "TAN .. 

Dört Dost Devletin Hariciye 
Nazırları Arasında 

Mühim Görüşmeler Oluyor 
Irak Hariciye Nazırı, 
Maieste Şehinşah 

Tar af mdan Kabul Edildi 
Tahran, 3 (TAN muhabiri bildiriyor) - Şark paktı, fU günler

de imzalanacaktır. Dört dost devletin Hariciye Nazırları arasın
<\aki görütmeler çok aamiıni bir hava içinde devam ediyor. lran 

"a,vekili ile misafir Nazırlar arasında müteaddit görütmeler ya
pılmıftır. Irak Hariciye Nazırı Naci Elasil, dün Majeste Şehinph 
tarafından kabul edilmit ve yemeğe alıkonulmuttur. 

. ·ı b" • t akk" t eli bareblt Şu günlerde, bütün Tunceli mıntakasında en genıı manası e ır ımar, er ı ve em .. n da tlli-
devam ediyor. Yalçın kayalıklar, sarp, geçitsiz yollar parçalanarak munta~ fO~el~ VUCU ub!wa 
riliyor. lntaat faaliyeti büyük bir hızla ilerliyor. (Tan) m h~ıuai •r.~~~e gondhr~jii ~~~? m rus. Fo
tarafından alınan yukarıki resimde yollardaki intaat ç~lıtm . al. Itun vuh':1f u 1• e lo.:f~llllL 
toğrafçımızın T uncelinden Tan okuyucularına gönderdiği reaun erı a tıncı sa ı emız e Naci Elaail 

Irak heyeti Tahranda 

Naci Eli.silin reisliğindeki İrakheyeti, refakatinde bulunan frak ha· 
riciye nezaretinin yüksek memurları ile birlikte perşem~e günU hududa 

-----------------------------ı varmış ve bir İran m'llrahras heyeti 

Bir Haftalık 
Tarih 

'.Ahmet Emin YALMAN 

'Ademi 
Müdahale 

Sistemi 

tarafından karşılanmıştır. Heyet, 
dün Tahrana vardığı zaman, İran 
Hariciye Nazın Sami ve bir çok ze-
vat tarafından istikbal edilmiştir. 1 
Irak heyeti azaları, ikametlerine tah-
sis edilmiş olan Şahikerani sarayına 
yerleştirilmişlerdir. 

1. lnönü 
Dahiliye 

Vekilimizi 
Uğurluyor 

Dahiliye Vekilimiz 
Moskova Yolunda 

A vmoı islerind~ki ger2İI!· 
ıık u hatta ıçınde yeru- Çıkmazda 

Clen ıon hadde vaımıttır. F enuı 
fU ki bu defa Ufukta hiçbir Çlkar ~- dra 3 (Ta ) J hA d" 

ı .. .. ı..un , n - spanya a ı-
yo gorunmüyor. Muaaolini, Po- selerinin doğurduğu bulanık hava be 
po~o d'İtalia gazetesinde kendi nUz ortadan silinmemiş .. ir. Umumi 
kaleminden çıkan bir yazı ile kanaat, ademi müdahale sisteminin 

' H"•Jer Wür.z,burg'daki nutkile btitün ga~e~:~e rağmen siyasi bir 
bütün köprüleri yıkmıtlar ve çıkmaza gırdıgı merkezindedir. Tali 
ride hiçbir anla,ma inık.. ~e- k~ite,. ~ilnkü toplantısından sonra 
ak 1 d anı 1• bır teblıg neşretmişir Bu tebliğe gö-

r mamıf ar ır. re, :rtalya ile Almany~. ispanya sula-
Gcçen cumartesi günü İngiliz A- rmm kontrolü hakkında Ingiltere ve 

vam Kamarasında cereyan eden mü- Fransa tarafından hazırlanan planı 
him münakaşalarda; lngiliz Ba§veki. reddetmişlerdir. Buna mukabil, yeni 
li ve Hariciye Nazın İspanya mese- b~.r pl~n. hazır!ıyarak Ispanyada dö-

vuşen ı~ı tarafın da muharip sayıl -
lesine dair çok makul ve yumuşak bir masını ıstemi§lerdir. Bu teklif de In-
lisan kullamnışlardı. Almanya ve I- giltere, Fransa ve Sovyet Rusya ta
taıya ile işberaberliğine devam için rafından reddedilmiştir. 
her kapıyı açık bırakmışlardı. Vazi- Kornıte karahnın akislerini ve 

Naci Elasil, dUn öğle yemeğini Ha
riciye Nazın Sami ile birlikte yemif· 
ı..ı.ı.. :o ......... :ı,, .... ı. ~'-·~ Xö!lt.otl i.lo hnğııı 

Tahran elçisi, Hariciye NazrrmJI) zi. 
yaretini iade etmişlerdir. Naci Ellsil, 
bundan sonra Majeste Şehinşah ta
rafından kabul edilmiştir. 

Nazır, bu akşam İran Başvekili ile 
mühim bir görüşme yapmıştır. 

Rüıtü Arcuın ziyareti 
Tahran, 3 (A.A.) - Dr. RUştü A

ras, bugün saat 10 da İran mallan 
sergisini gez~-,tir. 

Irak, Üç Milyon Liralık 
istikraz Yapıyor 

Ş. Kaya bir gün 
Bükr~şte kalaca 

Dahiliye Vekili ve Parti Genel Sekre 
Şükrü Kaya, dün saat 13 te Romanya vap • 

Moakova yoluna çıktı. 

Başvekil Ismet InönU, Adliye Vekili Şükrü Sara 
oğlu, Hariciye Vekaleti vekili Numan Meneınenci .. 
oğlu, seryaver Celal, vali vekili Şükril, Romanya 

çisi ve general konsolosu, meb'uslanınızdan, gaze 
cilerden ve Şükrü Kayanın p.hsi dostlanndan 

yük bir kalabalık kendisini uğurlamak üzere vap
11 

ra gelmişlerdi. Vapurun güvertesinde çok §en, 
mimi bir aile toplantısı manzarası vardı. 

~ette sarahat ve kat'iyYet istiyen mu- diğer haberleri üçüncü sayfada 
haliflerin bütün hücumlarına Ingiliz huıacaksmız. 

Bağdad, (TAN) - Irak parlamen· 
tosu üç milyon İngiliz liralık bir is
tikraz kabul etmiştir. İstikraz, 20 se 
nede ödenmek Uzere ve Ira«m 690 
bin İngiliz lirasına varan petrol ~ 
sesi teminat karşılığı olarak aktedıl
miştir. 

~~""~ 
lngiiterenın ~ 

--------------------------- Şükrü Kaya gelenlerden her b" 
1 ile ayn ayrı konuşarak veda etti. 

kabinesi, sulh bakımından siper ol- -·----

muş, sulhu korumadaki ağır mes'uli- Avusturya Başvekili 
yeti en kat'i bir şekilde ileri sürmüş- f 

lngilterede 
Feci Bir lnfilcSk 

tu. tafyaya Gidiyor 
Viyana, 3 (A.A) - Italyaya git

mek.~ olan Başvekil Şuşningin Italya 
dakı ıkarneu bir hafta kadar sürecek
tir:. Baş~~kiJin Itaıyada nereye gide
cegı henuz gizli tutulmaktadır. 

'.Ayrılan yollar 
Mussolininin yazdığı makale, ln

giliz kabinesinin açmağa çalıştığı ka
pıyı yüzlerine karşı kapıyor. 

B. Mussolini diyor ki: "ltalya, ts
panya işinde bitaraf değildir.Dövil§en 
iki taraftan biri bizim tarafımı7.dır. 
Bunun zaferi bizim zaferimizdir. Is
panya bol§evizmin mezarı olacaktır.,, 

Londra, 3 (Tan) - Chestertonda 
bir infilak olmuş ve büyük bir yan
gın zuhur etmiştir. öğrenildiğine gö
re 27 kişi ölmüş, 39 kişi yaralanmış
tır. ölenlerden 16 sı hü.li enkaz al
tmd'a bulunmaktadır. 

-·--.... -.. .._.. .. -·--· ... -· ·---.... --i Akhisarda Zelzele 
İ Akhisar, (TAN) - Birkaç aydır 
f
1 

devam eden zelzelelerin arkası kesil. 
• memiştir. Haziranın son günU sabah 
! saat 10,5 ta şiddetli bir sarsıntı daha 

SAH 
B. Hitlerfo Würzburgdaki nutku 

da ayni darecede açık ve kat'idir. 
Bitler diyor ki: "Almanyanın gayesi, 
kendi prensiplerini muhafaza şartile 
dünya ile dostça yaşamaktır. Bu mak-

• • j olmuştur. 

JSMAJLI Rusya-Japonya 
ıatıa milletlerarası hareketlerde be - ArkatlQfırnız Ziya Şakir, 
raberce yürümek usulünü tecrübeden lezzetle okudufunuz "Eba 
geçirdik. 12 hnziranda yapılan anla§- J Müslim,, tefrikasının yerine 
ma müessir çıksaydı ve Leipzig hadise TAN okuyuculan için bu 
sinde bıze tesanüt gösterilseydi belki isimde yepyeni bir tefrika 
de sulhu müştereken muhafaza yolu- hazırlanrıftır. "Şalı lsrnail,, 
na devam cdeceketik. Fakat evvela 
tahkikat ve anket yapılmasına lüzum sizi büyük bir heyecanla sa. 
gösterildi ve tesanütle hareket edilme racak, ve birfok gizli entri-

i. Almanya bu dersi unutmryacaktır. İ kaların, kanlı sahnel~rin iç
iz artık kendi kendimızi hi~e ede- yüzlerini bütün çıplaklığı ile 

İ Müzakerelere 
1 Başlıyacaklar 
! Paris, 3 (TAN) - Japonyanın Mos 
! kova Sefiri Şigemitsu, Amur nehri 
1 hadisesinin kapandığını söylemiştir. 
1 Her iki hükilmet te adalardaki kuv_ 
i vetlerini geri çekmiye ve bundan son
i ra da müzakerelere b~lamıya karar . 
i 
i 

vermiflerdir. 

Akdeniz f 
Fılosu ~ 

~ Londra, 2 ( A.A.) - lngiltere- ~ 
~ nln Akdeniz filosu modem bir ~ 
t hale konulan ve yakında Malta- ~ 
~ ya avdet edecek olan 31,100 ton-~ 
' lok Warspite zırhlısı ile ehemmi- ~ 
~ yetti surette takviye edilecektir. ~ 
~ Diğer cihetten ayni suretle mo ~ 
~ dern bir hale konulan ayni tıı>- ~ 
~ teki Malaya zırhlısı da Maltaya ~ 
~ gitmek üzere yola çıkmıştır. Zırh-~ 
~ h, Akdeniz filosunun amiral ge- ~ 
~ misi olan Queen Elizabeth'ln ye-, 

i 
rine kaim olacaktır. 
~ giyme mera.simi dolayısi-

le lnglltereye gelmiş olan Queen 
Elizabeth, modem bir hale ko

~ nulmak üzere Portsmouth'da ka-
~ ~r. 
, Gal memleketi Umanlannı zl-

! yaret etmekte olan Royal Oak'u 
icap ettiği zaman lspanyor su
larına hareket etmek üzere Ply-i 

~ mouth'da beklediği malômdur. 

""""""'"~""''"'""'" 
UÇ VEKiL GELiYOR ceğiz. Hürriyet, istiklal ve ae~ff'· rrt~t1ıı1ıı... • • • d 

y ö7.J_ca~,ız0ın önün e canlan-endimiz temin edeceğiz. ~ şükür 
unu yapacak kudrette~ 

(Arkası 10 tuncuda) .... • ' 

: 
! 

i 
Fransız siyasi mahafilleri Sovyet

Mançu hadisesini dikkatle takip et. 
mekte ve işin vahamet kesbetmeden 
kapanmasına memnun olmaktadır
lar. 

Ankara, 3 (Tan) - Iktısat Vekili 
Celal Bayar, Maliye Vekili Fuat Ağ
ralı, Ziraat Vekili Şakir bugünkü tren 
le lstanbula hareket ettiler. 

s p 0reU1 ar 1 
kes D~il~ye Vekilim~e i~ ve mu~ 
fakıyeli hır seyahat dıledı. Başve 

A d 
vapur ayrılıncaya kadar nhtımda 

rasın a dı. 

• • 
ıstıfalar 

Ankara, 3 (Tan muhabirinden) -
Futbol Federasyonundan istifa eden 
Kamilin yerine Nasuhi Baydar seçil
miş, fakat o da derhal istifa etmiş
tir. Açık kalan azalığa eski Anado
lu klübU müessislerinden Salahatti
nin getirileceği söylenmektedir. Atı
cılık federasyonu reisi Fikret de is
tifasını umumi merkeze vermiştir. 

Diğer taraftan, Ankara mmtaka
sı reisi Ankaragücü klUbü reisliğine 

bir tezkere göndermiş, klüplerin mm 
taka ve ~janlıklan devirmek üzere 
toplantı yaptıklarıru haber aldığını, 

nizamnameye aykırı olan bu vaziyet 
devam ederse cezalandırılacaklarını 
bildirmiştir. 

Diğer klUp reisleri de ayni meal
de tezkereler alınca derhal toplan
mışlar ve bazı kararlar vermi§ler _ 
dir. 

• 
Bttgü• Kadıköy stadında 
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936 Yılında 926 

ilk Altı Aymda 

Kitap Çıkarılmışken, Bu Yılın 

Bu Miktar 1059 u Bulmuştur 

D ört aene evvel kurulan Maarif Vekaleti Baama Yazı ve 

Resimleri Derleme Büro'ıunun dün kurulutunun üçüncü 

yılı idrak edilmiştir. Büro Direktörlüğü, bu üç yıl içinde Büro
nun yaptığ ıitleri göstermek ve bundan sonra yapılabilecek itler 

hakkında da mütalealarını almak üzere dün bir toplantı tertip 
etmiştir. Bu toplantıya tehrimizdeki bütün kitapçı, matbaacı 
ve gazeteciler çağırılm19lardır. 

Derleme Direktörlüğü kurul- ,-

duğu gündenberi memleketi- Bacvekilin · 
rnizde muhtelif lisanda çıkan S 
kitap, mecmua ve gazetelerin Cevapları 
birer kollekıiyonunu yapmıf, Başvekil ismet ınönü, denizcıler 
ay'tıca da türkçe Bibliyograf - bayramı münasebetiyle çekile.n tazim 
ya adlı birer kitap netretmi9- telgrafına şu cevabı vermişlerdir: 
tir. "Deniz bayramını kutlarım. 
1934 yılı için çıkartılan Türkiye Denizler denizcilerimize mutlar, 

ııbliyografyasmdaki istatistiğe gö- ıevinçler ve zenginlikler getir
' o yıl memleketimizde 1468 kitap · 

ıın.,, 
ıa ılmıştır. Bunun 48 i umumiyat, 
'l felsefe, 24 dinler, 594 sosyal ilim-
r, 90 filoloji, 76 nazari ilimler, 154 
tbiki ilimler, 23 güzel sanatler, 305 

ı dPbıyat ve 133 tarih hakkındadır. 
Bu eserlerin vilayetler üzerine 
pılruı bir taksiminde 1025 i Istan· 

· da, 315 i Ankarada, 33 ü lzmirde, 
L" i.ı Bursada basılmıştır. Yine 934 
ılmda 130 u İstanbul ve 24 ü An· 
rada olmak üzere 185 mecmua ba

l lnuştır. Bunun ~eşi haftada iki, 26 
h ftada bir, 17 si on beşte bir, bi

> ·ı 20 günde bir, 9 u iki ayda ve 25 i 
ayda bir, üçü senede iki ve biri 

nede bir, onu da gayri mevkuttur. 
934 te 17 si 1stanbulda olmak Ü· 

re 39 gündcfü( ve 87 de gayri mev
t ut gazete çıkarılmıştır. 

931 senesinde basılan kitaplar 

9 35 yılı bibliyografyasına gö
re. 930 da memleketimizde 

ı kitap, 348 mecmua ve 236 ga
t basılmıştır. Bunlardan gündelik 

eteler 42, gayri mevkutlar 76 ve 
sı 1stanbulda, beşi Ankaradadır. 

Mecmualardan aylık olanlar 90 ra· 
m]e ön safta gelmektedir. Kitap, 

n c:ok haziran ayında basılmıştır ki, 
6 dır. En nz kitap basılan ay da 71 
ne ile kanunusani ayıdır. 1618 ki

tan 678 si yalnız sosyal ilimler i

tlır . 

Geçen sene basılanlar 

1936 yılı lıibliyografyasma gö-
re, 936 da memleketimizde 

72 kitap, 3H> mecmua ve 240 ga· 
te Jasılmıstır. Gazetelerden gtin· 

, lık olanlar~ 40, olmıyanları 84 iken 

l 
1 sonuna doğru bu miktar 36 ve 80 

muştur. Giindelik gazetelerden 19 

' ı tstnnbulda, 4 ü Anıknrad~dır .. ~in~ 
ı. ı .. ·. mecmualar 83 rakamıle bırmcı 
Uv • 

ıp:' _dedir. 
~ ı.aplara gelince, ~24 le en çok 
"rinisanide ve 14 .1: le en az teşrini. 

ıyelde kitap basılmıştır. Basılan 

taplardan 765 i İstanbulda, 80 i An 
radadır. 937 yılının ilk altı aylığı 

n de bir bibliyografya vücude ge

r lmi~tir. 

Bu senenin ilk altı ayında 

B u senenin ilk altı ayında 73 
nota, 19 harita· ve üst tarafı 

tap olmak üzere 1059 eser basıl· 
n•ştır. En çok Nisan ayında kitap ba· 
Jroıştır ki, sayısı 20·1 tür. Basılan e· 
,rler arasında birinciliği 395 le sos-
1 ilimler ve ikinciliği 226 ile tat· 
ki ilimlere ait kitaplar teşkil et· 

n ktedir. 
En çok şehrimizde kitap basılmtş· 

r. Adedi 818 dir. İıkinci 112 ile An
ıradır. Mecmualar 184 ta.nedir. 121 
nesi 1stanbulda, 23 ti Ankara.dadır. 
rtnzetelerc gelince, 40 gündelik o
, ak 127 dir. 

umumi netice 

B u istatistiklerden anlaşıldığı· 
na göre, memleketimizde ga

te adedi nihayet iki aşağı, üç yu
n olmak üzere değişmektedir. Fa· 
t mecmua ve bilhassa kitap neşri
tı dikkate şayan bir derecede yük-
lmektedir. Mesela, 935 in ilk altr 
vında 148, 931 in ilk altı ayında 144 

cmuaya mukabil 937 de 184 mec· 
~ .. ,.,ı,~,.rımıştır. 935 in de ilk altı 

ismet lnönü 

Belediyedeki 
Toplantı 

Dün belediyede bir toplantı yapıl 
mış, yeni bütçenin tatbik §ekilleri ve 
tahsisatları iş ve daire itibariyle ayn
lış vaziyetıerile yeni bütçe ile beledi
yede yeniden kurulması icap eden şu. 
beler hakkında görüı;ıtilmüştür. 

Kuduz Hastanesi 

Galataya Taşınmyor 
Çapadaki kuduz müessesesinin Ga 

lata.da Kuledibinde Sen Jorj hasta
nesinin karşısındaki eski İngiliz has· 
tanesinin binasına taşınmasına ka
rar verilmiştir. Kuduz hasta.nesinden 
boş kalacak olan ~apadaki bina Tıp 
fakültesi emrine verileceLktir. Tıp 
fakültesi dekanlığı önUmüzdeki ders 
yılı başına kadar bu binada tıp tale
besinin ameli ve nazari ders göre
bileceği şekilde icap eden değişikliği 
yaptıracaktır. 

l(apıyı r<ırarak 

Evine Girmiş 
Evvelki akşam ÜskUdarda tuhaf 

bir hadise olmuştur: lhsnniyedc otu
ran Halil, gece geç vakit kendini bil· 
miyecck derecede sarhoş olarak evi
ne dönümü~tür. Kapıyı çalmıya fü. 
zum görmediği için var kuvveti ile 
omuzlamış ve abanmıştır. Halil, ka
pıyı kırarak içeri girmiye muvaffak 
olmuş ve bu sefer de gürültüye uya
nan karısının üzerine hücuma kalk
mıştır. Yetişen polisler, Halili yaka
hyarak karakola götürmüşlerdir. 

Barut9ücü Kurtuluşla 

Karşclaşıyor 
Fenerbahçe, Taksim ve Şeref sta

dından sonra kendi cmcklerile İstan. 
bula dördüncü bir stat l<nzandıran 

BarutgUcü klübü bugün yeni stadın
da gayri federe klilplerin Pn kuvvet
lilerinden Kurtuluşla knrşılaşacaktrr. 

Geçen sene Askeri l<~abrikalar U
mum MüdürU General Eyübün fahri 
reisliğinde kurulan Barutgücü klübü 
günden gilne bir parça daha tekamiil 
etmektedir. 

Yeni yaptırdıkları statta bütün 
gençler, atletizm, boks, güreş, voley
bol. basket~101. bisiklet sporlarile 
mesgul oldukları gibi bir çok büyük 
kliiplerimlzde olmıyan dört futbol 
takımına da malik bulunmaıktadır

lar. Bu yeni doğan klübümüze mu· 
vaffakıyet dileriz. 

BALI KESiRDE 

EBE MEKTEBi 

Balıkesir, (TAN) -Sıhhıye Veka
leti iki ay sonra burada bir ebe mek
tebi açacaktır. 

ayında 828, 936 da 926 kitap basıl
masına mukabil 937 in ilk altı ayın
da tam 1059 kitap çıkarılmıştır. 

Kzzzlay H aftasz 

Kızılay haftası m1lnasebetlyle dün de l\Jzılay şut>elerlne yeni aza kay
dedilmiş ve birçok müsı:ı.mereler \'erilmiştir. Kurumun Fatih merkezi, Tak. 
sime kadar bir geçit resmi tertip etmiştir. Bu merasime, Kızılay renkleri 
ile giyinmi~ ~ocuklar da iştirak etmişlerdir. Haftanın en canlı tezahüratı 
bugün yapılacaktır. l:"ukarki resimde, bir kamyon Uzerlnde canlandmlan 
Kızılay timsalini görüyoruz. 

AFİŞ İŞLERİ İÇİN 
AZI YENİ ESASLAR 
KABUL EDİLECEK 

23 Martta Belediye tarafından doğrudan doğruya idare edilmi

ye başlanan afitaj işleri timdilik eski esaslara göre idare edilmek
tedir. Şehir Meclisinin nisan içtimaı devresinde afişaj itlerinin 

idare •eklini hem düzeltmek, hem kolaylaştırmak için yeni bir tali
matname yapılması görfü~ülmüştür. 

Faıkat böyle bir talimatnamenin ı 
derhal yapılması ilerde yeniden ve •----~ ......... - .. ------. 

Yeni Hava 
Tarifeleri 

ihtiyaca göre, değişiklikler ~,~:rırlma. 

sı lüzumunu ortaya atacağı gözö· 
nünde bulunıluruıarak bu talimatna· 
mcnin-yapılmasr geri bırakılmıştı. 

Talimatnamenin şehir meclisinin 
ikinci teşrin toplantısında beheme
hal görüşülüp kabul edilmesi lazım 
gelmektedir. Onun için lazım gelen 
tetkiklere ve hazırlıklara ağustosun 
birinden itibaren başlanacaktır. 

Şehir meclisi, mülkiye ve iktısat 
encümenlerinin birleşmcsile meyda· 
na gelecek olan muhtelit encümen bu 
maksatla ağustosta toplanmıya ça
ğmlmıştır. Encümen, belediyenin 23 
marttanberi bu işi nasıl idare ettiği 
ve ne gibi neticeler aldığı hakkında 
tetkiklerde bulunacak, ondan sonra 
yeni talimatnameyi yapmıya başlıya
caktır. 

Yeni talimatname ile birl:~cte bir 
de yeni tarife yapılacaktır. Bu tarife 
de bilhassa yerli mallara ait reklam
larla yabancı mallara taalluk eden 
reklamların resimleri arasında mü

hinı farklar olacaı<tır. 
Diğer taraftan fen müdürlüğ·ü de 

ııfiş kuleleri için hazırlığı o zamana 
ka<lar bitirmiş :Julunacaktır. Fen 
müdürlüğü afif;l kulelerinin şeklini, 
nerelere konacağını, tesbit edecek, 
2 inci teşrinde meclisten karar al
dıktan sonra hemen bu kuleler yapı
lacaktır. 

Dükkônların ontrolü

ne Yarın Başlanıyor 

Şeker, şekerleme, pasta, çikolata, 
piskilvi, taban, tahan helvası yapan 
ve satan müessese ve mağazalar hak 
kında belediye bir talimatname ha· 
zırlamıştı. Bir çok sıhhi ve fenni ter· 
tibatm yapılmasını icap ettiren bu 
talimatnamenin tatbiki için verilen 
mühlet 30 haziran akşamı bitmiştir. 

Belediye memurları yarından iti· 
baren şehirde kontrola başlıyacak
lardır. Bu• kontrol neticesinde tali
matnamenin emrettiği değişiklikleri 
hiç yapmamış olan yerler hıfzıssıhha 
kanununa dayanılarak derhal kapatı 
lacaktır. Talimatname hükümlerini 
eksik olarak yerlerine getirenler ve
ya yanlış anlıyanlara da bu ay so
nuna kadar bu gibi noksanlan t~ 
mamlamnları için zaman bırakıla

caktır. 

Devlet Havayollarmın ye
ni tenzilatlı tarileleri tatbik 
edilmiye başlanmıştır. Yeni 
tarife ile Ankara - lstanbul 
arasında üç yaşına kadar 
çocqklardan alınan ücretler 
sigorta paraları dahil ola
rak 3 liraya, yedi yaşına ka
dar olanlardan 12 liraya, bü
)'üklerden de 22 liraya indi
rilmiştir. Huıusi tayyare ki· 
ralıyanlardan tayyare boş o
larak döndüğü takdirde bu 
masraf alınmıyacaktır. Bi
let aldıkları halde 24 saat 
evvel vazgeçenlerin sigorta 
bed·elleri aynen ve seyahat 
ücretleri de yüz.de yirmi ek· 
sik olarak iade edilecektir. 

Vaktinde Kapatmıyan 

DükkCin ve Maijazalar 
Han ve pasaj içlerindeki dükkan 

ve mağazaların saat 19 da kapatma
dıkları, bazılarının 19,30 ve bir kıs
mının da yirmide kapadıkları tef
tişlerden anlaşılmıştır. Belediye 
reisliğinden dün şubelere verilen !lir 
emirde her nerede olursa olsun bü
tün dükkan ve mağaza ve imalata
nelerin mutlaka saat 19 da kapatıl
ması bildirilmiştir. Bu emri dinlemi· 
yenler cezalandırılacaklardır. 

DUnkü Yağmurlar 
Birkaç gündenberi devam eden bu

naltıcı sıcaklardan sonra, dün saba· 
ha karşı şehre ve civara bol yağmur 
yağmıştır. Yağmur, fasılalı olarak 
öğleye kadar devam etmiştir. 

Dün, hararet derecesi en fazla 22 
olarak kaydedilmiştir. Havanın bu· 

gün de hafif bulutlu geçmesi muh
temeldir. 
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Vali Vekili 
Çahşma Plôn 

Hazırhyor 
1 

İstanbul V ali vekili Şükrü dün akşamki trenle Ankaraya git
miştir. Orada Emniyet i U mumiye G enel Direktörlüğü işini yolu
na koyaca k, a ilesini a lacak ve paza rtesi akşamı trenile İstanbula 
dön ecekt ir. 
Bay Şükrü, bütün dikkatini tifo ------------

ile mücadeleye vermek niyetindedir. 
Kanalizasyon gibi büyük masraf ve 
hazırlıklara ihtiyaç gösteren, esaslı 
ihtiyaçlar haricinde neler yapmak 
imkanı varsa yapılacaktır. 

Yüksek bir komisyon, mücadele
nin esaslarını gö7.den geçirmektedir. 
Düşünülen tedbirler arasında bil
hassa salgının tahdidi hedef tutul
maktadır. 

Su ve gıda maddeleri satanların 
hepsi mec')Juri aşıya tabi olacaktır. 

Şehirden gidip gelenlerin mikrop taşı 
mamaları için tedbirler alınacastır. 
Lağım olan yerlere levhalar asıla

cak ve buralarda denize girmek, u
mumi sıhhat namına şiddetle mene
dilecektir. Lağım civarında denize 
girilmesinin salgının başlıca sebep· 
!erinden biri olduğu söyleniyor. Sıh· 
hat tehlikesi olmıyan her yerde her 
vatandaş, denize girmekte tamamile 
serbest olacaktır. 

Vali vekili, salı sabahı Ankaradan 
dönünce gazetecileri bir araya top· 
hyacak ve samimi bir hasbihalde bu· 
lunacaktır. 

Bay Şükrü, umumun menfaatine 
taalluk eden ve halkın fikirlerinin 
aydınlatılması icap eden meselelerde 
gazetelerle sıkı bir mesai beraberliği 
kurmıya çok kıymet vermektedir. 

Yeni aşı istaıyonları kurulacak 
Son günlerde ti!o vakaları a.zalmı

ya başlamıştır. Evvelki gün hiçbir 
vaka kaydedilmediği gibi dün de on 
ikiye kadar yeni !lir ve.ka görülme
miştir. Ancak, resmi makamlara ha
~er vermeden bu hastalığı geçiren
ler müstesnadır. 
Sıhhat müdürlüğü, aşının faydala· 

1...1.UJ. .u.cı.ın.u1. ı..o.n.uu ""~ı ..... w..,• --v ......... v ... .,.. 

istasyonlarının az geldiğini görmüş
tür. Bunun için yarından itibaren 
Haydarpaşa. Nümune, Haydarpaşa 
emrazı intaniye, Beyoğlu Zükur, Şiş· 
li çocuk, Cerrahpaşa ve Haseki has· 
tanelerinde de aşı ameliyesi yapmı
ya kadar vermiştir. 

Muhittin Ostündağın subelere . 
tamimi 

Vali ve belediye reisi Muhittin Üs
Llindağ, lstanbuldan ayrılmadan ön· 
ce ve işte bulunduğu son gün, bele· 
diye şubelerine bir tamiın gönder · 
miş, bu tamimle belediye reis mua· 
vinlerinin vazifelerini aymnıştır. 

Muhittin üstlindağ, bu tamimin
de, işlerin çokluğu altında ezilen mu 
avinlerin her işe bakmaları yüzün· 
den işlerin taarruz ed~bileceğini göz 
önünde tutarak vazife taksimi yap
tığını bildirmektedir. 

Bu taksime göre, birinci muavin 
Ekrem Sevencan, belediye bütçesile, 
belediye ve vilayet müşterek ·bütçe
sinde yazılı bütün hizmetleri büro· 
larda, şubelerde, daimi encümende 

ve şehir meclisinde tetkik edeceık, bu 
bakımlardan varidatı çoğaltacak ted 
birler düşünecektir. 

İkinci muavin Rauf, bütçenin hu
susi idare kısmındaki bütün hizmet
leri ayni şekilde alakadar şubelerde 
ve mecliste taıkip ve tetkik eyliye
cektir. 

Vali Muhittin Ustündağın Avru -
paya doktor Ekrem Behçetle bera
ber gideceğinden bahsedilmişti. Öğ
rendiğimize göre, doktor Ekrem Beh 
çet, bu seyahate iştirak ctmiyerek 
şehrimizde kalmıştır. 

Kaçak Et 
Satarken 
Yakalandı 

Yeşiltulumbada 25 numaralı dük
kanda kasaplık eden Mustaf anın ka· 
çak et sattığı haber alınmış ve dün 
bir cürmü meşhut yapılmıştır. Me
murlar, dükkanda 15 kilo kaçak et 
bulmuşlardır. Bu sırada dükkana 
Mustaf anın kardeşi Mehmet gelmiş, 
işin meydana çıktığım görünce bekçi 
Şükrü vasrtasile polis Remziye 5 U
ra rüşvet teklif etmiştir. Mehmet 
hakkında da rüşvet suçundan taki
bata başlanmıştır. Iki kardeş adli. 
yeye verilmişlerdir. 

Fen Fakültesinde 

ikmale Kalan T a leb eler 
Üniversite fen fakültesinin birincı 

sınıfına P. C. N ile kimya, cezacı ve 
dişçi mektebi talebeleri devam et
mektedir. Bu yıl birinci sınıfta 860 
talebe okumuştur. Bunlardan 60 ta
lebe fizik imtihanını kazanmış, fakat 
800 talebe sıfır almıştır. 

Bu talebeler, ikmale kalmışlardır. 

Sındırgıda Yol 

ve Dere işleri 
Sındırgı (TAN) - Simav ve Ak

hisar yolları köy kanununa uyularak 
tamir ettirilmektedir. Bu yolların ge
lip geçmiye müsait bir hale getiril· 

tir. Kasabamızın i~!~de~ geçen dere 
de temizlettirilmiştir. 1 9 

B eyoğlu Akşam Kız Sanat Okulu 
eski mezunlarına diplomaları· 

nı vermiştir. Bu yılki ıneıunlar da ya. 
ıkında alıt.caklarclır. 

• 
B u :rıl ilk tedrL'iat kadroları A· 

ğ~stos ayında bildirilecektir. 

• 
O lgunluk imtihanlan dün sona 

t-.rıniıjtlr. Liseler, b~ Temmuz. 
da kampa çıkacaklardır. 

• 
1 ral<ya mıntakasmda teftişler 

yapan 1'faarif Vekaleti ilk ted

r isat şube müdürlerinden Fuat dün 
şehrimize gelmiştir. 

• 
B elediye mutemetlerlne yirmi beş 

liradan fazla al·an~ verilme
mesi, mutemetlerin de bu a\'anslan 
ancak müstacel hususlarda sarfct. 
meleri karar altına almmıştır. 

• 
S 

alon projesini tasdik için Anka-
ra~·a giden Liman l~letmesl 

Müdürü Raufi buglin şehrimize gele. 
cektlr. GUmrilk Ba.,müclUrü Mustafa 
Miidlirlyete Pazartesi dönecektir. 

\TAkViit\B~HAVAl 
1 '4' rfe';ffi{ı";" 9371 
L ,._,~azaı:_*_.,_ l 

Bugünkü Hava: BU LUTLU 

Yeşilköy Meteoroloji müdürlüğün· 
den aldığımız maliimata göre, l!:>ugUn 
yurdumuzda gökyüztinün Kocaeli, 
Ege mmtakaları ile kısmen Orta A
nadoluda kapalı ve mevzii vağmtır- 1 
lu, Trakyada kapalı ve diğer mmta
kalarda kısmen kapalı olması mun
temeldir. Sehrimi?:nı:ı lıııvanın \rnn~lı 
geçmesi ihtimali vardır. 

Dünkü H a va 

Dün barometre 758 milimetre, en 

7 nci ay Gün: 31 
Arabi 1356 

-
H<Zır: 60 

Rumi l353 
Rebiüllı.hır: 25 Haziran: 21 
Güneş: 4,34 - Öğle 12,18 
İkindi: 16,18 - Akşam: 19.14 
Yatsı: 21,47 - İmsak: 4,14 

ım t ... I U 

fazla sıcaklık 22 santigrat, en az sı
caklık 18 derece kaydedilmiştir. Rüz 
gar saatte 30 kilometre silratle ve 
karayelden esmiştir. 
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iki Devlet Murahhasları 

•• Fransız Planını lngiliz 
Kabul . Edemiyeceklermiş 

ispanya Sahillerinde Kontrol Yapan 

iki lngiliz Torpidosu Bombalandı 
Londra, 3 (TAN) - Ademi Müdahale Komitesi tarafından 

Clünkü toplantılardan sonra nefredilen resmi tebliğde, İtalya ve 
Alman yanın, Fransa ve İngiltere tarafından İ~panya sularının 
kontrolü hakkında hazırlanan planı reddettiklerı ve İspanyada 
dövüten iki tarafın muharip ıayılmasını istedikleri bildiril

mektedir. 
Halbuki bu teklifler de mukabil taraf ve So\'yctler tarafından kabul edil

memiştir. Çünkü İngilizler, tam kontrol olmadıkça, ademi müdahalenin 
de\•am edemiyeceğl fikrindedirler. . 

Diğer taraftan, Almanya ile İtalya L.;e, kontrolün •. lng11tere \'e Fransa 
tarafından yapılma.ctmm bitaraflığı temin edemiyecegıne inanmaktadırlar. 

ltalya, önceden Val8ın~iya~ m~h~ip ~azı diplomatik mahfeller muha
tanımamak is!erken şımdı_her ıki ta. rip hakıkının lspanya kara sularma 
rafı da muharıp tanıyacagını beyan inhisar etmesi ve deniz karakol sis
etmiş buna karşı, Lord Plymouth'~ ltemi yerine Jspanyol limanlannda kon 
lngiltere ile Fransanm kontrol gemı- trol ofisleri vücude getirilmesi lchin
lerine bitaraf müşahitler kabul ede- d d' 

1 e ır er. rek bütün itiraz yollannı kapıyacak. ..
1 

.. 
ları.nı söylemiştir. Nihayet, bütün 75 İtalyan o muf 
tekliflerin alakadar kabinelere tevdii Harp vaziyetine gelince, iki hüku-
kararlaştırılmıştır. met tayyaresi,Burgosu bombardıman 

Ademi müdahale komitesinin umu- etmiş, bu yüzden 17 kişi ölmüş ve 21 
A • el k hafta toplanacak kişi yaralanmıştır. _ . mı heyetı g ece Asiler Sentandere dogru ılerle 

tam bir akamete mani olmak için diklerini ve Sentanderi bombardı 
elinden gelen gayreti sarfedecektir. man ettiklerini bildiriyorlar. Ayrıca 

Dünkü toplantıda bütün murah. Bilbao yolunun cenubundaki bütün 
haslar ispanyadaki muhasım taraf- sırtları yan ateşine almak için hare
lan muharip tanımanın beynelmilel kat yaptıklarını haber verınootedir
deniz ticareti namına son derece ler. Valcnsiya hükumeti, zehirli gaz 
tehlikeli olacağını, çünkü lspanyol- kullanıldığına dair asiler tarafından 
lann ellerinde bulunan asri silihlar neşrolunan şayiaları tekzip etmiştir. 
vasıtasiyle Cebelüttank Boğazını Roma hükümeti t'arafından neşrolu
bilfllI abloka altma alacaklarmı ve nan son listeye göre Bilbao önünde 
.. -JA-~A .. "•in.o lllrUGft1'tcn11 n. c;:n 
veyj Kanalına doğru giden Akdeniz 
yollarauıı kesllebUeceğlnl anlat
nuşlardır. 

Yine Meçhul Tayyare 

Londra, S (A.A.) - Bahriye neza 

[Göçmen ve 
Mültecilerin 
Vergi Muafiyeti 

Ankara, 3 (TAN) - Göçmen ve 
mültecilere bahşedilen vergi muafiye
tinin tatbik şekli hakkında Maliye ~ .Cılılllll-• 
Vekaleti yeni bir karar vermiştir. Bu " 
karara göre, bu vatandaşlar iskan 
kamum hükümleri çerçevesinde 1 ve 

Bayan 'Amelia Earhard 

5 senelik vergi muafiyetinden, istüa. 
de edebileceklerdir. 

Fakat bu mutlak muafiyet kazanç, 
toprak, yapı ve yol vergilerine şamil 
dir. Buhran, müvazene ve hava ver 

lngiliz başvekili/ 
Bir nutuk 

gilerini vereceklerdir. Bu m.?af~yet ,s0·~ ııledz• ler 1 Haziran 934 ten sonra Türkıye- 3 
ye girmiş muhacirlere şamildir. Londra, 3 (A.A.) - Başvekil 

lrlanda 

intihabatı 
Dublin, 3 (A.A.) - Meclis intiha

batının muvakkat neticelerine göre 
de valera partisi 32, cosgrave par
tisi 17 işçiler 6 ve müstakiller de 5 
azalık kazanmışlardır. 

Yeni teşkilatı esasiye kanunu ir,in 
yapılan plebisitte de şimdiye kadar 
163,886 kişi lehte ve 131,388 kişi de 
aleyhte rey vermiştir. 

retinden bildirildiğine göre, ispanya 
Qım .. ı 1ı .. hillPrinrle kontrol \'&Dan lkl 
lngiliz torpitosunun bir mil yaliınma 
m~hul bir tayyare iki bomba atmış
tır. 

Chamberlain, bugün öğleden sonra 
Birmingham'da müntehiple.rine hita
ben bir nutuk söylemiştir. 

Başvekil, son yapılan intihabatın 
milletin siyasi idarelerde, değişiklik 
istemediğini gösterdiğini kaydettik
ten sonra hükumetin ilk vazifesinin, 
memleket teslihatmı süratlc ilerlet
mek olduğunu ve İngiliz teslihatmı 

bir çok devlet murahhaslarının ve 
bilhassa küçük devlet mümessilleri
nin ve keza dominyon delegeleririn 
büyük bir memnuniyetle kabul el.i
ğini söylemiştir. 

Chamberlain, nutkunu ticari ve 
zirai meselelere temas ederek bitir
miştir. 

Kral Karol 

Roman yada 
Bükreş, 3 (A.A.) - Kral Karol ile 

veliaht Mişel Varşova'ya yaptıkları 
ziyaretten avdet etmişlerdir. Halk 
k(. · ... terini büyük tezahüratla karşı
lamıştır. Gazeteler kralın Varşovaya 
yaptığı ziyaretin ehemmiyetini teba
rüz ettiriyorlar. 

1 Moskova, Beş Denize Açılan Bir Liman Oluyor f 

Yunan Baıvekil; 

Pire Şehrinin 

Nafıa lıleri~i Açtı 

lngiliz Kabinesi 

Pazartesiye içtima 

Edecek Atina, 3 (A.A.) - Başvekil Me
taksas, dün öğleden sonra bütün halk 
sınıflanndan mürekkep muazzam bir 
kalabalığın önünde Pire şehrinin bü
yük nafia işlerinin küşat resmini yap 

1 m~tır. 
1 Pire şehri Ba§vekile bir altın çe
l kiç hediye etmiştir. Metaksas çok 
ı alkışlanan bir nutuk söylemiştir. 

1 Polonya Erkanıharbiye 
1 Reisi Romanyada 

Bükreş, 3 ( A.A.) - Polonya bü
Ytik erki.nıharbiye reisi General Sta 
chiewicz refakatinde yüksek rütbeli 
birkaç zabit olduğu halde buraya gel 
ıniştir. 

Londra, 3 (A.A.) - Ingiliz kabine 
si pazartesi sabahı toplanacaktır. 
Kabine, dahili meseleleri tetkik et
mek üzere çarşamba günündenberi 
içtimaa davet edilmi§tir. 

Bununla beraber Eden'in diploma
tik vaziyet ve bilhassa ademi müda
hale komitesinin saptığı çıkmaz do 
layısile hasıl olan vaziyet hakkında 
arkadaşlarını tenvir edeceği muhak
kaktır. 

lıçi Mübadelesi 
Berlin, 3 (A.A.) - Italya ile Al

manya arasında amele teatisi ve si
yaset ve killtür sahalannda da teş
riki mesaide bulunulması hakkında 
bir anlaşma imzalanmıştır. 

Kurt ve Kuzu 
Ebedi hlkiyedlr. Kurt koyuna 1fl• 

Onun içindir ki, pek kum elm!Ja 1-'! 
mez. ispanya işlerinde yine bir ı.ördl
ğüm düğümlendi. Almanp Ue ltalşa 
bir tarafa çekildiler, lngUtere De Fnll 
sa öbür tarafa • 

Her iki taraf ta insani bislerdlll, 
bltaraflıktan, §Ulldan bundan dem 
\.'Urmaktadır. Politikada saınldYe& 
aramak fırmda dondurma aramıya 
benzer. Beyhude emektir. Buhuıınaz. 

Almanlann Lelpzig hadiseSi, ltal
yanlann bunu ,·esile itfilıaz edip Al· 
manlarla birlikte ademi müdahale ko
mitesinden çekllL5leri bence hep birer 
bahanedir. 

Bunlarm gözü Jspanyol cümhuri
ye~ilerinde. Onlar ağızlarile kuş tut.. 
salar, berikiler yine bir tarafnıı buhqa 
çatacaklardır. 

Kuzu dereden su içerken kurt tiBt. 
tarafJDa gelmiş, içmJye başlamJt, bi
raz sonra kuzuya demiş ki: 

- Dikkat et: Suyumu bulandım. 
yorsun! 

Kuzu ce\•ap vermiş: 
- Aman ağam! Ben sizin alt ~ 

fuuzdan içiyorum. Su sizin taraftan 
geliyor ki ben sizin suyunuzu DAlll 
bulandırabilirim? 

- Yok, yok! Bulandınyorsun, h
sen geçen sene de bir defa 
bulandınnıştro. 

Kuzu tekrar ce\'ap \.'eriyor: 
- Ne diyorsunuz ağam. Ben 

altı aylık kuzuyum. Geçen sene dlllıt 
yaya gebnemiştlm. 

- Hepsi i)i amma ben seni ytyeee
ğim ! 

Ve nihayet lş buraya dayamnca 89 

diyecek söz, ne aranacak baJıaae ka.. 
hr. 

- Ben hadımım diyorum, sen ba. 
na ~lok çocuğun var mı diyorsun r 
diye bir lilf \•ardı. 

lspanyollar: 
- Bizim tnhtelbahlrlerimlz yok! l>I 

ye feryat ediyorken Almanlar Lelpıig 
knıvazöriinün eUmhurlyetçi tahtdba.,. 
birler tarafmdan torpUlenmesine te. 
şebbüs edildiğini ileri sürüyorlar. 4. 
demi müdahale komitesi de hani 
nJ bunu halletmiye uğraş.ryor. V ' 
da ols&lar balJracağım: 

- Ayol! Kurtla kuzu hiki.y 
bilmiyor musmıuz! diye. 

8. FELaK. 

Belçika Adliye Nazırıno 

Tecavüz Edildi 
Brüksel, 3 (TAN) - Halk, Yent 

kabul edilen affı umumi kanunu do. 
layısiyle büyük bir heyecan içinde 
lunmaktadır. Eski muharipler, 
başvurarak kabinenin istifasını, nı 
sin feshini ve affı umumi kanunun 
liğvını istemi§lerse de Kral bu ~ 
lan isaf etmek imkanı olmadığını llC5j 
!emiştir. 

Bunun üzerine halk, adliye sara 
dan çıkmakta bulunan, Adliye N 
Laveley'i yuhalarla karşılamış ha: 
bazı mütecavizler polis kordon 
rağtnen, nazıra yaklaşarak 

lamışlardır. Nazıra karşı yapılan 

muamelelerin, affı umumi kanunu 
layısiyle olduğu söylenmekte ve 
km bu taşkın ve uygunsuz hare 

Gelecek bir Mayısta Moskova
dald bayramda, Moskova-Vol
ga kaııabam açılı§ törem yapıla
caktır. 128 kilometre 11Zt1n)uğon. 
da ve bet metre derinliğinde o
lan bu kanal, Volga sulannı 
Moskovaya getirecek ve Sovyet 
Rusyamn tarihi merkezini Ha
zer denizine bağlıyacaktır. 

Avrupa Siyaseti Çıkmazda takbih edilmektedir. 

Yukardald resim kanalın Ka
ramJçevo barajını göstennekte. 
dlr. Kanaldaki muhtelif barajlar 
bö~·lece bölmeler teşkil ederek su 
sevlyeslnJ tanzim etmektedir. 

Moskava bundan böyle, Vol
ga, Don, ve daha diğer kanallar
la, beş denize açılan mühim bir 1 
iç liman olacaktır. 

Polonya Ayanı 

Baıpiskoposa Karıı 
Varşova, 3 (A.A.) - Eski mu

hariplerden olan meb'usan ve ayan 
lzası bugün toplanarak Krakowi baş 
piskoposu ile hilldimet' arasında çı
kan ihtilaf üzerinde konuşm~ar yap
mı§ ve Welwel kilisesini Krakovi pis
koposunun idaresinden geri almak 
için parlamentonun fevkalade içtimaa 
davetini Reisicümburdan istiyen bir 
brar sureti kabul etmıştir. 

l[§.frf:: [~~~~~~~~~:~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~] 
ü toplantısı neticesinde anla- . . . · t ·· 

şılan hak"·-ı b d rüşünü, kendi ddşilnceslni kabul e - gonderllmemesl kararlaştrnlmış 
- un an ibarettir. . ğ . ' 

Dünkü toplant da ak t k tlrmek ıçln u raşıyor. hatta bu işe kanşan gönlillWUln de 
ı n m sa , on. ı-- rl alı · · 

trol slstenıtnde açılan ediği ka _ Bu aynbğa sebep olan mesele IBC1 ge nması düşünWmüş, ve yeni. 
maktı. Bu gedik kaı!u.madık:'n bu iki tarafın birini doğrudan doğ- den gönüllü gönderilmemesi için 
başka bütUn ademi müdahale sis. mya ali.kadar eden bir mesele de. kontrol sistemi tatbik olunmuştu. 
temini tehlikeye düşüren bir vazi- ğUdlr. Mesele herkesten evvel Is- iki taraflı ithamlardan bu kon-
yet doğdu. Gerçi bu vaziyet belde. panyaya ve lspaoyollara aittir. Is- trol slstemınJn hiçbir işe yaramadı_ 
Diyor ve ademı müdahalenin buh- panyol~r, iki fırkaya .. ayrılmış ve ğı ve hiçbir vakit samimiyet ve 
raııl&r içinde Ytizdüğü, belki bu buh. aralanndaki aynlığı dovüşerek hal- cldcllyetle tatbik olunmadığı anla-
ranı bir yıkılmaıun takip edeceği, letmlye girişmltlerdlr. Yapılacak it §lhyor. Buna rağmen kontrol hiç 
peşinden malibndu. Fakat 800 gün- bunlan kendi başlanna bırakmak olmazsa daha büyük ölçtiltl mUda-
lerde bütün Avrupa merkezlerinde ve milmkünse Jld tarafı banştınm. halelerin vukuuna mioJ ohıyordu. 
başlıyan hummalı müzakerelerin de ya !:alışmaktı. Fakat böyle olmadı. Daha sonra Deutaehlaad ve Lelp 
bir netfoe vermesi umuluyordu. BU. Dövüten iki taraf ta hariçte~ yar- zlg lıidlselerl bu kontrolda da edik 
tün bu konuşmalann bir netice ver dım gördü. Ve bu yardım yüztillden 

1 
g 

medığini dünkü toplantı apaçık g~ ispanya harbi, ispanya topraklan ler açı muına sebep oldu netice. 
terdi. ttzerhıde umumi bir harp mahiyeti- de lngUtere De Fransa bu gediği 

Fakat dünkü toplantınm tebarüz 
ettirdiği daha mühim bir nokta Av
rupa devletleri arasındaki derin gö. 
rüş aynbğıdır. Bir tarafta lngilte
re, Fransa ve Rusya, diğer tarafta 
Almanya De ltalya, birer cephe aL 
mıı bulunuyor ve her blrl kendi gö-

nl aldı. kapamak lstedller. 

Daha sonralan ispanya top. Buna mukabil Almanya Ue ltal-
raklan üzerinde dövüşülen ya, bu iki devletin bitaraf olmadık. 

umumi bir harbin hewhangl bir ve.. lanın bitaraf olmalan için lspan-
sUe ve bahane Ue bütün A vrupaya yada dövüten iki tarafı ayni dere-
yayılabUeceğl anlaşılmş ve iki ta- cede tanımaları IUmıpJdlğlnl Deri 
rafa da sUllı verilmemesi, gönillltt sllnlüler. 

Bu tekille göre lspanyanua met
ro hiikfunetl Jle bu meşru hükôme.. 
te kup gelenler ve onu devirmek 
için silah çekenler bir seviyede • 
mlac&klar. 

I
• nglltere Ue Fransa ve Rusya 

bu teklifi kabul etmek iste. 
mediklerl halde ltalya ve Almanya 
bu teklif üzerinde ısrar ediyorlar. 

Bu karşılıklı ısrann ne De netl
celeneceğlnl anlamak güç değildir: 
Ademi müdahale kökünden yıkıla. 
m, iki taraf ispanyadaki cümhurL 
yet.çllere ve ullere sllih ve asker 

yetlftirmek Y&nflllA girlfecek, Is.. 
paayada dövüştllen umumi harp bir 
kere daha kmfacak, ve her ta.raf 
galibiyeti tem.in için heqeyi yapa.. 
mı 

Bu böyle oluna, ve eğe.r aldı se. 
llm son bir hamle Ue vaziyeti kur
tannaua, Avmpanm büyük bir har 
be dofru kottuğunu söylemek hiç· 
~ Yuılıt ol.mu. 

Şimdi bütün limit önUnıibcJekl 
hafta içinde yapılacak görüııneler
de ve bu görilpoelerl takip edecek 
2'1 mUlet toplaatısmdadır. 

Belçika Baıv ... 

Londraya Uğrıyac 
Brüksel, 3 (A.A.) - ResnıeD 

rildiğine göre BrUksele dönmeden 
vel Van Zeeland LondraY& 
rak orada Chamberlain, Eden ve 
mon ile görüşecektir. 

Fransız ayanı 
Gümrük 
Salahiyetlerin 
de Kabul etti 
Paris 3 (A.A.) _ Ayan meclisi ' 

reye ka~ı 223 rey ile gllmrük ille 
rinde hllldmıete tam sal&hiyet \'e 
meği kabul etmiftir. 

Chautemps. bu salahiyetlerin 
endüstrileri himaye etmek maksad· 
muvakkaten verilmit oldupnu ~ 
ederek komşu bUktlmetJerde 
bu gibi salahiyetler verilmll oldu 
nu aöylemiftlr. 
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~1\4. ah keme 1 erde 

KAPI YOLDASLARI 
Bir kadzna 
Uç gün hapis 
Verildi 

Dün, Cürmü Methut mahlCemesin'de karıtı'K 
bir hakaret davasına bakıldı. Suçlu, Si.bire 

isminde orta yaşlı bir kadındı. Ayni evde otu
ran Emine, davacı olarak bulunuyordu. Emine, 
tiki.yetini fÖyle anlattı: 
"- Bay hakim, on beş gündür evimde rahat ede

mez oldum. Bu kadın, benim üst katımda oturuyor. 
Bilmem neden, bir zamandır bana musallat oldu. 
Sokağa çıkarım, üstüme kovalarla su döker, halı 

Polislere 
Hakarete 
Kalkmıs! 
Dün, nöbetçi Cürmü Methut mahkemesinde 

Ali Rıza isminde bir sabıkalının muhakemesi 

yapıldı. Ali Rıza, zabıta memurlarına hakaret

ten suçlu bulunuyordu. Davacı yerinde bulu-

nan Sirkeci garı üçüncü komiseri Necati ve po

lis memuru Ahmet, tikayetlerini fÖyle an

lattıJar: 

silker. Evime girer, yemeklerimi döker. Hulasa, yap- "- Ali Rıza, her zamanki gibi sarhoş olarak ga-
·--.... , .. tnadığım bırakmaz. Nihayet dün de sanki bunlar ye- ra girmek istedi. Biz kendisini herkese sataştığı 

t şmiyormuş gibi kalktı, bir ağız dolusu küfürle ha- için içeri bırakmadık. Bize ağıza alrnmıyacak sözler 
karette bulundu.,. söyledi. "Beni dışarı çıkarmak istiyen kimdir? 

Suçlu, bu iddiayı kabul etmiyordu: Onu karşıma getirin. Hepinizi öldürürüm?,, gibi 
"- Hepsi yalan, diyordu, ve ben dün akşam e- tehditler savurdu. Hatta polislerden birine de "Ha-

vimde maydanoz ayıklıyordum. Maydanozu yıkadı- pisten çıkıp ilk önce seni keseceğim,, diye bağırdı.,, 
fım sulan pencereden dışarı döktüm. Hakim, suçluya ne diyeceğini sordu. Ali Rıza; 

Vay sen misin bunu yapan. Buka ı- -==ı "-Bay hakim, vallahi kabahatsi-
am, açtı ağzını, yumdu gözünü, ağzı- - . ~i 1 zim. Beni ekmeğimden etiller, idarede 
na geleni söyledi. Mantomu giyerek c b d çalışıyordum. İşimden çıkardılar. Aç 
karakola gidecektim. Merdivende kı- Qffl az an kaldım. Dün de iş almıştım, içeri bı-
zile beni yakaladılar ve dövmeğe baş- rakmadılar. Sarhoş olduğum için ne 
ladılar. Bayıldım. Kendime geldiğim 1 Tazm ı'n al söylediğimi bilmiyorum. Belki böyle 
zaman o, hala bağırıyordu, ben hiç- l ~ lakırdılar, söylemişimdir.,, 
bır fena lakırdı söylemedim.,, / Bundan sonra, şahitler dinlendi. 

Hakim iki tarafa da banşmalarıru steniyor Hepsi de davacıların iddiasını teyit 
teklif etti. Emine, bunu kabul etme- ettiler. Mahkeme, Ali Rızanın üç ay 
di. 13 yaşında Kemal ismin- altı gün hapsine ve 95 lira para ceza-

Dinlenen şahitlerden bekçi Eyüp, de bir çocuk, bir cambaz a- sı ödemesine karar verdi. 

,u,•rı•11 flk defa Sabirenin sövdüğünü söyle- leyhine tazminat davası aç-
di, diğer şahitler birşey duymamış- mıştır. iddia şudur: 
lardı. Sabire, bekçi Eyübün şahitliği- Ali Rıza isminde bir cam- ı Hasta KadınH1 
ne itiraz etti: baz Feriköyünde oyun gös- Paraları 

- Eminenin bütün işlerini bu a- terirken ip kopmuş, yere yu- ı 
1 

Gitmiş 
&.m, görür. Emine de onun çamaşır- var/anmıştır. Kırılan direk-
larını yıkar. Onun için şahitliğini ka- , lerden biri de seyirciler ara-

1 

ibul etmem.,, J sında bulunan küçük Kerna-
Müddeiumuıni iddiasını söyledi. l ze rastlamış, başından ve ko-

Mahkeme, suçu sabit görerek Sabire- lundan yaralanmasına sebep 

Dün sabah meşhut suçlar mJ1.hke
mesinde gıırip bir hırsızlık davasına 
bakılmıştır. Hadise §Udur: 

Şaziment isminde bir kadın ağır 

hastalanmış, yatıyormuş. Bu kadına 
ait 90 lira, ayni evde oturan Hatice 
isminde bir kadın tarafından çalın-yı üç gün hapse mahkfun etti. Sabı- olmustur. 

1 

ası olmadığından ve tahrik görüldü- · 
unden cezası tecil edildi. Dün bu davaya Sulh Ceza mış. 

mahkemesinde bakıldı. Suç- 1 Şaziment, hadiseden bir gün son-

Bolu Civarında lu cambaz, mahkemeye gel- 1 ra öldüğü için davacı olarak kardeşi 

Kaçakçıllk için duruşma başka güne bı- 1 "- Kız kardeşim Şaziment, ağır 
Hakkı mahkemede bulunuyordu. Şi

memişti. Zorla getirilmesi' J kayetini şöyle anlattı: 

rakıldı. 
Bolu, (TAN) _ Elmalık köyünde 

1 
hasta yatıyordu. Evde Haticeden baş 

bir denk kaçak tütün bulunmuştur. ~~ .... ~~iiiiiiiim--~iiiiiiO;;~~iiii!i~~ ka da kimse yoktu. Bir sabah erken-
Çelimesçiler köyünden Sadık ve Os. Bir Kitap Toplattırıldı den eve geldim, kapıdan girer girmez 
ınan namında iki kişinin evinde de 70 Muharrir Orhan Seyfinin "Nazım yerde bir kese ve yanında da bir on 
kilo tütün ve tütün kıyma malzemesi Hikmet, hayatı ve eserleri,, adlı ese- liralık gördüm. Kese boştu, kız kar
b\Uunmuştur. ri kitapçılardan toplattırlımıştır. deşimin yanma gittim•. Yerinden kı-

- Azizim, dedi. Meşguliyetimiz o kadar çok ki, 
alimallah efendi birader bazı vakit oluyor, insan ba
basını ıkarşısmda görse tanıyamıyor. Bir kişiı her 
§ey, her şey onun omuzlarında (bir kanadı kopmuş 
apuletine vurarak) E .. y! Bu omuzlar da fazla da
yanmıyor. Çöküyor. Yirmi üç senedir bu. Elhasıl 

böyle efendi birader. Diyeceğim ne idi, ha! Mesele 
bir bakıma mühim, bir bakıma mühim değil .. 

- Himmet buyursanız da öğrensek. 

9 Yer kaldı 
30 Temmuz Loyid Vaporile 

Venediğe 

Londra Paris Berlin 
BU kreş 

Aynca Playmuttan Hamburga 
2 günlük Transatlantik seyahati 

Kayid olmağa acele ediniz 

Sonbaharda 

PARIS SERGISi 
Hareket 10 Eylül Cuma sabahı 

vapurla Venediğe, ayrıca 
Ven edik· Prag ·Viyana • 

Peşte • Bükreş 
Şehirlerinde Otel ve yemek 

Müracaat Beyoğlu 

Kızllay 13 Y llda 
4 Milyon Liraya 

Yakın Yardım Yaptı 
r Memleketi?1izde iy~lik ~urumları arasında batbbafına bir sos-

NATTA 
Telefon 44914 

yal yardım evı ve sevgı ocagı olan Kızılay Cemiyeti, yurttaşlarımı
zın başlarına gelen herhangi bir felaket karşısında yardım elini 

uzatan Türk faziletinin örneğidir. Nerede bir yangın, bir yer sar
sıntısı, bir su basması, bir dağ yürümesi olsa oraya çarçabuk ko-

, · şup gönülleri sevindiren Kızılaydır. 
- Bir yerde kuraklık, açlık, bu- t 

-------------- laşrk hastalık, yemeksiz okul ço- _,.,.,,., .... """"'" ' ' 
cukları ve ince hastalrklar mı var, Askerlik ışleri . ' 

R"a·d ·y ·o 
Bugünkü Program 

Öğle neşriyatı: Saat 12,30 Plakla 
Türk müsikisi, 12,50 Havadis, 13 Be
yoğlu Halkevi gösterit kolu tarafın
dan bir temsil, 14 Son. 

Akşam neşriyatı: : Saat: 18,30 
Konferans: Kızılay cemiyeti namına 
Bayan Bedriye Yeğinsoy, 19,30 Kon
ferans: Ordu saylavı Selim Sırrı Tar 
can (Çocuklara hayat bilgisi), 20 
Müzeyyen ve arkadaşları tarafından 
Türk musikisi ve halk şarkıları,20, :lO 
Ömer Rıza tarafından Arapça söy
lev, 20,45 Muzaffer ve arkadaşları 
tarafından Türk musikisi ve halk şar 
kılarr (Saat ayarı), 21,15 Orkestra, 
22,15 Ajans ve borsa haberleri ve er
tesi günün programı, 22,30 Plakla 
sololar, opera ve operet parçaları, 23 
Son. , _______ .._., 

Süleyman Radi Vefat Etti 

Eski şehremaneti müfettişle
rinden, temiz ahlakı ve nezake
tile kendini sevdirmiş olan Sü
leyman Radi, dün fücceten vefat 
etmiştir. Matbuat hayatında da 
çalışmış ve bütün ahbap ve ar
kadaşlarını terbiyesine ve ahla
kına bağlamış olan merhumun 
cenazesi morga kaldırıldığı için 
defnedileceği tarih aynca bildi-

dolayı akraba ve arkadaşlarına 
beyanı taziyet eyleriz. 

pırdanarnıyordu. Bana parasının Ha
tice tarafından çalındığını söyledi. 
Polis getirdim. İfadesinde de bunu 
söyledi. O gün sonradan öğrendim ki 
kız kardeşime bu ifadeyi verdiği için 
akşama kadar hasta halinde eziyet 
etmişler ve ifadesini değiştirmesini 

söylemişler. Nihayet, Şaziment de ge
ce öldü.,, 

Suçlu, bu iddayı kabul etmedi. O 
gün kendisinden başka evde daha üç 
kişinin bulunduğunu ve Şazimendin 
parası olduğundan kimsenin haberi 
olmadığını söyledi. Şahitlerin çağı
rılması için duruşma başka güne bı
rakıldı. 

Kızılayı orada bütün bu acılan din_ 
dirmiye, hastaları iyi etmiye, açları 
doyurmıya ve yoksulları korumıya 
hazır bulursunuz. Savaş sıraların -
da yaralarımızı saran1 hastaneler 
açan Kızrlaydır. 

Kızılay cemiyeti, ctimhuriyetimi
zin kurulduğu 29 llkteşrin 1923 ten 
30 Nisan 1936 ya kadar yukardaki 
işler için 3 milyon 581 bin 641 lira 
yardım yapmıştır. 

Bütün bu yardımlar; hükumeti -
mizin kızılaya vermiş olduğu bir
takım gelir kaynaklarile ulusumu
zun ve kuruma üye olarak elinden 
gelen yardrmda bulunmak yolu ile 
yaptığı yardımlar, ve hususi idare
lerle belediyelerin verdiği paralar
la yapılmıştır. 

Kızılayın biriktirdiği geliri, bir 
parasını bile boşa gidermiyerek, son 
derecede tutumlu bulunarak, işe 
dökmesi, kıvançla görülmelidir. 

13 aenecle başarılan i,ler 
Kızılaym 13 yıl içinde yaptığı te

mel işlerden birkaçını burada sa -
yalım: 

1 - lstanbulda Hastabakıcı kız
kardeşler okulunu kurmak. 

2 - Eskişehirdeki kızılay amba
rını, gerek savaş ve gerek barış sı
ralarında aranacak yararlı şeylerle 
doldurmak. 

3 - Afyonkarahisar maden su
yunun çıktığı yerde A vrupadaki ben 
zerlerinden üstün kurağlar yap-
...., ., 

4 - Istanbuldaki kızrlay kadın 
iş evini, yurdumuzun en ince bir iş 
evi blçimine koymak, burada yok
sul kadınları güzel iş ustası yaparak 
kendi ellerinin emeğile geçinmele
rine yol açmali. 

5 - Avrupadaki gençlik kızıl

haç kurumlan gibi okullarımızda 
gençlik kızılayı kurmak. 

6 - Ankara.da Kızrlay Kurumu 
önünde yakışır bir genel merkez 
yapısı yapmak, bu yapının çevre
sinde düzelttiği geniş, güzel, gü
neşli parkı bUylik, küçük, kadın, er
kek herkesin gezip eğlenmesine bı
rakmak. 

7 - Ordu ve sivil halkımızı ze
hirli gazlerden korumak için bir 
gaz maske fabrikası yapmak. 

8 - Yabancı memleketlerden 
yurdumuza gelmekte olan göçmen-

Harp Malullerine ve Şehit 
Yetimlerine 

1- Şubemizde kayıtlı harp malCılü 
subay ye efrat ile şehit yetimlerınin 
937 yılı ikramiye havalesi Vekaleti ce 
lileden gelmiş olup tevziat a 9-7-937 
cuma gününden itibaren başlanarak 
9 - 11 - 937 gününe kadar devam ede
ceğinden ikramiyeye müstahak kim 
selerin Fatih ilçebaylığında müteşek 
kil tevziat komisyonuna ya bizzat ve
ya noterlikten tasdikli vektı.letname 
ile kanuni vekillerinin müracaatları. 

2 - Tevziat günleri haftanın Sa
lı ve Cuma günleri olduğundan bu 
günlerde saat 14 ten 17 ye kadar ik~ 
ramiye sahiplerinin ilçebaylığa müra. 
caatları. 

3 - Ikramiye sahiplerinin resmi 
senet maaş c\izdanı, nüfus hüviyet 
cüzdanlarile beraber iki adet resim
le haftanın Cumartesi, Pazartesi, Çar 
şamba,, Perşembe günlerinde saat 9 
dan 12 ye kadar Fatih askerlik sube-
sine müracaatları. • 

Askeri Mah'.iHerden Arazi 
Almıyanlara 

Fatih askerlik şubesı başkanlığın-
dan: · 
Şubemizde kayıtlı 5 inci ve 6 ncı de 

receden harp veya askeri malul erle
rin 200 liralık arazi alan ve almıyan
ların 15 - 7 - 9S7 Perşembe gümine 
kadar haftanın Pazartesi, Salı , Çar
şamba, Perşembe gtinleri saat 9 dan 
12 ve kac'lnroSJ.lbemiz hAıua~:...., ... _ .. _, __ 
guna muHcaaı cımeJerı, euneyenler· 
den arazi almamış olanların haklan 
sakit olacağı ehemmiyetle ilan olu ~ 
nur. 

ler için muhtelif yerlerde aş evle
ri \'e hastaneler açmak gibi iyilik 
ve sevgi işleri yapmıştır. 

Çok büyük iyiliklerinden birazı
nı burada yazmakla yurdumuzun 
şefkat ve insanlık duygularından 

doğarak bundan 59 yıl önce kurul
muş olan kızılayın ne yapmakta ol
duğunu yurttaşlara hatırlatmış o-
luyoruz. 1 

Bu ülkü ile çalışan ,barışta ve 
savaşta üzerine aldığı büyük işleri 
başarmıya uğra§an Kızılaya bu 
hafta yurtta§lanmızın Uye olmak 
suretile arka olmaları bir yurt bor· 
cudur. 

Artık üçü de gülüyorlardı. Erdenin sözünde ve se
sinde, ruha nüfuz eden bir tatlılık, insana muhabbet 
ve hürmet ilka eden bir tesir vardı. Komiser muavini, 
ne dersin gibi jandarma çavuşuna baktı. Çavuş kaş
larını kaldırarak başını eğdi: 

- Doğrusu bu, Erden Bey pek haklı ve kanuni söy 
ledi. Bize Istanbulda Yıldız jandarma mektebinde 
iken bunları biraz okutmuşlardı. Aynen böyledir. 

- Peki, o halde ne yapalım? 
- Bu sabah bir vaka olmuş. -No. 53- - Hiç. Meseleyi bilmezmişsin gibi davranırsın. 
- Bir vaka mı?. 
- Evet. Askerlik şubesinin bahçesinde. 
- Izah ediniz rica ederim • 
- Hakim efendi hazretlerini kaymakamın ve bir-

çok zatların önünde tehdit etmişsiniz. Tahkir etmiş
siniz. 

- Tehdidim ne gibi bir şeyml 
- Uzerine yürümüşsünüz. 
- Yürüdüm! 
- Ağzını yırtarım demişsiniz. 

- Dedim.! 
- Mani olmasa imişler, döğeceknıiacıin•.,. 

- Evet dövecektim! 
-Belki de hayatına suikast... 

- Belki de .. Fakat bunları size kim söyledi? 
- Hakim efendi hazretleri beni çağırttılar. Bu hu· 

su ta müracaatta bulundular. 
Erden yavaş yavaş gülmiye başladı: 
- Gördünüz mü? Ortada mesele yokmuş çavuş 

efendinin dediği gibi gazi ba.balann beceriksizliği. 
Şimdi bizi barıştırmak mı istiyorsun ? 

Erdenin bu zarif tecahülüne jandarma çavuşu da 
gülmekten kendini alamadı. · 

Komiser muavini: 
- Hayır? Hususi şeylere karışmıya salahiyetimiz 

yoktur. Ben resmi vazife ile memurum. 
- O halde ne yapmak istiyorsunuz? Beni tevkif 

mi edeceksiniz? 

- Orası hükumatın bileceği iş. 
- Fakat o işin içinde olduğumdan önce beni~ 

bilmekliğim 1§.zımgelir. 

- Icap ederse tevkif de ederiz. 
- Ha!.. Bak komiser efendi, şimdiden size söyli-

yeyim, bu mesele için beni tevkife teşebbüs ederse-
\ niz, buradan bir Allahaısmarladık der ~ıkar giderim. 

- Nasıl gidersiniz? 
- Basbayağı, ayaklarımla .. 
Jandarma çavuşu yine gülümsiyerek söze karıştı: 
- Canım ? Hele ondan evvel, ne olacak? Onu bir 

halledin iz Selim Efendi. 
- Evvela, sizin ifadenizi alacağım 
- Bu mümkün değil. 
- Neden mümkün değil? 
- Çünkü bu hususta hiçbir üade vermem de on-

dan. Demin size söyledikremi hususi bir şeydı. Ifade 
zaptına gelince bu, mümkün değil. Ben adama ağ

zını yırtarım demişim, deli demişim, ne demişsem 

demişim, düzcesi tahkir etmişim. Bu da kafi gelme
miş te üzerine yürlimüşüm. Tutmuşlar, ayırmışlar. 

Bundan, hükumete, polis dairesine ne? O adam bu~ 
na tahammül edemiyorsa pullu bir arzuhal yazar, 
yazı bilmezse beş kuruş verir yazdırır. Onu götürür 
mahkemeye verir. Hatta şimdi arzuhale . bile lüzum 
yok. Doğrudan doğruya sulh hakimine gider söyler, 
iş olur biter. Burada sulh hakimi olmadığı için, me
seleyi bir arzuhalle bidayet mahkemesine verir. O da 

bu işi usulü nizamı dairesinde yapıp yakıştrrır. Asa
cak ını, kesecek mi, hapis mi edecek, bırakacak mı? 
Bunlar doğrudan doğruya ona aittir. Eğer o adam 
böyle davacılık etmezse onun hesabına kimse davaya. 
kalkmaz. Malum ya mesele belki kabahat nevinden 
bile değil. Hem hukuku şahsiyeye ait, 

- Ya biz burada neciyiz? 
- Artık sizin neci olduğunuzu, kendi vazırcnızı ae 

ben söyliyecek olduktan sonra ... Elbette neci olduğu
nuzu benden ala bilirsiniz. 

- Ama, bu temsil getirdiğiniz herhangi bir ada
mın işine benzemez ki... Bu meselede bir hakimülşer 
var. Hükfımatın ümerasından. 

- !sterse Vali bey olsun. !ster Nazır paşa .. Bu, 
böyledir komiser efendi. 1 J 

- Söyledikleriniz doğru bile olsa buglin ahval baş 
ka azizim. Hali harptcyiz. 

- Ne beis var. Hali harp olmaıkla bir kadıya kö
tek ~tılamaz mı? Mis gibi atılır. Bu sabahki müna
sebetsizliğini bir daha tekrar ederse görürsün. 

- lşte o zaman tam buralısın birader. 
- Zannetmem. Çünkü işi cünha mertebesine var-

dırmam ki, hep kaba yerlerine, lop etlerine vururum. 
Hem canı yanar, her yer, iz bırakmaz. iş yine şahsen 
davaya kalır. Ben de bir, iki kağıtla bütün masraf
tan kurtulurum. Devlet millet sayesinde, mezkur 
iki kağıtlardan AllahaşükUr birkaç kadı pataklıya
cak kadar var. 

- Nasıl olur? Sabahleyin tabanları ensesine vu· 
rarak, etekleri havalanarak sakatlanmış tayyare gi
bi buraya düştü. Tabii birazdan çağırıp söyliyecek. 

Erden gülümsiyerck: 
- Kolyı var Komiser Efendi, dedi. Sizi çağırma

dan gidersiniz. Dersiniz ki, emrinizi infaz ettim. Fa
kat bir muamele yapamıyacağız. Çünkü 

- Tabii kanunisini söylerim. 
- Hayır, öyle demezsiniz. Kapıyı kaparsınız, ken-

disine gayet çok hürmet ve muhabbetiniz varmış gi
bi davranırsınız ve guya gizlice söylUyormuşçasına 

dersiniz ki: Efendim, bu pek aksi bir çocuk, kanunu 
da biraz biliyor, masarifi muhakeme, cezayi nakdi 
verecek parası da var! ... 

Bu işten vaz geçseniz, pek iyi etmiş olursunuz. Ve 
fazla cesaretiniz varsa şunu da ilave edebilirsiniz: 
Sizde bu delilik ve münasebetsizlik, onda da bu ıkai· 
meler bulundukça enseniz çamaşır şaplağma döner .• 

Bu sefer kahkaha ile gUlilyorlardı. 
Çavuş: 

- Hem bu suretle, herüin göründen de düşmemiş 
olursun. · 

Komiser içini çekerek \coştu: 
- Asıl mesele burada ya birader. Kadıdır azleder, 

kaymakam gelir elbiseni soyar koyuverir, polis mü
dürü keyfi isteyince atar. Vali tardeder. Sağımız so
lumuz, halimiz i.stikba!imiz belli değil ki. !ki dudak 
arasında. Hem kaç kişinin? (Arkası var) 
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GündeHk Gazete 
BAŞMUHARRiRi 

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

1 GONON MESELELERi l 
Şehirdeki Pislik 

Sıhhi.)·e Veltili, tifo hastalığının ya. 
Y~lmusına sebep olarak pisliği göst;c
~ırıce, herkesin diklmti §ehrin pisliği 
uzerıne toplandı. 

Sağdan soldan gnzetemize telefon 
ediyorlar. lUuharrirlcrinizden birini 
g?nlleriniz bu semtteld pisliği görsün 
dıyorlar. 

Okuyuculardan. mektup alıyoruz, 
bize kendi semtlcrlndeld pisli.kten şL 
iiayct ediyorlar. 

lstanbuJ §ehrinin pis olduğunda 
!'iÜphe yok. Zaten belediye de §elırl ta. 
ınumen temlzlcdlğlnl iddia etmiyor. 
Çünkü §ehrln yatıuz !:ÖpU:ıU knldıra
bilmek için bir milyon liradan fazla 
paraya ihtiyaç olduğu halde, beledi. 
Yfilfn bu işe talı is ettiği para 450 bin 
liradır. Semtler \'ardır ld çöpü hiç a
lınmaz. Diğer se.'lltlerde de !:ÖP ara. 
balan, muhtc\•lyatlarıru yolda gider
ken tekrar serpip dağıtıyorlar. Bu su
retle §elıir plslenJyor. 

Çöplerin meydanda kalması, şehir. 
de sineği çoğaltıyor. Sinek hastalık 
taşıma vıı ıtası olarak en (elılikeJi ta
r:;ıyıcıdır. lstanbulun her tnrafmda si. 
neğln bol olu~u, pisliğin on canlı mi
salleridir. 

Binaenaleyh, hele bu tifo zamanın. 
da, 5chrin Bnlıkpamrı gibi, Gnlatıı
run dar sokakları gibi, Edlmekapı ve 
Yedikule civ rlan gibi pisliğin nrtık 
tahammül edilmez hal aJd.ğı yerleri 
baştan başn t-Omizlcmel,, mikrop yu. 
,·alarmı yıkayıp imha etmek, ve şehri 
yı~cnyıp ı>lsllkten lmrtnrmalt liizım
dır. 

Bu bir zarurettir ve bu znruretin 
icaplarını yap..'llnl' artık ihmal edll. 

yet Rusya a 
Komı;umuz So\') et Rusynda son bir 

n~ içinde, yalnız bugünü değil, yarını 
'c bütün dünyayı nlUkndar eden Uç 
miihim hüdise oldu. Fakat bu Uç ha
dise, Tro~kistler:n son tnsfiyesl za. 
ınan mı tesndiif ettiği için gözclen 
kayboldu, tlilnya matlıuntmdn layık 

oldağu mevkii nlama(lı. Heyecanlı bir 
küçül< Jrudise, diğer Uç büyük nıuvnf
fafoyetl gölgede bırnkınıya kfıfi geldi. 

Bu Uç mühim hadise §udur: 

1 - Sovyetler Volgn nehrlni bir 
lmnu.lln l\loskomyn bağladılar. Bu 
suretle denizi tii. l\lo ıwvnya ı~adar 
indirdiler. Ynptlkları knnal, Pann.. 
ma kunalmdan sonra dünyanın en 
büyük kanalıdır. Suyu dnğlnnn ü
zerinden a..5ırarnk l\loskomya ge. 
tlnnı5ıerdlr. Fakat bu büyük nıu
\'nffakıyet dünya matbuatında kü
!iti.li bir \'akn gibi zikredilip geçti, 

2 _ Şimal Kutbuna bir fen he. 
yetinin giderek yerleşmesi. Bu 
heyetin bir kısmı dönmüş, bir kıs
mı tetkikatn cle,•am etmek lizcre 
orada knlmıştır. Şimal l\utbunun 
bu uretle lrnşfi, büttin dünyn.)ı h_e. 
yecnna dtiştircce.k bir haber oldugu 
Jınlde, o da arada ıuıynnyıp gitmilj-
tlr. 

3 _ Uçüncü muvaffakıyet, Sov. 
yet tayyarecilerinin J{utuı• üzerin
den aşnrnl;: Şimali ,Amerlknya uı:
malıırıdır. nu tt>Jılikell yol iizcrin
de yapılnn bu ı;eynhat, Sovyet Uus. 
~·a ile Şimali Amerilm arasında 
Kutuplar yoluyla bir hnvn seferi 
tanzimini te:nlnc ynrıyacakhr. Ve 
Sov.) etler daha §İmdiden h:cndl sa
halarına dUı;en kısımlarda hava 
istnsyonlnrını kurmu5lnrdır. 

• 1 
• 
ın 

enelik aç 
H yatına 
zdirelim 

D ostumuz İranın hükumet merkezi olan Tahran, bugün· 

}erde çok ehemmiyetli siyasi faaliyetlere sahne ol
maktadır. Bu münasebetle kardeş lramn Majeste Şehinşah 
idaresindeki kısa terakki tarihinden bahsetmeyi çok fay dalı 
bulduk. Şu satırlarda okuyucularımız lranın son birkaç sene. 

lik zengin hayatını, teferruatile birlikte okuyacaklardır: 

D ost lran milletinin bü- O zamanlar İran tahtında, Ka-
yük Şefi 1878 yılında çar ailesinden Ahmet oturuyordu. 

Şimali lranda Alohst kasaba- Bu ad~ za~~ ~~akterli, korkak 
d d ... t Rıza yirmi ve keyfıne duşkun, 26 yaşlarında 

sın a ogmuş ur. ' bir gençti. Rıza Han, memlekette 
yaşına bastığı zam.an! uzun bu aile hükUmran oldukça hiçbir 
boylu iri ve sıhhath hır gençı 
. ' . R şey yapılamıyacağına kati olarak 

tı. Askerliğe heves eth ve us kanaat getirmişti. El altından Cüm 
zab"tl · · k andası altın-ı erının um huriyetçi fikirler yaymıya ~aşladı, 
da bulunan Tahran Kazak a- fakat son dakikada dnhildeki ka-
layına girdi. 

Gayreti, cesurluğu ve zekası 
yükselmesine ve 1921 de kayma
kam rUtbesini alarak, Tahranın 
160 kilometre şarkındaki Kazoil 
kolordusu kumandanlığına tayin 
edilmesine imkan verdi. 

rışıklıMtan çekinmiye mecbur kal
dı. Hatta istifasını bile vererek bir 
kenara çekildi. 

A radan birkaç ay geçti ve I
ran, cnhil ve mutaassıp 

sof talarm elinde kalarak kanlı bir 
İşte bu sıralarda Seyet Ziya ad· 

h entrikacı bir diplomat kayma- devir yaşadı. Fakat memleketin 
kam Rızaya başV'l.lrarak, hükume- ileri gelen vatanperverleri vaziye-
tin fena ellerde bulunduğunu söy tin~öyle devam edemiyeceğini dil 
ledi ve vatan namına bir hareket şündUler. Bir yandan Ahmet Ka-
yapmak ıçın, Kencmnne yardim et
mesini istedi. 
Rıza bunu, bir hırs saikasile de

ğil, sadece coşkun bir vatansever-
liğe dayanarak ve hiçbir şey iste
miyerek kabul etti. Çüllikü artık 
ecnebi milletlerinin İran işlerine 
müdahalesinin tahammül edile -
miyecek bir hal aldığını görüyor. 
!çi Jrnn ağlıyordu. 

3 1 Ağustos 1907 de Rusya i-
le İngiltere bir muahede 

akdederek, İranı iki tesir mmta-
k~~ma taksim etmişlerdi. Günün 
bırınde Rusyada Bolşevik isyanı -
nın çıkmasından istifade eden İn
gilizler, nihayet lranı yarım müs
temleke haline getirmişlerdi. • 

Fakat Seyed Ziya, o zaman Rıza 
~an adıyla tanınan bugünkü Ma-
3cste Şehinşahın askeri otoritesi-
ne ~uyanarak kabine reisi olmakta 
gecıkmcdi. Bu vaziyet az sürdü. 
~ünkU Rıza Han, Seyet Ziyaya i
tımat etmekle aldandığını, bu ada
mı,? elinden de hiçjir iş gelemiye-
ceglni gö dU . r ve 1921 de bır hare-
lcet yaparak bütUn rejimi kökün
den temizledi evvela General ve 
Harbiye Nazın ve nihayet 1923 te 
de kabine reisi olarak Serdansipeh 
unvanını aldı. 

İ şte bu tarihten itibaren I
ranın taliinde bir dönüm 

noktası başlar. 

Serdarısipeh Rıza Hanın ilk işi, 
orduyu asri bir şekilde organize 
etmek oldu. Mecburi askerlik hiz
meti koydu, askeri mektepler aç
tı, tayyareciliği ve Bahriyeyi te
sis etti. Bu arada da teceddüt ad
lı bir parti kurdu, dışardan hiına-. 
ye gören mollaların, softaların kuv 

tesinin sıfıra indiğini görmüş, Av-

nıpaya kaçmış ve bir daha memle
ketine dönmek ümidini de tcrket-
mlşti. • 

!ran • bUyUkleri, Rıza Hana tek-
rar işbaşına geçmesini yalvardılar. 
Serdansipeh bu ricayı kabul etti ve 
1925 te Şah naibi ilan edildi. Ayni 
sene Kaçar ailesi tahttan düşürül 
dil. Halk ise Cümhuriyct yerine 
Serdarısipeh Rıza Hanı hükümdar 

yapmayı istedi ve Şehnişah Rıza 
Han, Pehlevi adile 1926 Nisanının 
26 ıncı gUnü: Şah ilan edildi. İşte 
lranın bahtiyarlık ve refah yolu
na girişinin başlangıcı da bu tarih-
tir. 

B u bliyUk vatanperver artık 
bUtUn otoriteyi eline al· 

mış, memlekete so:kmak istediği 

ıslnhatı yapabilecek öir hale gel· 
mişti. İlk işi, tranın asırlardanbe

ri tanımamış olduğu dahili nizamı 
ve asayişi yeniden tesis etmek ol
du. Merkezdeld hükfunet, bir za
manlar Tahran dışına söz geçire
mezken, Pehlevi hükumeti kendi
sini bütün İran arazisinde tanıttı.? 

1rana yeni bir kanun getirerek, 
şeriat mahkemelerini hükumet 
kontrolü altına aldı ve 1927, 12 A

ğustosunda da bir ferman çıkara
rak kapitUlasyonlan lağvetti. 

Bu Uç mU\ nffakıyetin bir ay içinde 
oa5nnlması, bir mllletl gururla istU·. 
bale bakmıya &e\kedeblllr. Bu muvnf
fah,yetler Garp memleketlerinden bi. 
ri tarafından temin edilmiş olsaydı, 
bütün dünya matbuatı ona sayfalar
ca yer vermekten çekinmezdi. 

vetli mukavemetine ve mUmanaa
tına. rağmen ır.emleketine bir sürü 
yenilik soktu. Bir yandan da 1919 
muahedesini lağvederek, cenubi ı
ran hududunda yerlcşm4ı olan !n
giliz garnizonunun memleketten 
çrıkmasını istedi . 

Bundan sonra İran, ekonomisini 
yoluna koymıya. başhyaralı: bir 
Milli !ran Bankası, bundan sonra 
da bir Ziraat Bankası tesis etti. 
Fakat bu bankaları kurmak işi, 

memlekette yerleşmiş olan ecnebi 
sermayelerile bir hayli mücadele
den sonra, bin bir güçlük içinde ba
şarılabildi. 

•• ran ~ir ziraat memleketidir. 
İhracatının yUzde yetmişi-

Fakat insanlar heyecan verici ha.. 
berlere daha düşkündürler. l\loskovn- zümilzle görelim ve onlann muvaffa. 
da sekiz generalin ku111una dizilme l, kryetlerini daha bitaraf bir gözle ta
bu üç mUhlm hft.cliseyl gölgede lıırnk. kip edelim. Hu tarz, bize komşumu. 
mı~ a kufi gelmlstlr. zun ve do tumuzun hnkfüi kuvvet ve 

ruıcat biz lmm~umuzu, A''rupa vaziyetini gö termiye daha ziyade 
mntı.nıntınm gözüyle değil, kendi gö- ynrar. 

ni ziraat maddeleri teşkil eder. 
Bundan sonra da dünyanın büytik 
petrol kumpanyası olan Anglo 1-
ranian kıumpanyasmm petrolü, 
başlıca ihraç maddesidir. 

Majeste Şehinşah, az geçmeden 
memlekette petrol işini inhisar al
tına almış olan bu kump:-ınya ile. 

üRA 

~ Komşumuz ve dostumuz Ira-
~ nı, çok kısa bir zamanda 

turan Majeste Şehinşah ; 
RIZA PEHLEVi f 

;.r-. ,,..., .# .# ~~-

pek ciddi denebilecek bir mücade
leye girişti. Mesele, cidden tehli
keli safhalar arzettikten sonra ni
hayet milletler meclisine intikal 
etti ve kumpanya da bu suretle 
emrivakii kabul etti. 

Uzun zaman. İran devletine sa
daka denecek kndar nz bir para ve 
rerek, memleketin tabii servetleri
ni istismar etmiş olan bu kumpan
ya, bugün, hazine için geniş bir va 
ridat membaı teşkil etmektedir. 
Bu kumpanya, 1935 te !ran dev
letine bir buçuk milyon İngiliz li
rası hisse vermiştir. Fakat Rıza 
Şah bununla da kalmadı. 6 şe~<er 
fabrikası, 9 iplik fabrikası, 4 oü
yUk yünlil kumaş fabrikası. 5 kib
rit fabrikası, 9 debağhane, 18 bU
yUk çorap ve trikotaj fabrikası, 
bir büyük çimento fabrikası tesis 
etti. Ayrıca tütUn imaluthanelcri, 

kurdu ve memleketin eski endüs
trisi olan halıcılığı yoluna koydu. 

ajeste Şehinşah. büyük bir 
enerji ve fönllyet kayna

ğıdır. Yaptığı işler ona yetmedi. 
Aynca 20 bin hllometre uzunlu
ğunda şbse yolu inşa ettirdi ve 
1500 kilometre uzunluğunda bir de 
miryolu yaptırmıya başlattı. Mem
leketin iktisadiyatma mühim bir 
hizmet görecek olan ~u demiryolu, 
ayni zamanda memleketin münbit 
şimal eyaletlerinden cen~ba mah
sul taşıyacak, bundan başka da 
askeri bakımdan büyük bir ehem
miyeti haiz olacaktır. Çünkü bu 
yol, Hazer denizini, Bnsra körf e
zine bağhyncak franı simalden ce
nuba doğru katedecektir. 

Fnkat dost milletin şefi, vazife
sini bununla bitmiş addetmemek
de bütün gayretlle yeni işlere gi
rişmokte, yeni başarılara bakmak
tadır. 

Kardeş komşu millC'tin az bir za 
manda şal'kta kuvvetli bir sulh ve 
medeniyet amili vaziyetine girdiği, 
şimdiye kadar ~aşardığı işlerden 
de belli değil midir? 

Beğclacl mektubu: 

5 =-== 

on 
1 

B ağdnt, 28 (TAN l\lnlıabirln· 
den)-lrnkı zi~aret ede.n Türk 

heyetinin Bağdatta üç giin süren 
ikameti, tok candruı konusrna 'e has. 
bUıaUere, iki memleket araı:. ndaki 
duygu beraberliğini tezahlir ettiren 
pel{ lnymetli ka1"51laı:ıma fırsatl:ırıoa 

lınkfi.ıı \'erdi. 
Irak müne\'\'erleri ve b'llıa a gü

zideleri, Türk dlplomntlarile.) akından 
tema etmek sureti.) le, Kema izmiD 
komsu de' letlerle takip ettiği dost. 
luk, .) nkınlık 'e f.) i geçin mel. si) ase
tlnin ciddi.) eti hakkında pek sağlam 
\'e metin i.annntlere \ardılar. 

Tevfik Uüştü Aras, Bağdatta kaL 
dığı müddetçe ~.ok mühim si.) asi te
maslarda buhındu. Kral Birinci Gazi 
tarafından müteaddit defalar huzura 
kabul edildi ve Celiiletmenp Gazlyül. 
evvel ile mühim meseleler \'e Şark 
paktı etrafında csıı Iı müzakereler 
)'tıptı. Irak Erkfuıı Harbiye Rclsi Ma
r(Şll Bekir Sıtlu da, Tiirk diploma. 
ti.) le ~ı, amimi ha: bihnllerde bulun· 
du. Te\'fik Rii.tü Aras bu görü.,mele. 
rin heı> inclen memnun olduğunu SÖY• 
Iedi. 

B a vekil Bay Hikmet Süleyman 
tarafından tertip edilen melı. 

tnp filemi çok parlak olmu~ tu. Bütiln 
Irak ricalinin l'e lmrdiplomatlğin al· 
leleriyle i-.tirnk ettikleri bu eğlencede 
Türk heyetiyle Irak Jlarici.) e tzkinl 
ara ındn tam bir ya.km hl\ 'e beraber. 
ilk du.) gusu olduğu görülii~ ordu. 

Nehir snfösı gece geç vakte kadar 
de,ıını etti. Davetlileri tn 1.) an nehir 
vapuru Bağdattan bir hayli uzaklaştı. 

l\Iusiki mütemadiyen Türk milli ha
,·alarmı !;alıyordu. Bir aralık dıınt. 

liJer ara mda bulunan Türk kolonisi
ne mensup bazı kimseler tarafından 

zeybek oyunu ynıuldı ,.e son derece 

I nlkı~landı. Eğlence pek s:ıminıi bir 
dostluk havası içinde nehir mpunı, 
davetlileri Uağdada getirmek iızere 
a\ det ettiı;ı zaman gece ~ nrısını ço~ 
tan ge~mi_ bulunu.)ordu. 

T e\'fik Rü.tü Arns, Bağdatta an. 
cnk ii~ giin kalabildi. Çol~ r üs .. 

taccl \ ' C ıu~k mühim si~ a i tıj'e in ta .. 
kiı> \'<' intnri.) ıe me gu -0'd ğu için 
B. ğdad:ı gelişi in iiçilncü ü ü saba .. 
hı bir ta.)~ arc ile Kermanşııha 'e ora. 
dan otomobille Tahrana gitmek tiıe. 
re lrnktun aynldı. Tes~ i merasimi 
pek parlal< olmu~tu. Uütiin Irak vU
zerusı, mebu lar, iil nn azaları, Kral 
nnınınn ~ a\ erleri, kor diplornntfü Ye .. 
dalaşmak iizcrc si\'il ta~~ arc me~ da.. 
runda hazır bulunu~orlardı. l\Iarc al 
Beliir Sıtlu, 1nn areııin hareketinden 
bir mii<lclet en el i tas~ ona geldi ,.6 
Türli diplonıntl.) le samimi H> l!.ftr bir 
şekilde lrnC'akla<;arali kendisini teşl ı 
etti. 

Burada göriıştiiğUm Irak· ricali , e 
bilha sn anemi kcthı ileri gelen sah,. 
siyetleri, son Irak Ti'rl, tema ının pet. 
yakın lıir atide çok 1~ i neticeler ver&
ccğini ve Şnrk itlC'mindP ~mi bir dev. 
rin haşlı.) n<·ağını kati bir lı~anla ifa ;8 
ettiler. 

hasıl 
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1 uncelinde kalkınma faali-
yeti büyük hızla ilerliyor 

(Tan Foto Muhabirinin Aldığı Resimler) 

Hakemin kararınıı 
Münakaşa etmek 
Bile imkansızdır 

• 

Milli küme talimatnamesine göre elinde li
sansı olan oyuncuların müsabaka salahiyetleri. 

ne itiraz edilmemesi Umumi Merkezce kab~I 
edilmif bir hüküm iken bundan üç dört gün 
evvel Umumi Merkez lzmirin Doğanspor klü
bünde santrhaf oynıyan Nurullahın vaziyeti 

gayrinizami olduğuna karar vererek milli kü
me maçları neticelerini allak bullak edecek bir 
vaziyet ihdas etmişti. 

Neticesi Umumi Merkeze garip bir karar ver
diren Güneş - Gençlerbirliği maçından evvel 

takımlar birarada · 

Spor alemi daha bu kararın makus tesirleri al
tında iken dün gazetemizde intişar eden bir haber 
umumi merkezin yepyeni ve son derece yanlış bir 
karar daha verdiğini bildirmektedir. 

Bugünkü Maçlarda 
Fener 
Gunes 

' 

Yenilecek mi? 
Kazanacak mı ? 

( Y aza'1 : Eşref Şefik ) 
Bugün Kadıköy sahasında yapılacak iki mühim maçtan birinci

sinin başlamasına birkaç saat kaldı. Fenerliler Betiktaf kartısına 
çıkıyorlar. Onlardan sonra Günetliler Galatasarayla kozlarını 
pay etmiye bathyacaklar. F enerbahçe muhacimlerinin geçen haf
ta Galatasaray önünde yırtıcı bir oyun çıkaramadıklarına takılan 
bazı insanlar, bugünkü oyunda da ayni ·ıaziyetin tekerrür edece
ğini hesaplıyarak mağlup olacaklarına hükmediyorlar. 

Bir takımın yalnız sekiz gün dır. Kağıt üstündeki hesaplarda ga
evvelki oyununu tam bir ölçü 0 _ lip gelmeleri ihtimali mağlubiyetten 

fazla görünen Fenerbahçenin hücum 
larak kabul etmek nekadar doğ- hattı bugün iki gol atabilecek kabili-
rudur bilemem. Bilhassa ki, bu- yeti gösterirse, sarı lacivertlilerin 

?> gün çıkacak Fener kadrosunun korkmalarına mahal kalmaz. Aksi 
geçen haftaki hücumcularını ay- takdirde öyle bir muavin hattr önü
nen muhafaza edip etmiyeceği ne katiyyen layık olmadıklarını gös-

~ I" I termiş olacak Fener hücumcularını ma um o mazsa ...• 

Galatasaraya karşı kendi muavin
lerinin müsait besleyiş tarzlarına la
yık olabilecek kadar delici ve dalıcı 
oynayamıyan Fener forvetlerinin 
ortasının başkasile tebdil edileceğini 
kuvvetle zannederim. Sağ içi de Ni
yaziyi açığa alarak bir yoluna kor
larsa, !>ugünkü Fener hücum hattı
nın randımanı hayli değişir. 

Galatasaraya karşı kusursuz oy
namL'j olan Fener muavin hattına do

l.ı... -.ıınulmıyacağı muhakkak gibidir. 

bugünkü maçın kazanılamamasmda 
yegane amil görürüz. 

Maamafih, ı;nınu da ilave edeyim 
ki, galibiyetini aklından ge<_:.en hesap 
lara daha uygun bulacağım Fener
bahçenin bugünkü üstünlüğü yukar
da söylediğim gibi yüzde altmış nis
betindc olduğundan gol farkının bü
yük olacağını zannetmem. 

Güneş - Galatcuaray 

Mesele §Udur: 

Bundan bir müddet evvel Güneş ve 
Gençler Birliği takımları arasında 
yapılan müsabakada hakem Nihat 
Gençler Birligı takımından Halit ve 
Kadri isminde iki oyuncuyu nizanuz 
hareketlerinden dolayı oyundan çı
karmıştı. 

Milli Küme maçlarına dair umunıl 
merkezce yapılmış talimatname mu
cibince böyle hakem tarafından çıka
rılmış oyuncuların müteakip maçta 
oyuna girmemeleri icap ediyordu. lş
te umumi merkez aiakadarların yap
tığı itiraz üzerine (hakem Nihadin 
kararını haksız) bularak Gençler Bir
liğinin bu iki cezalı oyuncusunun ta
kımda kalabileceklerine karar ver
miş ve bu kararaı futbol federasyo
nuna dn bildirmiştir. 

Ankara muhabirimizin tahminine 
göre futbol federas,yonu bu ııJdrde 
değildir. ve eğer umumi merkezin ka
rarını knbul etmezse teşkilatta bir 
iki istifa daha olacaktır. 

Biribirini nakzeden kararlar 
Biz hadisenin ne şekil alacağını 

dü§ünmüyoruz. Bizi asıl düşündüren 
nokta salahiyetine hudut tanımıyan 
umumi merkezin kendi kabul ettiği 

bir nizamnameyi, nakzeden kararlar 
vermesinden ziyade futbol kavaidi 
umumiyesinin sahanın yegane haki
mi olarak tanıdığı hakemin kararla
nnı nakz.a. ve haksız olduğunu iddia
ya kalkmasıdır. Herhangibir maçta 
bir hakemin verdiği karan değiştir
mek şöyle dursun münakaşa bile et
mek hatta beynelmilel futbol fede
rasyonunun bile salahiyeti dahilinde 
değildir,. Çünkü hakem kararları la
yetcgayyerdir. 

Hozat köylerinde sevimli bir 
Türk kızı Hozata odun ıatmıya giden bir köylü kadın çocuğu ile beraber ' 

lp~ Beşikta,ın vaziyeti 

-

' 
Böyle bir Fenere karşı Beşiktaş 

takımının yüzde kırktan fazla, şan
sa malik olduğunu iddia etmek pek 
ru.~ln yakın gelmiyor. Futbolda gali
biyet gol çıkarmakla kabil olduğuna 
nazaran, Fenerin, M. Reşat, Angeli
dcs, Fikretten mürekkep olacak haf 
hattını yüzde elliden fazla bir mu
vaffakıyetle zorlayabilecek hücum 
hattını Bcşiktaşta pek göremiyorum. 
Beşiktaş golcüleri arasında Hak
kı ve Nazım ferdi vaziyetlerde tehli-

Bu maçın neticesini, Galatasara
yın çıkaracağı takıma bağlı görmek
teyim. Elinde muhtelif ve müteaddit 
oyuncuları olan Galatasaraylılar kad 
rolarında yapacakları tertibe göre 
kazanma şanslarını ya artırmış, ya
hut hayli azaltmış olacaklardır. 
Eğer Galatasaray mevcut eleman

larını rakiplerinin oyun tarzlarına 

en iyi bir şekilde muka'i.Jele edebile
cek evsafta olanlardan seçer ve yer
lerini de umumi ahengi temin ede
cek tarzda bula bilirlerse talihlerini 
yüzde elliye çıkarabilirler. 

Bugiinkü teşkilatı kuranlar spo -
rumuzun henüz iptidai şekilde oldu
ğu eski zamanlarda ancak tesadüf e
dilen bu kararlardan kurtulmak ve 
medeni alemin spor telakkilerini haz 
metmek için 25-30 sene emek sar
fetmişlerdi. c'i.imiıuriyetin vüyüil ieyizlerine ka1Juşan Tunceii köyiüleri 

muharririmize sevinçlerini anlatıyorlar 

kelidirler. Halbuki Fenerin muavin 
hattım ferdi gayretle sık sık aldat
mak pek mümkün değildir. 

G'iincşc ~arşı tehlikeli akışlarile 
göze çarpan Beşiktaş sağ açığı Rıd
vanm Fikretle olacak mücadelelerin
de üstün çıkması uzak ihtimallerden
dir. 

Beşiktaşlılar olsa olsa yukarda 
~aydığım oyunculannrn ferdi gayret
lerilc, tabii şansla.. bir kere, tabiiden 
fazla şansla iki kere Fener muavin
lerini ve müdafaasını aldatabilirler. 
Talih~iz gUnlerinde ise iki gol yiye
ceklerini hesaba kattığımız Fenerli
ler ise, Beşiktaş muavin hattını çok 
güçlük çekmeden aşabilirler. Bu iti-
barla gol tecrübesi SLlcdini rakiple
rinin iki misline çıkara~ilirler. Her 
~eyde bir ihtimali hesap mevcut ol
duğuna göre, gol tecrübesini fazla 
yapacak tarafın muvaff~ olması U
m1di diğerinden şüphesiz ki, fazla-

Ondan sonrası da oyunun ve takım 
!arın tesadüfüne bağlı kalır. 

t'""'" Allo A"l''l 
~ ~ 
- Aile> ~ - ~ 
~ iki Maçı da Kemal ~ 

~ HR~~~ ~.~~~~.~!~~.~ ! 
1 pılacak olan Fenerbnhçe - Be- ~ 
- ::;il<taş ,.e Güneş - Galataı;;aray ~ 
t mıı~larınm hakemlerini Federas. .;. 
' yon dün a.k5am geç va.kit klüp- ~ 
~ lere tebliğ etrnl:;tir. Tebliğe gö. ~ 
~ re senenin en mühim ka~ılaş- ~ 

malanndan olan bu iki ma~l An- , 

~ karadan Kemal Hallın idare ede.~~ 
, cektir. 
v-.._,...._,,~ 

Şimdi ayni noktaya dönmüş oldu
ğumuzu görmek cidden hazin bir mü
şahededir. 

Bu kararilc umumi merkez spor 
icap ve ihtisaslarından tamamile uzak 
laşmış bir halde olduğunu göstermiş 
oluyor. Endişeyi artıran diğer bir 
nokta da futbol işinin en salahiyetli 
merkezi olan Futbol Federasyonu -
nun umumi merkezi tenvir edemiye
rek bu yanlış karara mani olamama
sıdır. 

1Uaaha7.a yine umalım ki; Futbol fe 
derasyonumın tecrübedhle "\·e spordan 
yetlşmi.ı; reisi umumi merkezdeki ar
kadaşlannı ten\'irc \'C bu son karan 
ı laha mumffak olsun da Türkiye 
sporunda dünyanın şa~acağı bir fena 
emsal hudu unun önüne g~.sin ! 

Ankarada Bisiklet Y arıfları 
Ankara, 3 (A.ı~.) - Bugün yapı

lan Türkiye bisiklet sür'at şampiyo
nasından sonra Izmirden eski sür'at 
ikincisi Mustafa, Ankaradan, Eyüp, 
E.skişehirden Tarık, Bursadan Faruk 
arasında hususi olarak yapılan sür
at yarışında, Ankaradan Eyilp birin- , 
ci ve Izmirden Mustafa ikinci gelmiş
lerdir. 

TAN foto muhabiri Hilmi, Tun 

1 celinin tabiat güzelliklerini 

topluJIOT 

Tuncelinclen manzaralar: Munzur dağı tepelerinin Beyaz clağclan görünüşü 
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CAPRI ADASINDA 
Deniz kızlarının 
Şarkı söyledikleri 
Kıyılardayız ... 

N apolide tramvaydan Beverello rıhtımında in
dik. Işte bizi Capri (Kapri) ye götürecek 

vapur .. Rıhtıma arkadan yanaşmış, geniş bir iske
le üzerinden yolcular içeriye giriyorlar, etrafta 

müthiş bir kalabalık var amma çoğu seyirci ... Va
purdaki bir hoparlör boyuna dans havaları çalarak 
etrafı çınlatıyor. lskele başında ~ir memur bizden 

bilet sordu ve yüz adım kadar ileride bir ıköşkü 
gösterercli: "oradan bilet alınız ... " dedi. Capri'ye 

gidip gelme vapur parası adam başına 30 liretti, bi
zim para ile iki liradan fazla tutar ... Mesafe hemen 
hemen Istanbul ile Yalova arası ... Biz Yalovaya bi

rinci mevki elli kuruşa gidip gelebiliyoruz. Şu hal
de vapur ücretlerimizin pahalılığından hiç şikayet 
etmiyelim. Vapurumuz bizi C:apri' ye götürüyor 

1
1 Vapurdaki yolcuların çoğu ec
nebi. Her taraftan kulağıma fran
sızca, ingilizce, almanca mükale
meler geliyor. Hele Fransızlar ba
ğıra bağıra konuşuyorlar ve elleri
le durmadan işaretler yapıyorlar. 
Biri gözleriyle Pompeiyi arıyarak: 
"'Dünya harabelerinin en eskisi bu 
imiş ... " diye yalan yanlış bir mü
talea ile sürerken, arkadaşı önün
den geçtiğimiz Vezüv'ü: "Bonjur, 
Mon Viyö ... " diye teklifsizce seıa.m 
lıyor. 

Fakat kadmlar yanardağa 
korkarak bakıyorlar, içlerinden bi 
ri : "D bu tepenin üstünde oldu
ğumuzu düşünüyorum da yüreğim 
ağzıma geliyor ... " diye volkanın 
patlayıvermesi ihtimalini en .. 
dişe ile hatırlıyor. O, volkan, 
hiç oralı değil, azametli bir tavır
la yav'aş yavaş dumanlarını püs
kürmekte devam ediyor. Her önün
den vapur geçtikçe ~u koca ihtiyar 
neden çubuğundan beş on nefes 
çeker acaba? .. diye kendi kendime 
düşünüyorum. Yoksa bunda insan 
elinin ustalıklı bir marifeti, bir o
yunu mu var? ... Kimbilir, belki de .• 

Konusmasalar bile herkesin mil
liyetini hallerinden ve kıyafetlerin 
den anlıyabiliyorsunuz: Ceketini çı 
karmış olan şu şişman a.sKılı adam 
süphesiz bir Fransızdır. Şu çıplak 
kıllı bacakların Alman olduklarına 
yemin edebilirsiniz. Boynunda fo
tograf makinesinin kayışı, şu zayıf 
uzun boylu puloverli zat mutlak 
bir İngilizdir. Elinde uzun bir dür
bin boyuna ufku araştıran karşı 

kanapedeki üç genç, ileride oturan 
'.Amerikalı kadınların limon yiyiş· 
lerini seyrederek hafiften gülüşü· 
yorlar. Geçerken kolunuza çarpan 
iri gözlüklü Japon delikanlısı sjze 
hangi dilden pardon diyeceğini •Ji
lemiyor. Yeni evli birçok çiftler 
- bunlardan da nckadar çok var -
yavaş yavaş gevşiyorlar. 

l ık giyinmiş garsonlar, elle
rinde tepsiler yolcular ara

tımda dolaşıyor, vermut, porto gibi 
iştah açıcı içkiler satıyorlar. 

Limandan çıkınca hoparlör sus
tu. Demek ld bu dans havaları yol
cuları eğlendirmek için çalmmıyor
nı uş, bunların vazifesi limanlarda 
çığırtkanlık etmek olmalı... Nite
kim Sorrento'ya yaklaşınca gra
nıofon, hoparlörünü yeniden besle
miye başlamıştı. Fakat yolda her
kes kendine bir eğlence bulmakta 
geçikmemişti... Pozlar alınıyor, re
simler çekiliyor, arkada bir kitara
ya refaıkat eden yanık bir ses, Tino 
Rossiye taş çıkartacak bir baygın
lıkla meşhur Capri şarkısını söy
lerken yolculardan birçoğu ona uy
nıaktan, yahut şarkıyı için için mı
rıldanmaktan kendilerini alamı:yor
lar. 

Şimdi körfezin ortasındayız ... Et 
rafımızda uçuşan martılar, arası
ra güneşte parıldıyan dalgalar üs
tüne konarak dinleniyorlar. Hava 

Yazan: Faik 
Sabri Duran 

Bizi Capri'ye götüren 
vapurun güvertesinde ••• 

güzel ve rüzgarsız amma deniz dul 
g~lı::· _Bunlar Capri ismini taşıyan 
kuçucuk vapurumuzu epey sallı
yor. Karşımızda oturan bir Fran
sız ailenin önce iki küçük çocuğu, 
sonra anneleri fena oldular, orta
lığı kirlettiler. Etrafta bir kaçışma 
dır başladı, derken bu hal !:>aşka 
çocuklara ve basl<a. kadınlara da 
bulaştı ... Hatta ötede elindeki inci
lini rahat rahat hatmetmekle meş 
gul papaslardan biri bile birden 
yerinden fırhyarak küpeşteden dt
şarı yarı beline kadar sarktı. Yol
cıılar hafiflendikçe, tayfalar elle
rinde kovalar ve ıslak bezler, yer
leri temizliyor, çok hasta olanları 
aşağıya kamaralara götürüyor, hu 
susiyle küpeşteye yaklaşan yolcu
ları çieri çekerek bir işleri varsa 
denize değil, oraya yere yapmaları
nı tavsiye ediyorlar. 

M eraklının biri bunun sebebi
ni sordu: Güvertenin temiz 

lenmesi daha kolaymış, bir de va
purıu.n dışarısındaki o güzel beyaz 
boyasını harap etmek tehlikesi var 
mış. Bir mesele daha var, o da a
şağıya ait güvertede, yahut kama
ralarda oturanlardan biri şu sıra
da ·!:>aşını dışrıa uzatmak ihtiyacı
m duyarsa, bu biçareyi tepesinden 
aşağı boşaltrverecek bir felaketten 
kurtamıak lazımmış ... 

Elimdeki rehberde okuyorum: 
"Deniz dalgalı olursa Capri'nin 
meşhur Mavi Mağarasını ziyaret
ten vazgeçmeli... Çünkü böyle ha
valarda mağaranın dar deliğinden 
içeri sandalların girmesi pek güç 
ve tehlikelidir ... " diyor. Doğrusu 

Mavi Mağarayı göremezsek pek a
cırım. Çünkü biz bu Capri yolculıu
ğunu en ziyade bunun için yapıyo
ruz. Dünyanın tabii harikaları için
de bu mağara ötedenberi çok me
railrnnı uyandırırdı. Ne ise bakalım 
taliimiz bize yardım edecek mi? 

Vapur Capriden evvel Napoli 
körfezinın cenubu şarki u

cuna yakın Sorrentoya uğruyor. 

Onu on geçe küçük !:>ir mendirek
ten içeri girerek demirledik, va
pur arka taraftan rıhtıma yaklaştı, 
iskele verdi. Yolcuların bir kısmı 
buraya çıktılar, bir haylı da yeni 
yolcu bindi. Sorrento, körfezin çok 
ecnebi çeken yerlerinden biri imiş .. 
Elli altmış metreye kadar yükse· 
len şu dik sırtların üzerine bu bü
yük otelleri, bu zengin bahçeleri 
nasıl kurmuşlar. Kıyıda denize gi
recekler için soyunma kulübeleri sr 
ralanıyor ... Mayolu erkek kadın beş 
on kişi sandallarla vapura yaklaşı
yorlar, yüzenlerden de yakınımıza 
sokulanlar var ... 

Bir çeyrek sonra demir aldık 
Kıyıya pek yakın geçiyoruz. Punta 
della Campanila'yr dönüyoruz. Ho
merin şiirlerinde anlattığı Siren
lE'r, yarısı kız yarısı kuş veya ba
lık deniz afetleri işte bu kıyılarda 
yaşarlarmış... Sirenler şarkıların~ 
tatlı ahengi ile gemicileri . teshır 
eder, gemilerin kayalara çarparak 
parçalanmasına sebep olurlarmış ... 
Yalnız, Truva kahramanı illisses 
onların tuzaklarına düşmemiş ... 
Gemicilerinin kulaklarını balmı.ımu 
ile tıkatmış, kendisini de geminin 
direğine '!:>ağlatmış. Sirenler gemi
nin etrafında dört dönmüşler, en 
cazip şarkılarını saatlerce söyle
mişler, fakat bu mücadeleden Ulis
ses galip çıkmış, kayalar arasın
dan gemisini bir kazaya uğrama
dan geçirmiş... .İşte bu hurafayı 
doğuran ri.izgar iniltilerinin vata
nı, şu önünden geçtiğimiz korkunç 
kayaJııklardır. 

Sigorta Kongresine 

Gidecek Heyet 
Pariste toplanacak beynelmilel si-

' gorta prodektörleri kongresine mem

leketimizden de bir heyet iştirak ede
cektir. Bu heyet, Türkiye sigortası • 
run prodöktörleri birliğini temsilen 

Sait Rızanın reisliğinde Kemal Süher 
ve Kemal Başarandan mürekkeptir. 
Kongre bu ayın 7 sinde toplanacak
tır. Rayet, dün akşam hareket etmiş 
tir. 

• lAAJ~~LAC«lLOlLLA~ 
LA~LA@DIM@& 

Meşhur 

Altın 

il 
• • 

Bülbülü Şeyda .. 
Kafese Koyan 

Merakh: Ali 
YAZAN~~~ 

l Salahaddin Güngör ~ 
~""~~~ 

Bülbülü altın kafese koymutlar da: 
"Ah, vatanım ... ,, demiş! İşte manası 

kal~ıyan sözlerden biri daha... insanoğlu, 
artık bülbülü de kafese koyuyor ve kafes 
içinde şakır şakır öttürüyor. 

Bu mucizeyi yapanlardan biri de bülbül 
meraklısı Bay Al.i Sakman! Kuş pazarının 
kurulduğu Y enicamide kendisile tanıştım. 
Bülbül hakkında, ondan dinlediğim şeyler, bu 

minimini kuş için kafamda yer eden kanaatleri 
altüst etti. Güle aşık sandığımız bu hayvancık, 
meğerse, hep taşlık, yarı vahşi yerlerde ötermiş. 
Gül değil, gülün kokusu bile gelmezmiş oralara .. 
sonra, bu artist hayvan; dehşetli et meraklısı imLj! 
Etten başka bir şey yemezmiş! B. Ali bülbül kalesinin başında 

Ve asıl garibi, kafese giren büJ_ 
bül, iyi bakılmak şartile, dışardaki
Ierden daha iyi öter, daha çok öter. 
miş .• 

Ş imdi, müsaadenizle Bay Ali 
Sakınanı dinliyelim; İstan

bulun meşhur bülbül meraklısı di
yor ld: 

- Bülbül, gayet kolay tutulur .. 
Fakat bül:ıülü tutmak değil, besle
mek hünerdir. Evvela, bir ökse a
lırsınız. Üzerine birkaç kepek kur
du serptikten sonra, bülbüllerin öt
tüğü yerlere bırakırsınız. Bülbül, 
kurtları görünce dayanamaz. On
ları yemek için gelir. Fakat gelir 
gelmez de, ökseye tutulur. 

Asri yorucu, üzücü olan, işin 
bundan sonrasıdır. Yakaladığınız 

bülbül, haşaratla geçinen bir hay
van olduğu için; onu mutlaka et 
yedirmiye alıştırmak lazım .. 

O giin.den itibaren kasabanıza 

tenbih edec~siniz: Her sabah eve 
bir kuzu yüreği getirecek! Siz, bu 
yüreğin sinir,deri ve yağlarını keskin 
!:lir bıçakla parçalayıp atacaksınız 
ve geri kalan kısmını, macun kı
vamına getirinciye kadar leblebi 
unu ile yoğurup karıştıracaksınız. 
Sonra, bu yiyeceğin üstüne, bir
kaç sinek, beş on kurt bulup koya
caksınız. Yani, birk~ç gün için 
evde sinek avcılığına çıkmanız icap 
edecek. Bülbülcük, böyle bin itina 
ile hazırladığınız yemi, üzerindcıki 
sinek ve kurtların hatırı için ycmi
ye başlıyacak!.. Derken, günün bi
rinde; bu macunu sineksiz olarak 
önüne getireceksiniz. 
Ve bülbülü, böylece, kuzu yü
reği ezmesile leble)Ji unu macunu
na yavaş yavaş alıştıracaksınız. 

Fa.ık!ı.t, kuzu ciğerini, her gün, hat
ta sıcak havalarda günde iki de
fa değiştirmek lazım olduğunu da 
unutmayın ... 
Bozulmuş bir yUrck, bülbülü der 

hal öteki dünyaya gönderir. 

Bülbül, ya yavru iken, yahut 
kart olarak tutulur. Babaç bülbül 
kafese icolay alışmaz. İnsandan 
dehşetli ürker. Onun bu ürkekli
ğini gidermek için, kafesin içine 
beyaz bir örtü gerilir. Ve bu ör
tü, hayvan alışıncıya kadar kafes
ten çıkarılmaz. 

zm sesini kesenle.r hakkında: "Dut yıla'rı, üçü dördü geçme 
yemiş bülbüle döndü .. ,, derler. Hal raşacak bu zamanda, bü 
bu ki, kafese alışan !:>ülbül, yaz mev dile? .. 
simi içinde de ötUşlerine fasıla Ama, bir kere de ö 
vermez. İyi bakılmış, yemi suyu yınca; artık nağmeleri 
vaktinde verilmiş bir bülbülün, ka- dinleyin ondan ... 
feste altı ay, hiç susmadan öttü- Bülbül, hançeresind 
ğ·ü vardır. Bülbülü, kafeslerde çift ( 40) türlü ses çıkarır. 
leştirmeyi tecrübe etmedim. Esa- tığı nağmeyi, ikinci def 
sen buna ihtiyaç ta yok. Çünkü, maz. ~ülbül yanında t 
her sene, yeni bülbül tutmak müm narye yavruları da baz 
kün. 'Yalnız dediğim gibi, Bülbülü taklidi yaparlar. Fakat, 
beslemek için insanda Eyüp sabrı bül, nerde kanarye ?. 
olmalı. İşin üzilci.iltiği.inden dola- Evimde bir. tek bülb"" 
yı, bülbül avına pek heves eden Bu tek bülbül, ikiye üç 
bulunmuyor. Bir bülbül tutar, besle · 

B ül'Jül, piyasası olmıyan bir 
kuştur. Meraklısı çıkarsa 

yüz lira, iki yüz liraya alır. Faikat 
pazarda bülbül satıldığı henüz gö
rülmemiştir. 1stanbulda benim gi
bi, birkaç bülbül meraklısı var. Sa 

rüm, o öldükten sonra, 
kasını elime geçiririm. Ş 
dar, elli kadar bülbül öt 
oldu. 
Knarya, flurya, heps 
hoş ama, ille bülbül, iil 

Alelade TUVALET veya TALK pudra.<;;ı 

de~ildir. O bilhassa ~cuklar için bazırlan
mı~ ve çocuk hıfzıssıhhasma tatbikan 

yapılmıştır. 

PERTEV ÇOCUK 
Pudrası 

kullanan analar onu reklam etmeği mem. 
leket borcu bilmekte ve bize hergün binler

ce tt'~5ekkiir mektubu göndermektedir. 

lürkGemiKurtarma ı "- Her akşam 
ANONİM ŞİRKETİNDEN: anorama 

ı - Adalet gcmisı satılığa çıkalll · 
mıstır. 

K art bülbüller, gece yarısın
smdan sonra, sabaha kar

şı, fazlaca çırpmmrya başladıkları 
için kafesin tavanına, içerden "yas 
tık,, adı verilen kalın bir '!:>ez konu 
lur. Ve bu bez, bUlbül, alıştıktan 
sonra da çıkarılmaz. 

2 - Şartnamesini istiyen şirketin 
Galata Rıhtım caddesinde Merkez 
Rrhtrm hanının beşinci kattaki dai
resinde alabilir. 

Bayan 

HAMiYI 
Kafese alışan bülbül çabucak ö

tüşlere başlar. Dışarda, bahar so
na erince, bülbül de sesini kesmis 
bulunur. • 

Hatta, dut çıktııktan sonra, bül
büller ötmediğinden kinaye, ansı-

3 - Satış 19, 7, 937 pazartesi gü. 
nü saat 11 de şirketin Merkez Rıh
tım hanındaki dairesinde yapılacak
tır. 

4 - Artırma pazarlık usuliledir 
5 - Teminatı katiyye be. ·· ·. 

ra nakit veya şartnamede Y 

vilat \·esairedir. 
6 - Adalet gemisi Pa.şat 

yunda demirlidir. Arzu edı 
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Berg~mad~ Zon9uldakta Su ve 
Elektrık T esı· M kt lh+· 
satı Yapılıyor e ep ıyacı 

Bergama, (TAN) - Belediye Re. 
i Nafiz Öz Ankaradan dönmüştür. 

Nafiz Öz, elektrik işini halle muvaf
fak 'blmuş, 155 beygir kuvvetinde 
bir tüccar motörile elektrik istihsa. 
11 )&karrUr eylemiştir. YUmıda mU. 
Daiua.ya, bunu mUtea.kıp ta inşaata 
Jaeıamıacaktır. Tesisat için bir mik
dtr para hazırdır, üst tarafı Beledi
~er Bankasından borç alınacaktır. 
BUtUn tesjşat 60 bin liraya mal ola. 
Cü, gUndUz de cereyan verilecektir. 

Nahiyesinde 

klrgeler Temizlendi 

Zonguldağın çok güzel bır manzaraıı 

!,~--------------~~-, 

Fuarda, Vahşi · Bazı--
Yerler aylarca 
Susuz katıyor Hayvanlar Bahçesi 

de Kurulacak 
İzmir, (TAN muhabirinden) - Ağuıtosun yirmisinde açılacak 

olan yedinci lzmir fuarı, hümmalı bir çahfma içinde hazırlanıyor. 
Bu sene fuarda, bir Hayvanat Bahçesi açılmaıı kararla.mı• gibi .. 
dir. Bu bahçede sıcak iklimde yafıyan vahti ve yabani hayvanlar 
aöıteriJecektir. 

utlu suyu 
onyalja 
eiiriiiyor 

Konya, (TAN) - Burada içme su 
ihtiyacı tamamile tesviye edil. 

k üzeredir. 12 kilometre uzaıktaki 
tlu suyunun Çayırbağı suyuna 
ştırılması için dört aydanberi de

m eden ameliyat 15 Temmuzda bi
ktir. Böylelikle içme suyu ihtiya 

ka1'9ılanmı, olacaktır. 

Aksaray panayiri iyi oldu 
Aksaray, (TAN) - Her sene Ha. 

da başlıyan ve bir ay süren pa
yır bu sene daha çok rağbet gör

tür. Uzak ve yakın yerlerden ge. 
Jiirülerle hayvanın hepsi değer 

,_JJarla satılmıştır. 
_ ,., .... ,,,,,/Fvsimde yağan yağmurlar otluk. 

kuraklıktan kurtardığı için hay. 
ar beslidir. Bu yüzden hayvan 

-11'""11atımı geçen senekinden fazla. , 
Bu hafta panayıra Kars, Adana ve 
fıkeden de hayvan sürilleri gel-

AYDINLI YAVRULARIN 
GEZiSi 

Aydın, (TAN) - Bozdoğan ilko. 
u t~lebesinden bir grup başmu
mleri Bayan Ayhan Onatın bas

ğı altında otobüsle Sökeye, K~ş 
a, Sultanhisara gitmişler ve 

r gece kalarak buraya gelmişler-
KUçUklere Söke ve Sultanhisar. 
tariht !zerler de gösterilmiştir. 

Nahiyesine 
Rıhtım Y apıbyor 

Alibey (TAN) - Ayvalığm kar
da pek şirin bir nahiye merkezi 
kasabamızda okuma odası ve 

tım yapılmaktadır. Ayvalık ile Ali 
arasında tesis edilen muntazam 

6r servialeri, güzel ve çamlarla 
u adamızı ~ir sayfiye haline koy 
tadır. Gençlerimiz deniz sporla
uğraştıkları gibi yakında burada 
de stat yapılacak, kara sporları
da ehemmiyet verilecektir. 

Fuarın güzelli}\ ve intizamı ic;;i;n 
çok çalışılıyor. Gçcen sene görülen 
noksan ve hatalar, bu yıl tamamen 
tashih edilı\ iş ve fuarın mükemme
liyetini temin edecek düzgün, planlı 
bir şekil meydana getirilmiştir. 

Şimdiye kadar fuarda 132 pa viyon 
yaptırılmıştır. İzmir vilayeti, İzmir 
Ticaret odasn Sıhhat müzesi hususi 
paviyonlarınm inşaatına geçilmiştir. 

Bu yıl fuarda, bir de Ege mahsulle. 
ri müzesi ve aynca Türkiye Ticaret 
odaları paviyonu kurulacaktır. Kül
tür Parkta tesisi kararlasan tenis 
kortları için bütçeye tahsi~at konul. 
muştur. Kültür Parkta Türk Hava 
Kurumu tarafından 38 bin liraya in
şa ettirilmekte olan 45 metre irtifa
mdakl paraşüt kulesi inşaatı da bir 
buçuk ay sonra tamamlanmış olacak 
ve buradan geçenler paraşütle atla. 
wa talimleri yapacaklardır. 

Ekspozanlan ve ziyaretçileri eğ
lendirebilmek maksadiyle fuar tiyat. 
rosunda hemen her akşam parasız 
konserler verilecektir. Bunun için 
fuar komitesi ve birçOık müesseseler
le anlaşmalar yapılmıştır. Yine ko
mitenin tayin edeceği bir günde fu. 
ar inşasında bir tie çiçek bayramı ya. 
(lılacaktır. O gün ayni zamanda kırk 
fİft evlendirilecek, masrafları komi
te tarafından verilmek üzere düğün
leri yapılacaktır. 

Altınovada imar i,leri 
Altınova, (TAN) - Güzel bir 

parka mallık olan kasabamızda yeni 
bir sesli sinema binası yapılmaya 
başlanılmıştır. Park civarında pek 
yakında asri bir spor sahası da vü. 
cude getirilecektir. 

Bergamada çocuklar kampı 
Bergama, (TAN) - Çocuk Esir. 

geme Kurumu zayıf talebe için ça 

dırlı bir kamp kurmaya karar ver. 
miştir. Kampa devam edecek çocuk
ların !:>ütün ihtiyacı kurumca temin 
olunacaktır. 

Gemlikte Bir Temsil 
Heyeti Kuruldu 

Gemlik, (TAN) - C. H. Partisi. 
nin çalışmaları devam ediyor. Bir 
temsil heyeti kurulmuş, Bursadan 
gelen Ataman sahnenin tanzimi işi

ni tizerine almıştır. Yakında temsil 
ve müsamerelere başlanılacaktır. 

Zongrldak, (TAN muhabirin-
den) - Merkezde bir orta mektep ve 
dört ilk meldep var(\ır. Tahsil çağın. 
daki çocuklann sayısı, mevcut mek
teplerin istiap haddinden kat kat 
fazla olcluğu iı;in laznngelen tedbir
ler alınmaktadır. Şehrin en müsait 
yerinde yeni bir ill<ınektep binası in
şasına başlanmıştır. Bütün köylerde 
ilkmekt.ep binası yapılması i9in teşeh 
büslere girişilmiştir. Çok kısa bir za. 
man eonra, mektep&lz köy kalmıya. 
ca.ktır. Şehrin en büyük ihtiyacı .su
suzluktur. İçme suyu, civardan temin 
edilmektedir. Çama..,ır ve temizlik İŞ
ierinde kullanılacak su yoktur. Bu 
yiizllen, bazı evler, aylarca susuz kal
maktadır. 

Muş Çarşısını 

Soyan Bekçiler 
Nasd Tutuldu ? 
Mufi, (TAN) - Bir hırsız kum. 

panyası kurdukları anlaşılan Zübe. 
yir, Bahri, Fahrettin, Hasan namın
Ja dört bekçi tevkif edilmişlerdir. 

Hadise şöyle meydana çıkmıstrr: 
Geçenlerde Bahri isminde biri, ge. 

celeyin mükerreren sayıp ertesi gü
nü inhisar idaresine vermek üzere 
dükkanında bıraktığı yüz liradan iki 

liranın, tütUn paketlerinden de on 
kadarının noksan olduğunu görmü~

tür. 

Bunu takiben. tüccar Mualafanın 

dükkanındaki üç yilz liradan oluz Uç 
lirası bir gece yok oluvermiştir. Sene

lerden beri Muş çarşısında devam e. 
den bu programlı ve tedrici hırsızlık 

nihayet şayi olmuş, merkez komiseri 
İrfan şüphelerini emniyet memuru 

Sırrıya bildirmiştir. Bunun üzerine 
hırsızların tutulması için lazımgelen 
tertibat alınmıştır, 

Hırsız kumpanyasına dahil olmıyan 
bekçi Haydar, geçen gece çarşnm 
yukarı başında arkadaşlarına düdük 
le işaret vermiş, cevap alamayınca 
şüphelenerek aşağıya doğru yürü
müş ve bir mağazanın kapısını kilit. 
siz bulmuştur. İçeri girince Zübeyir, 
Bahri. Fahreddin ve Hasan karşılaş
mıştır. Önceden tertibat alındığı için 
hırsır.lar iş ilzerinde yakalanmışlar
dır. Mevkuf bekçilerin evlerinde ko. 
kulu sabundan, ipekli mendilden iğ
ne ipliğe varıncıya kadar, ~in bir ç;e
şit hırsızlık malı bulunmuştur. 

Bergama tütüncüleri enditede 
Bergama, (TAN) - Havalar on 

gilndenberi fazla poyraz gittiği için 
Bergama tütüncüleri endişe içinde
dir. Rilzgarlarm tlitUnlere zarar ver
mesinden korkulmaktadır. 

Karaman 
Alaymm 

Yıldontimu 
Karaman, (TAN) - Karaman pi

yade alayının yıldönümü münasebe
tile burada büyük merasim yapıl· 
rmştır. Kışla meydanındaki toplan. 
trda evvela bir geçit resmi yapılmıg, 
kahraman asjcerlerimizin intizam ve 
mehabeti seyircilere heyecan vermiş 
tir. 

ı Birliğin kıymetli komutanı Albay 
Hakkı Akkaş, alayın kuruluşundan 
bu ane kadar geçen tarihini anlatmış, 
Balkan harbinde ve umumi harpte 
kazandığı zafer menkıbelerini birer 
birer saymıştır. 
Tuğbay da, sayılan za.f er destan

larının harp ceridelerine dayanan bi
rer hakikat olduğunu anlatarak baş 
ta alay komutanı olmak üzere bütün 
slibay ve efradı tebrik etmiş, yıldö. 
nümU merasiminde bulunan davetli
lere teşekkürden sonra merasim nL 
hayet bulmuştur. 

Ayni gece; çamlar, bayraklar ve 
rengarenk ampullerle bezenmiş olan 
Alay gazinosunun bahçesinde bu yıl 
dönümü coşkun bir neşe ile kutlulan 
mıştır. Beş yüzden fazla Karamanlı, 
ilçebay Celal Ünsel, Urbay Ahmet 
Otken, birliğin Tuğbayı Nuri Arpa. 
cı başta olmak Uzere alay slibayları 
ve eşleri hep bir arada sabaha kadar 
eğlenmişlerdir. Genç sü!>ayların ter. 
tip ettikleri milli "1stikl8.l" piyesi bil 
yük heyecanla.seyredilmiştir. 

BROD 
Kumaş Ticarethanesi 

SULTAN HAHAM 
Perakende satışa ait YENi MACAZANIN 

açılmaıı münasebetile ıon moda INGILIZ 
kumaşları ve kuponları getirdiğini ve zengin 

çefitler bulundurduğunu sayın müşterilerine 
bildirir. 

latanb ul Defterdarhğ ından: 

Cins ve Mevkii Muhammen 
bedeli lira 

Sultıına.hmet Camii arkasında eski Baytar mektebi elyevm 
Aygır deposu müştemilatından iki katlı ahşap bina ankazı 
bu binanın zeminindeki mermer döşeme ile yanındaki su de-
posu ve hamam ve krokisinde gösterilen bazı aksam satış
tan hariçtir. Ankaz iki ay içinde kaldınlacaktı:r. 
Ortaköyde Denizyolları işletme idaresi tarafından kömür 
deposu olarak kullanılan eski Feriye karakolhanesi ankazı 
iki ay içinde sökülüp kaldırılacaktır. 
UskUdarda tcadiyede yeni İbrahim paşa caddesinde eski 13 
yeni 11 No. h yanmış karakolhane duvarlarndaki taşlarla 

1100 

680 

bu karakoldan sökUlilp Üsküdar hük11met konağında saklı 
demir parmaklıklar. Taşlar toptan: 30 

Parmaklık kilosu 0,03 

Yukarda cins ve mevkileri yazılı ankaz hiza.larmdaki bedeller Uzertnden 
açık artırma usullle ı.ııatılacaktır. lateklilerin ve tediye ve sair seraltlni 
öğrenmek istiyenlerin 15, 7, 937 perşem~ günü saat on dörtte yllzde 7,5 
pey akçelerile Milli Emlak Müdürlüğünde toplanan komisyona gelme.. 
leri. (M.) (3796) 

Diş Macunlarının incisi 

Gemlik mektep sergileri K o H •ı N o R 
Gemlik (TAN) - İlk mekteplerin 

tatilinden sonra mUze ve sergilerin-
deki eserler halka teşhir edilmiye Diş Macunudur 
başlanılmıştır. Sergi ve mlizelerde 
müfredat programlarına uygun ders Bunu bir kere kulla n anlar artık ayrılamazlar. 
vasıtaları ve talebenin vücude getir- Kullanmamıt olanlar bir deneıinler. 
dikleri eserler vardır. h•••• Izmir aatıf fUbesi: Bay Ahmet Buldanloğlu ~---.. 

ArıfilJedeki 
Eğitmen 
Kursları 
İzmit, (TAN) - Tohum ıslah is· 

tasyonu, köy eğitmenleri kursu, arı. 
crlık kıursu gibi modern üç müessese
nin bulunduğu küçük Arifiye köyil 
işlek bir tarım ve killtür yatağı ol· 
muştur. 

"Tohum ıslah istasyonu Kocaeli 

mıntakası ziraatine geniş bir inkişaf 
yolu açmıştır. Bu istasyonun !>uldu. 

ğu "Cumhuriyet" isimli buğday tipi 
bölgemizin her tarafında geniş bir 
şöhret ve rağbet kazanmıştır. 

Köy eğitmenleri kursunun Arifiye

de açılmış olması Kocaeli köylüleri 

için bir talih eseri olmuştur. 
Köy eğitmenleri her türlü kültür, 

tarım ve· yurt vazifelerini kavramış 
olarak yetişmekte olup yurtlarına 

döndükleri zaman köylüye ışık ve 
hayat saçacaklardır. 

lzmitte avcılığa da ehemmiyet ve
riliyor. Arifiye Avcılık kursunun mm 
takamız köylülerine yeni bir rehber 
olacağı şüphesizdir. 

Bergamada yeni hapishane 

Bergama, (TAN) - Yeni hapis. 
hane inşaatı bitmek üzeredir. Mah
kumların buraya nakli artık pek u
zun sürmiyccektir. 

Bigada köy köpeklerine zehir 

verildi 

Biga, (TAN) - Serseri köpekle. 
rin itlafı için htiıkilmet doktorluğun
ca her muhtara kafi mikdarda zehir 
dağıtılmıştır. 

ANTEPTE 

iZCiLiK 
Gaziantep (TAN) -Antep izcileri 

her törende çok alkışlanmaktadır. 

Düzgün kıyafetleri, tam bir in ti • 
zamia yürüyi.i,§leri, her geçit resmin
de takdir edilen izciler sporun diğer 
sahalarında da önemli varlıklar gös
termektedir. 

Bebetin bu gibi 

tl. harekiıtı .. ~ kiyme 1 

Bu wün var, yarı" yok. Caybetme
meye çalı.malı. Resi m ler aeçmı, 
zamanları birbirine ballar, ilk za
manların ve geçm l' ııü nlerln hatı
raları nı canlandırı rlar. 

Fakat yarın lateyeceftn lz bu re
slmler l bu a-ün çekmellsln lz B u 
wün, çift emülslyonlu KODAK VE
RIKROM f ilmler u yeslnde onları 
daha tabii v e daha canlı elde et-
mek kolaydır. Gelecek sefer resim· 
ıerlnlzl VERIKROM fil m iyle çekiniz 
ve farkını aörünüz. 

"VELOll8" lıllılı• ııuıı .. lıeJyaltr ilahı gOnl " ılllıyh olur. •rarıııu 
ve ~ ıaNn ulılııır. 

'"VELOU" kalıdı11 iltV edlılı wı kopyaların arkasında "VELOKŞ" keliftıellıl arayıııı. 

KODAK ŞiRKETi ..:. laı.nbYl-O.roaııı. Tonol, Ensıı Souk No. ~ 

Her ak, am 1 lstan~ul Asliye ikinci ticaret mah· 
# ' kemesinden: Hayfada Atid Naviga-

MONIR NUREDDiN tion Comp~i vapur şirk~~inin Atid 
nam vapurile Beyruttan Gozem Şayo 

PANORAMA 
bahçesinde ~~!! 

HALK OPERETi 
Yaz t.emsilleri. Beylerbeyi iskele Ti· 
yatrosunda 6-7-37 Salı akşamı Eski 
Hamam Eski Tas. Büyük operet 3 
perde. Orkestra -Bale 

Eskena.zi Negrin Limitet şirketi na
mına gönderilen 313 sandık limona 
ait Regal Z. H. markalı konoşimen· 
to zayi olduğundan bulanın 45 gün 

zarfmda mahkemeye ibrazı lüzumu 
ve eylemediği takdirde mahkemece 
iptaline karar verileceği ilin olu· 
nur. 
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H alife Mansur, Eba Müslime 
kal'§ı yaptığı nankörce h~

reketi mazur göstermek için, hakı
kati tamamile tahrif etmişti. Fa
kat onun uzun süren hutbesini din
liyenler, şimdi birer birer .~a:onu 
terkederlerken, derin bir sukunet 
içinde düşünerek, halifeye .. karşı 
kalplerinde bir soğukluk ve urper-
ti hisseylemişlcrdi. . . 

Hatta. hükumet ricalinden bın, 
teessürünü gizliyemiyerek, yanın
daki kumandanlardan birinin kula
ğına eğilmiş: 

- Zavallı Eba .Müslim! Bu ev
hamlı adama hifnıet edeceğine, bun
dan daha mert ve bundıı:ı bin de
fa daha cesur olan Abdullah bin 
J\li ile cJele verseydi, §imdi maş
rıktan mağrıba kadar bütün dün
ya, (Ali Resül) ün siyah bayrağı 
altına girerdi.. Hatasmm cezasını, 

kanile ödedi. 
Demekten çekinmemişti. 

Korkunç Bir Hakikat 
rmak oğlu Halit te Halifenin 

önünde yerlere kadar eğildik
ten sonra; geri geri çekilerek, çı
kıp gidecekti. Fakat Halife Man
sur, elile işaret ederek: 

- Ya, Halit! .. Sen kal. 
Diye, emretmişti. 
Halidin vücudu, bir anda buz ke

silmişti. Ellerini kavuşturarak, 
tekrar yerine çekilirken, içinden 
de: 

- Eyvah.. mahvoldum... Eba 
Müslimden sonra, sıra ~ana geldi. 

Demişti... ve büyük bir heyecan 
içinde, bu emrin neticesini bekle-
mişti. 

Salondakiler çıkıp ta artık ora.. 
da kimse kalmayınca, Halife ba
Şf!ll Halide çevirmiş; . k~ndisine 
yaklaşmasını işaret etmiştı. Sonra 
mülayim bir lisan ne: 

- Ya, Halit!... Seni temin ede
rim ki. vaziyetten, son derecede 
müte~irim. 14•akat, başka türlü 
ne yapabilirdim ... Sen akıllı bir ~
dam olduğun için, Sl'ninle açı~ go
rUşebilirim. şunu, sen de tasdık e
dersin ki; iki aslan, bir postt~ J:a
kışmaz. öyle değil mi ? .. Demıştı ... 

Halit, pek 0 kadar korkak bira
dam olmamakla beraber, hayatını 
çok severdi. Eba Müslim gibi cü
retkfı.r ve atılgan de!;ıildi. Onun ruh 
ve ahlfükı, dalına sakin ve mutedil
di.. Onun için, kendisine şimdi çok 
mülayim bir tarzda hitap eden ha
lifeyi kızdırarak başına ~ir iş çı
karmamak için: 

- Ya, Emirülmüminin!. Sizden, 
hata sadir olmaz. Cenabı hakkın 
nasip ettiği talih ve takdirin 
önüne de geçilmez. Başka, ne söy
liyebilirim? dfye cevap vermişti. 

H alidin bu sözleri, halifenin 
hoşuna gitmişti. Başile onu 

tasdik ederek sözüne devam etmiş
ti: 

_ Evet.. Talih ve takdirin önü-
ne geçilmez. Fakat biraz insanlar· 
da talih ve mukadderata hakim ol
nıalt .. Kendini tehlikelere sevkede
cek ihtiraslara kapılmamah .. Bak! 
Mesela, sen... Sen de EbA Müslim 
ile çalıştın. Sen de bir çok işlerde 
büyük muvaffakıyetler kazandın. 
Lakin hiçbir zaman ,onun gibi cü-
retkarane ihtiraslara kapılmadın .. 
Senden, çok memnunum. Bana ve 
hanedanımıza karfI be8lediğin mu
habbet ve itaate tamamile emin 
bulunuyorum... Vakıa birkaç gün 

sana karşı da ihtiyat gostennek 
lüzumunu hissettim. Fakat bu, se
nin şahsından ziyade, Eba .Müsli
me aitti. Ne ise, bu da ... 

Söz buraya gelince, (Halit) bil.. 
yük bir sevinçle titremişti. Çünkü, 
halifenin kendisini öldürmek fikrin
de olmadığını hissetmişti. 

Halife Mansur ise. sesini biraz 
daha hafifleterek sözüne devam 
eylemişti: 

- Şimdi, sana mühim bir vazi
fe tevdi ediyorum, Halit... (Eba 
Müslim) tarafından, katledilen, sa 
bık Merv beyini tanırsın. 

-Yahşi Bey, değil mi? .. 
- Evet ... Onun kızı, bize müra-

caat etti. 
Bir anda Halidin vücudu, ürper

mişti. Heyecandan boğulur gibi 
bir sesle: 
Yahşi Beyin kızı mı.. hayret ... 

Halbuki o, ne zamandanberi kay
bolmuştu. Şimdi nereden meydana 
çıktı? ... 

Demişti... Halife, Halidin bu he
yecanının farkında olmıyarak ce
vap vermişti: 

Tifo Nas il 
ilk' • ın ınsnndan insana. Tifo ha"' 

tı~ ... 
n ıgından :vatanlara bakanlar on-

lara · ' Yakın olanlar bu bulasık has-
tal ~ " 1~ 1 l<aıuıu) a J><'k ziya<le maruz 
b~l.uııurtar. Hele bir odada birkaç 
kı 1 )'atar da arularındıı biri tifoya 
tutulursa tehlike dah<L büvük olur. 
Onun için biri tifova tut~lunca et. 
rafındul..ilerj a ıla;nak mühim bir 
kaideılir A t · · · ·· t · . · sı csırını go erıncıye 

kadar ela temizliğe son derecede ri
ayet etmeyi unutmamııhdır. Tifo
nıın ~!r adı da "kirli eller hastalığı,, 
dır, ~unkU tifonun mikroplan elleri 
temiz olmıyao adamların tırnaklan 
ara.'imda Yer tutar ,.e oradan mi
desine, barsakıanna gider. 

Ti~o hastahğmı bulaşhranlar yal
nız tıfo hastalan değildir. Bazıları 
vardır ki kendileri tifoya tutulmaz. 
lar, fakat harsaklannda tifo mik
robu vardır, hastalığı etrafa yayar-

lar. Tifo hastalığına erkekler ka. 
dınlardan daha çok tutulduklan 
halde, kendileri ha.~ta olmadan has
talığı yayanlar daha ziyade kadıa
lar arasındadır. Böyle bir kadHllD 

bir de aşçı olduğunu ta..'lav\'11r eder. 
senn, et:rafa 8aÇaCağı tehlikenin 
büyüklüğünü de kolayca anlarsınız. 
Aşçılann ve hizmetçilerin elleri da
lma temiz olması lüzwnu bundan 
dolayı pek ziyade ehemmiyetlidir. 

Tifo hastalığı insana uzaktan da 
gelebilir. içilecek suyun içine has
tahğm mikrobu karşınca suyun has. 
talığı bulaştırması pek muhte
mel olur. Bir yerde tifo salgını baş
ladığı vakit ilk tutulan hastalar en 
r-ok defa böyle bulaşık suyla tutu. 

- Zavallı kız; Ebi Müslimin 
korkusundan, bir köşeye saklan
mış. Fakat bu inziva hayatına ar
tık dayanamamış. Nihayet bize il
ticaya mecbur kalmış.. Şimdi bu 
kız, babasının vasiyetini, yerine ge
tirmek istiyor. Bu vasiyet mucibin
ce, babasının bütün servetini, bize 
veriyor.. Bu hazineyi ben buraya 
getirttim. Fakat, kendimize mal et
mek için resmi ~ir muamele cere-

~ 

Meyva Ucuzluğtz 
Devam Ediyor 

Ünitürk iplik Buhranı Yine 
Üzerinde 
Satı Ş far iplik huh~~!~~~~~~~~ilen num~~ 

Dün borsamızda Unitürk üzerinde larda iplik bulunamamaktadır. Yerli f abrikalarm iplikleri ihti• 
biraz muamele olmuştur. Paris bor- yaca kafi gelmemektedir. Hariçten de iplik getirilmesi zorlaşmıt
sası kapalı olduğundan telgraf gel- tır. Narh konulduğu tarihten itibaren narh fiyatı üzerinden iplilC 
memiştir. Sabah açılış fiyatı ı5,90 alamıyan müesseseler vardır. Hariçten iplik ithal edilememesi· 
lira olduğu halde bu fiyat 15,85 lira-
ya kadar düşmüş ve öğle üzeri borsa nin sebebi; iplik ihracatçısı olan memleketlerle yaptığımız ticaret 
16,05 lirada kapanmıştır. Erzurum • anlatmalarının oralardan ithalat yapmıya müsait bulunma .. 

yan etmek lazım. Kız, harem dai
resindedir. Onu, kendi dairene ge
tirt. Bir heyet teşkil et. O heyet hu
zurunda kızın takririni al. Kendisi
ne de tasdik ettir. 

Sivas tahvilleri P7 liradır. Ergani 95, masıdır. 
MerkezBankası hisseleri 86,5 Anadolu Takas suretile iplik getirtileme- \ 
tahvilleri 40,20 hisseler 24,10 liradır. mektedir. Çünkil o memleketlerin is
Temmuz başlagıcındanitibareil.An-a: tcdikleri mallar ve fiyatlar verileme
dolu mümessillerinin kuponları öden- mektedir. Şimali Amerikadan, Hin
meğe başlanmıştır. Beher mümessil distandan çok zorlukla mal gelmek
kupona 518 kuruş verilmektedir. Bu tedir. ltalya ve lngiltereden müşkü

Hayvan 
Borsasında 

Halifenin bu sözleri, Halidin 
kulaklarına bir uğultu gibi 

geliyordu. Şimdi onun dimağın
dan Eba Müslimin bu kız hakkın
da beslediği safiyanc hissiyat ile, 
ona yapmak istediği iyilikler geçi
yordu. 

- Zavallı Eba Müslim!. Bu arzu
suna muvaffak olamadan öldü. 

Diye düşünüyordu. 
(Arkası nr) 

Bulaşır? 
lurlar. Bereket \'ersin ki tifo mik· 
rohu su) un i~inde ~ok yaşamaz da. 
lıastalığm sonradan ~·a)ılma~ı su
dan ba1ika \·ası fulara .münhasır ka. 
lır. 

Yediğimiz tôC)'h•r de tifo hastalı
ğının bıılnşmasmıı vasıta olabilir
ler. Hele çiy yenilen salatalar, ye. 
ıni5Jer -kirli suların sulanmış ol
masalar bile- elleri kirli ve tırna.k
Jannın arası tifo mfürobu yuvası o. 
lan satıcıların ellerinden geçtikçe 

itibarla kuponsuz mUmessiller 38,50 18.tla ithal edilenler de çok pahalıya Evvelki gUn şehrimiz hayvan bol\. 
kuruştur.. ASlan Çimentosu 13,30 li- malolmaktadır. Yerli fabrikalanmız- sasmda küçük baş hayvanlarn n 
rııya çıkmıştır. DUn l.stnnbul tram- da - ziraat mevsimi hasebile - i.~- 1138 beyaz karaman, 1074 dağlıç, 8(} 
vayJan hisse senetleri Uzerinde bir çi bulunmadığı için blltiln makineler kıvırcık, 19 Karayaka koyun ile b4-

mikdar satış yapılmıştır. TraQ1vay eskisi gibi devamlı ve intizamlı ça.- kara keçi ve 2910 kuzu saWmısıtıt-
hisselerin dünkü kıymeti 15,50 lira lışamamaktadır. ithalat azalmıştır. Büyük baş hayvanlardan ise 68 ökuZ: 
idi. Sarfiyat ise gün geçtikçe çoğalmak- 12 inek, 3 dana, 12 manda, 6 malalt 

tadır. Bu itibarla narh fiyatlarına satılmıştır. Kuzunun vasati kilosu 

Yumurta Ambaıa·ııarı rağmen iplik nyauan yükselmek ve 21,3s, kıvırcığın 11,25, dağııcın 20,68, 
narhtan 100-150 kuruş fazla fi- karayakanın 15,71 kuruştan veril .. 

Yumurtaların ihracat ambalajla
rında tahta rende talaşı kullanılma
sı hakkında Ticaret odasının yaptığı 
tamim bazı yumurta mıntakalarında 
iyi kaf§ılanmştır. Uzunköprüden oda-

ya gelen cevapta bu tamimin köylere 
kadar gönderilmesi ve köy muhtarla
rının bu işle meşgul olmaları temin 
edilirse bllyük faydalar hasıl olacağı 
bildirilmiştir. 

Oda Bütçesi 
Ticaret odasının tasdik için Iktı

sat Vekaletine göndcr<liği 1937 büt
çesi, Vekfilctçc aynen kabul ve tasdik 
edilerek iade olunmuştur. 

......... ........-...---...--=aıs 
ZAHİRE. 

yatla bile iplik satılmaktadır. miştir. Bu fiyatlar, hayvanların canlı 
olarak satış fiyatıdır. 

Bulgarislanın 
Tütün İhracatı 
Sofya, (TAN Muhabirinden) 

Tütün ihracatı bu yıl !kincikanun 
Şubat ve Mart aylarında geçen 1936 
senesinin ayni aylarına nazaran 179 
milyon leva artmıştır. Buna sebep, 
Bulgar tütünlerinin Amerika pazarla
rında büyük bir rağbet görmesidir. 

Yumurta ihracatı bu sene Mart so 
nunda 84 milyon levaya çıkmıştır. Ge 
çen yılın Mart sonunda ki ihracat mik 
t~rı , ise 76 ~ilyon levayı geçmcmiş
tır. Fasulye ıhracatı 72 milyon leva _ 
dan 78 milyon levayn, kuru erik ihra
catı 18 milyondan 38 milyona çık _ 
mıştır. Ayçiçeği, gülyağı, deri, hay
van, kaşar, barsak ihracatında da bü
yük fazlalık vardır. 

DON ZAHiRE SATIŞI 
OLMADI 

Dün §ehrimizc yalnız üç vago 
buğday gelmiştir.Fakat ne dün gelen 
ne de evvelce gelip te sablmanı.ış 
lan mallardan hiç satış yapılmanı.ı 
tır. Borsa bundan böyle cumarte 1 
günleri saat 12 de kapanacaktır. s 

BORSA 
3 Temmuz 937 CUMARTESİ 

l'Al(ALAU 

Sterlin 622,-
Dolar 123,-
Fransız Fr. 95,-
I..iret 110-
Belçika frangı 80 :_ 
D~i lS,50 
Isvıçre Fr. 570,-
Lcva 20,-

627,-
127,-
101,-
115,-
85,-
23,-

575,-

BORSASI in ana hru tnhk getirirler. Bundan 
dolayıdır ki salat.alan, yemi~leri te- ., 
miz, hat1i kaynamış suyla yıkama- ı._.11ıu111•111•111•1111•111•111•111•111•111•11111•111•111•111•11ıa111•11ız111•111a111n111u111n111u111n•u .. 

Irakta Hurma Kutuları 
Ucuza Mal Ediliyor 

Florin 65,-
Kron Çek 75 
Şilin A vusturya2l '.::" 
Mark 2s 

23,-
6S,-

2-7-937 
dan yememek tifo hastalığına karşı FlATLAR 

Bağdat, 28 (Tan)- Bazı Sovyet fir 
malan Iraktan ihraç edilen hurma 
kutularını ucuza mal etmek suretile 
Japonlara rekabete girişmişlerdir. 
Bunun üzerine Japon milcsseseleri 
mukavva kutuların fiyatını rekabet 
kabul etmiyecek derecede ucuzlatmış. 
lardır. Bu haberi veren, Elbilad ga
zetesi, Japon mamulitınm Irakta 
birinciliği kazandığını, fakat Rus fir
malarının rekabetten geri dunmya
caklannı yazıyor . 

ihtiyatlı bir tedhirdir. 
Süte de mikroıılu tt'U kanştınl. 

masa bile, sütü sağan adamın ya
hut l!>atan adanun eli kirli ve mik
roplu olooca, süt te hastalığa vası. 
ta olur. Buna karşı çare sütü kay
natmadan i!,;memektir. Ekmeği sa
tan adamın elleri kirli olursa ek. 
mek bile hastalığı getirir. 

Tifonun ha\'&dan bulaşabileceği 
de ......nadir olmakla beraber- hatı

ra gelmelidir. Pirelerle tahta.kuru
lan bir tifo hastasını ısırdddan va. 
kit hastalığı ba.,kalanna götürebi
lirler. Kara sinekler kanatlanna bu
laştırdıklan mikroplan yenilecek 
~ylere bırakarak hastalığı saçabL 
lirler. Sokaklardan kalkan tozlar 
bile mikroplu olunca mikroplan ge
tirirler. 

Hastalığm bulaşmasına bu kadar 
~ok vasıta olunca, ondan konuımak 
için aşılanmakta elbette tereddüt 
etmMSinlz. 

Cinsi 

Çavdar 
Yapak 

Aşağı Yukarı 

K. P. K. P. 
4 10 - -

50- -
GELEN 

Buğday 
Peynir beyaz 

58 Ton 
8,5Ton 

15 Ton Mısır 
Yapak 
Ramzol 

9 Ton 

Yulaf 
Susam 
Pamuk yağı 
Un 

104 Ton 
10 Ton 
17,5Ton 
21 Ton -===========-=-===--========= 

Ramzol 
Tiftik 
K. kılı 
fç fındık 

GIDEN 

DIŞ FİYATLAR 
Buğday: Liverpul 
Buğday: Şikago 
Buğday: Vinipck 
Arpa: Anvers 
Mısır: Londra 
Keten T.: Londra 
Fındık G.: H8llt>urg 
Fındık L.: Ham bu~ 

15 Ton 

404 
13 
10 

1 

Ton 
Ton 
Ton 
Ton 

6,67 K. 
5,79 K. 
6,70 K. 
5,28 K. 
3,76 K. 
8,07 K. 

94,30 K. 
94.30 K. 

Türk evinin en şerefli ananesi 
'kilerdir. Kavanoz, kavanoz, re
çelleri, şişe, §işe şurupları ohnı
yan bir ev, çocuksuz bir yuva. 
kadar nadirdir. 

Bu güzel ananemizi Yaşata
lım. 

Ulusal Ekonomi 
ve 

~rtırma Kurumu 

Zloti 20 :_-
Pengo 21:_ 
~y 12-
Dınar 50• 

25,
u,-
52,-
32,-Kron İsveç 30'= 

Altın 1047·_ 1048,-
257,-Banknot 256:-

Ç EKLER 
Londra 
Nevyork 
Paris 
Milano 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterdam 
Prag 
Viyana 
Madrid 

Berlin 
Varşova 
Buda peşte 
BU kreş 
Belgrat 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

625,- 625,-
0,7808 0,7898 

20,6025 20,6025 
15,04 15,04 

4,6988 4,6988 
87,44 - 87,44 
3,4625 3, 

64,- 64,-
1,4386 1,4 

23,2768 23,27 
4,2096 
14,-
1,9710 
4,1680 
4,- 4,-

107,36 107.36 
34.56 3'.&j.Alt 

2,7486 2,ıwıu 
24,04 2f,Of 

3,1032 3,1032 

'-----~----



Failr (Balılrair) Edip Kemal 7t'1haft,.ir) 

Bahar Musabakasında 
Hediye Kazanan 
Okuyucularımız 

Salt Gününden itibaren Hediyelerinizi 

ldarehanemizden Alabilirsiniz 
••yük tıkbahar müeabakamızda hediye kazanan yüz elli oku

j:mmwND iıimlerile kazandıkları hediyelere ait liıtenin birinci 
n99retmittik. Bugün 

e~H:ff:;i.i KütahyaC:la 
Tarih Kaçak Tütün 

(Başı 1 incide) 
Kendi kendine kifayet yolu 

A lmanyada yeniden ifrat cere-
yanmm hakim olduğunu, mil

letlerarası ticaret odasının Berlinde 
toplaaan kongresinde Gen. Goering 
tarafından söylenen nutuk ta isbat 
ediyor. Bu nutka göre Almanya müs
temleke meselesi halledilinceye kadar 
"meşru haklarını,, anyacak, o zama· 
na kadar dört yıllık plana, kendi ken
dine kifayet etmek yolunda çalışma
lara devam edecek ve milletlerarası 
anlaşmalara karqmıyacaktır. 

Aylardanberi müphem bir halde 
devam ettirilen vaziyet apagık bir şe
kil almıştır. ispanyadaki deniz kon
trolti meselesinde Almanya ile Italya 
hem kontrolden çekiliYorlar, hem de 
kontrole lngiltere ve Franea tar&fm
dan devam edilmesine razı olmuyor
lar. Portekiz de arkalarmdan Y,ilrii
yor. 

4. ~çık laarp 

Mukabil teklif olarak Almanya 
ve Italya; ispanyadaki iki ta· 

rafın muhasım diye tanınmasını isti
yorlar. Böyle bir hareket, ispanyada
ki nikaplı cihan harbini açığa vurnıak 
ve bütün akıbetlerini göze almak de
mektir. Bir seneye yakın bir zaman· 
danberi Ingiltere ve Fransa, karışma 
mazlık komiteleri gibi tedbirlerle iş
te böyle vaziyetin önüne geçmeğe ça· 
lışmışlardı. Bu cihetle mukabil tekli
fi kabul etmiyorlar. 

Diğer taraftan Belçika Başvekili 

Tutuldu 
• 

Kütahya, (TAN) -İnhisarlar EL 
kişehir takip 9ubesi Amiri Cemal ve 
Kütahya takip mermırlarmdan Ke· 
mal Şallıer, zabıtanın da yardımile 
etraf şehirde, Okçu ve GU.veççi köy. 
lerinde arama yapmışlar, muhtelif 
şahıslara ait olarak yaprak ve kıyıl. 
mıı 1030 kilo kaçak tütün, 2 hayvan, 
3 mengene bulup müsadere etmiş· 
ferdir. Şehrin bili Httseyin Paşa ma 
hallesinde tanmmı9 kaçakçılardan 

Darendeli oğlu Bekirin evinde de bir 
tütün deposu meydana çıkarılmılJ ve 
orada 200 kilo yaprak tütün bulun
mUıJtur. 

Güneı Tenis 
Tur.,uvası 

G1lnee tenle turnuvasına bugün de
vam edilecektir. Bugün kareılqa

caklar ıunlardır: 
9 Rottmann - Faruk, 9 Şakir -

Muammer, 9 Necmi - Suat, 9,45 Lef 
teri - Lemm, 9,43 Semih - Demar
ki, 9,45 Telyan - Tandofan, 10,5 
Courtelli - Gorodetski, 10,5 Vedat 
Abut - :Areoyan, 10,3 D. Jaffe -
Ciras, 11,15 Şakir - Ahmet - Bou
atzo - lcaciyan, 11,15 Levi - Black, 
14 Stepan - Rottmann veya Faruk, 

• lavanta, esanı, kolonya 
lıaananlar: 

askeri tıbbiye sınıf 4 405 Re

Dermanver, 14 - Beşiktaş Yıldız 

· B. Van Zeelandm Amerika seyaha
tinden sonra iktısadt yoldan Ameri
kanın da. iştiraklle umeml bir sulh 
anlaşmasına gitmek hususundaki ü
mitler de suya düştıyor.Çlinktl Alman 
ya, bu gidişin haricinde kalacağım 

14 Vedat Cıemal - Amram - Vasil 
- Rottmann, 14,4:5 Desanti - Are
oyan - Levi Suat, 14,45 Mezburyan 
- Vedat Cemal - Cummurg - Nec
mi, 14,45 Gorodetski - Vedat Abut 
- Stepan arkadaşı. 

Arazi Alan ve 

Almıyan Malullere 
Abacı Salih sokai 14 Erkut, 

Pangaltı Zafer sokak No. 2 
Müfit, 16 - Erzunını devlet 
ollan katar memuru Mltat, ı 1 

11h&lııgir" yeni yuva çıkmazı No. 44 
emal, 18 - Ulviye Işıtan, Bft. 
Nizam caddesi Elbayrak so-

No. 17, 19 - Gaziantep maarif 
Hamit, 20 - Balıkesir kol-

111be müdürlerinden bin
Faik, 21 - Ankara 
Tetkik ve Arama enstitüsü to. 

111besinde Leyli, 22 - Kı
çelik fabrikası ressamı Nıya,.. 

- Boğaziçi lisesi 300 Asaf Ka
p, 24 - Kandilli lisesi N o. 302 

Çevik, 25 - Düzce mani -
Tevfik. 

YENi NEŞRIY AT 

YENi ADAM 
tıncll sayısı çıktı. içindeki -

!bıe imtihan meselesi, Adler, 
için en yüksek hayır, Haya • 
Bakla), Denizli tezgf.hların • 

tocuklar (H. Avni), Politika 

Ulviye ı,.tan 

Omaan tfur ( r e,ilköy) 

Kavaklıkta karakol 

Antep, (TAN) - Antebe iki ki
lometre mesafede bulunan Kavaklık 

mesiresinde bir karakol yapılmıştır. 

Kuru Süt Fabrikan 
Kars, (T4N) -iki senedir muat

tal duran kuru ltlt fabrikası yeniden 

iptidadan bildiriyor. 
Son hadiselerin bir iyi tarafı vardır 

ki o da vaziyetin tam bir sarahat kes
betınesi, mugabil tedbirleri ona göre 
düşünmek imklmm vermesidir. 

Şarkta ah giine,i 

A YrU~ bu karanlık ve aer
gin manzarasına m~il, 

sulh güneşini ancak şarkta görebili
yoruz. 'İ'ahranda toplanan Türkiye, 
Iran, Irak, Afganistan hariciye na-

Eminönü askerlik şube§! bqkanlı
ğmdan: 

Şubemizde kayıtlı beş ve altıncı de
receden harp ve askeri malfillerden 
200 lir . 
15 - 1 - 937 perşembe gününe kadar 
§Ubemize katt olarak müracaatları 

Veki.leti celilece bildirilmiş olduğun
dan acele şubeye müracaatları, aksi 
takdirde haklarının sakit ola.cağı e
hemmiyetle illn olunur. 

zırları, Avrupa Asya arasında mühim 
geçit sahalarında Milletler Cemiyeti 
ruhunu tahakkuk ettirecek bir mev
zii pakt imza etınek üzere bulunuyor
lar. Eskiden harp tehlikesine en çok 
maruz olan bir saha böylece sulha en Ankarada AKBA 
esaslı bir şekilde kaWIMUI oluyor. Yerli ve yabancı bütün 

iki vekilimizin Moskovayı zlya- gazeteler, mecmualar, 
reti de ayni sulh yolunda atılım§ mü- kitaplar 
hım ve müsbet bir adımdır. e 

Rusya ile Japonya araamda çıkan Her cins kırtasiye ve 
ve bir aralık harbe yol açabilecek malzemesi 
kadar vahim görünen ihtili.fm iki ta- e 
rafm hüsnüniyetile es&.Bmdan halle- Yflllf Çocuk Ansiklopedisi 
dilmesi de sulh hes:ıbma bir kazanç .. •••Iİll•••lllli•• .. 
ve başka memleketler için bir örnek-
tir. 

Fra1161% buhranı "llft'"'-

D ünyanm sulh cephesinde mü
him bir rolü olan Fransanm 

böyle gergin ve buhranlı günlerde 
dahili müşkillat içinde olması, endişe 
uyandıracak bir mesele teşkil ediyor-
du. 

Son görülen manzaraya göre Fran 
sa bu müşkülitın içinden taze bir 
kuvvetle çıkabilecektir. Yeni Maliye 

kurmak ve vaziyeti tanzim etmek 
yolundaki faaliyetlere tam kuvvetle 
sarılacaktır. 

çalışmıya başlamıştır. 

=;i&!&ii;~~~~iii~~~~~~~~~~~~~~ Nazırı Amerikadan gelince borsayı 
• kapatmış, altm ve döviz tediyelerine 

Van ~dm Amerikada.n avde
tinin ve yeni bir iktmadl anlaşmaya 
yol aramasının arifesinde çok ehem
miyeti olan bir h&dise Vardır kıl o da 
Fransanm Amerika ve İngiltere ile 
olan döviz birliğinden ayrılmaması 
ve bu anlapıanm devam edeceğine 
dair Amerika ve lngiltereden. temi
nat almasıdır. 

V aTfOllG miilG/ıatı 

irketi Hayriyeden: 
az tarifemiz bugünkl Pazardan iti· 

n tatbike başlanmıştır. 
1ıJucı ııcaldardan kurtulmak için tatil ıünlerinde Boiazi

gitmekten b&fka çare yoktur. Her taraf için her iatediii-
•atte vapur buluraunuz. 

bah ilk Postalar Olo 50 tenzlllt· 

~-~mı. AJbnkum ve Sütlüce plajları ve bütün meaire yer
laep ıialeri bekliyor. Boiazın en nefiı ve temiz ıularını bu 

IÜDlerde me•bam batında içmek fıraabnı kaçınuayınız. 

........ -.... 
8aıiba Yeniköyle Beykoz arannda saat ıekizden itibaren 

Yapurlan iflemiye baflıyor. 

llOlfuıın batmda ve nihayetinde iki aahilin biribirine bağ
otomobillerinizle tecrübe ediniz. 

kar§I muvakkat bir moratoryom illn 
etınek suretile ilk tedbirler ahnmı~ 
tır. 

Bundan sonra Blum kabinesinin 
Ayana kabul ettiremediğ salahiyet 
kanununda bazı tadiller yapılmıştır. 
Kanunun unvanında (tam salihiyet) 
tabiri yerine (geniş sal&hiyet) de. 
nilmiştir. Evvelce 31 memmuza ~ 
dar olan müddet 31 ağustoaa kadar 
uzatılmı,tır. Sonra buhranı tedavi 

yolunda yapılması düşünillen hare-
ketler bir muhtıra şeklinde yazılmIŞ 
ve kanuna leffedilmiştir: Bu arada 
frangın müdafaası, Fransız bankası
mn devlet avanslannm tanzimi ve 
mali işler hakkında kararnameler 
hazırlamak sallhiyeti vardır. 

Kabine, teklifini olduğu gibi ka
bul ettirmeğe, tadil istenecek olursa 
bunu itimatsızlık diye k&r1ıla.mağa 

karar vermiş ve bunu iptidadan ilin 
etmiştir. Neticede hüldimetin istedi· 
ği sallhiyet, Meb'usan ve Ayan ta
rafmdan kabul edilmiştir. Parllmen-

~!!!!!ii!!!l!!!!!!!!lli!!!i!!!!ii!!!!!!!!!!!!ll!l!!!!!!!!!9!i!!!!iil!!!i!ill!!!!!!!!i!iiiiii!!!!!!!!~!!i!!i!!i!!l!i!i!ii!i!ii!!i!!!!ll to pek yakında yaz tatiline bqhya
cağı için htikfunet, emniyeti yanıden 

Bu haftanın diğer mühim hft.di-
sesi Romanya kralının Var

şovayı ziyaretidir. Buna dair türlü 
türl11 tahminlere girlşilmi§ ve Ro
manyanın Lehistanla ittifakım sıkı 
bir surette tazelemesi, Küçük Itillf
tan uzaklaşmak demek olacağını zan 
nedenler bulunmu§tur. Hatta Lehi• 
tanın Romanya ve Macartstanıa be
raber bir blok teşkil edecefini ve bu
blokun Alınan tesiri altına dUpceğini 

1 
aöyliyenler de olmuştur. 

Bu gibi tahminlerin münaka
şaya bile değeri yoktur. Ronıanya, 

KUçUk ltili.fa ve Balkan Birliğine 1 

bağWığmı her vesile ile teyit etmi§- j 
tir. Bu yoldaki anlaşmaların hepsi
nin gayesi, harici nüfuz ve tesirlere 
karfl müşterek setler kurmak ve ec
nebi devletlerin aleti haline dÜ§me· 
mektir. 

Vartova mWAkatmm KüQllk lti
W üzerine bir tesiri olabilirle ancak 
Varşova ile Prag arasmdaki müna
sebetleri iyileftirmek Yolunda olabi
lir. 

~lunet Emin YALMAN 

4.7.937 

Hayatta Muvaffak 
Olmak ister misiniz? 

Gasıon ümirltle bir mii.ellil luıyatta maoallala
yetin bütün anahtarlanm 'lfaiıdaki kitaplarda oer• 
mif_tirı -- • Müıküllerle 

Mücadele 

• 

Dr. Guaon diyor 10: 
Bu eser dinamitle doldurul-

mu9tur. Bunun ıayeai, bir 
çok it ıahipledini mahveden 
atalet Ye korkaklıiı berhava 
etmektir. Bu kitap cetaret • 
lerini kaybetmek üzere olan· 
lara kurtulut yol Ye vaaıta • 
lamu ıöaterir. Ba kitap 

miifldilleri yenmek iıtiyen 
herkee için yudmifbr. Bu kitap bot .azler, "evet 
efendim, hakkmız ftl',, "bqüatüneler,, kitabı değil
dir. Ben llir nazariyeler kitabı deiila umumi sareler 
kitabı yazdım. Fiyatı 75 Kurut-

8 

Kendini 
Tanır mısın? 

~ 

Dünyatla en mühim f87 m. 
ıanın kendi ~arbjıdır. Bil• 
tün ateki feyler tefenilat • 
tanibarettir.Kenctinimt•• 
nıınak İltİyor lll1U1ID1IZ? 
Kendi kabiliJetinizi, kendi 
Yarhimm, kendi buauiyet· 
1 • • • L-enDIZJ tanımanm Ye uua • 

lan iyi yola lmll•!l!!lanm 
ID'l'llll öjnınmek iltiyonanız 

bu kitabı obJUDm. Fi. 75 Kr. 

, 

• 
Talih Sensin 

Talibini batka yerleftle ara• 
ma. Talib biuat ıeain. Elve
rir ki bunu bilesin Ye ban • 

dan iıtifade edesin. Talihini 

bqka yerlerde &nJanlar, ha. 
lifler, •Yalldar Ye mailGp

lardo-. Bu kitap ıize talihi· 

nizi öfretecektir. Fi 75 Kr. 

• 
Yeni Müıteri 

Bulmak San'atı 
Dr. GulOD diyor ki: 
"T etkikatım netice9inde 
gördiliüm hakikat tudur ki, 

her tacir bu kitapta aö•ter • 
diiim uulleri tatbik etmek 
ıuretile bir iki sene ıibi kııa 
bir zaman içinde miltterile • • 
rin adecliıii bir iDİili arttı • 
rabilir. Mütteri araJIP bul
mak bir ıan'attır ki, bunu 

pek az kimae bilir. Ben bu kitabımda ıize bu san' 
ati öğretiyorum.,, 

Fiyab 50 kurut .• 

• ideal Büro 
Bu kitap bürolannm İf ÇJ· 

karma kudretini artırmak 

iıtiyenler, için kııa, fakat a· 
meb bir kitaptır. O ıize az 
muraflarla çok İf nud çı· 
karılabileceğini ıöıterir. F e
na Ye Yanht büro uaulleri 
yüzünden ıeri kalan, hatta 
zarar eden Yefa batan müea
seaeler aayıl....,.acak ka-

dar çoktur. Bu kitap, bu ıibileri ~ için ya. 
zılınıtbr. Fiyab &o KUJ'llf. • Dolıtor Gauon'an 6a aaylatl.a ~nliifiinils eurleri-
ni itlarehanemüulen alabilirıinis. lıtanbalila bulun
miyanlar, bedellerini ptMta pala olaralı itlareltane • 

mize pndere6llirler. 

ISTANBUL "TAN,, llATBAASINDA 
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Zümrüt 

YAi.OVA 
Kapllcaları 

Bu sene kaphcala
nn otel ve lokanta
lannda büyük te
ke mm ü 11 er yapıl-
mışllr. 

1 Hazirandan itibaren fiatlar
daki ucuzluk bilhassa calibi 

dikkattir. 
Çınar Oteli: Bir günlük pan-

siyon komple (Otel ve yemek) 
bir kişi için ( 325) kuruştur. 

f stanbul Tramvay Şirketi Hava Yolları Devlet işletme 
(21 kanunusani 1191 tarihli mukavelenin 14 üncü idaresinden: 

maddesine göre) 

Aşağıdaki tarifeler 1 Temmuz 1937 den itibaren tekmil hatlarda tatbik 
edilecektir. 

Subay 
Subay (karne) 
Asker malölleri. 
Asker (karne) 
PASOLU:-

l!K, Orta ve Lise 
mektepleri taiebe
leri 

PASOLU:-

Yüksek mektep 
ve Üniversite ta
lebeleri. 

1-2 kıt'a 
3-7 kıt'a 
1-7 kıt'a 
1-7 kıt'a 
1-7 kıt'a 
1-7 kıt'a 

) Ayni arabada 
) evden mekte
) be ve mektep
) ten eve kadar 

) Ayni arabada 
) yapılan tek
) mil seyahat· 

1 inci Mevki 2 inci Mevki 

(Nakliye vergıst ve köprlller 
:resmi dahil) 

5,50 kuruş. 3,2:5 kuruş. 
7,50 " 5,50 " 
5,50 " 3,~ .. 
4,25 " 
4,25 " 2,- " 

1,50 " 

4,25 .. 2,- " 

) ler için 4 25 ,, 2,- ,, 
Ucreti 1 Temmuzdan itibaren 3,25 kuruşa indirilecek olan l ve 2 kıt'a 

lara aid 2 inci mevki biletler için 9imdiki 8,50 kuruşluk biletlerin verile
ceği ve 1 inci mevkide Ucreti 7,50 kuruşa indirilecek olan 2 kıt'aclan fa7Ja 
biletler için de 7,75 kuruşluk biletlerin kesileceği Sayın halka ilan olunur. 

15 Temmuz 1937 den itibaren hakiki tarife ücretleri damgalı biletler 
üzerinde yazılı bulunacaktır. tstanbul, 29 Haziran 1937.-

DIREKTORLUK: 

...................................... ~ 

18-5-1937 den itibaren mer'iyete giren l sayılı tarifemiz ze linin_.... 
dı şunlardır: 

1 - Tenzillt 
(Çocuklar) ve (Gidiş - Dönüş) için yapılan tenzilit bil t Ucret ~ 

sinde (Sigorta bedeli hariç) yalnız yolcu Ucretind n yapılır. 
Ankara - İstanbul 

Yalnız Gidiş için Lira 

A - 3 Yaşına kadar 
Çocuklardan 4 (Sigorta dahil) alınır. 

7 
" " 

12 " " " Büyüklerden 22 " " " 
Gidiş - Dönüş için Lira K. 

--
B. - 3 Yaşına kadar 

çocuklardan 7 20 " " " 7 
" " " 

20 00 " " " 
Büyüklerden 36 00 .. .. 

2 - Hususı Tayyare kiralamak. 

A. - Tayyareyi kiralayanlardan - tayyare ile seyah t ettı wi m 
için ücret alınır. 
Kiralanmış tayyarelerin bos gidi' veya boş donu U i in Ucr t 

Tayyareyi kiralayanların tayyare ile seyyahat et i ı kılom tr y 
ve üçüncü makinist ikramiyesi - Tayyareyi kir 1 y ndan aync 

B. - (Gidif - Dönüş) için tayyare ıkiralıyanla ın, tayyaren n 
yere muvasalatından başlıyan 24 saat içinde dön" ü m ruttur. 

Muvasalattan b&flıyan 24 saatten sonrası içın beh r gune muk 
dit kira bedelının yansı alınır. 

3. - Bilet Mer'ıyeti 

(Gidiş - Dönüş) biletı alıp ta gidiş hakkını kull nmry r k 
hakkından istifade etmiş olanlara gidiş bilet bed li ıade olunm z . 

4. - Seyyahatten vaz geçenler 

t 

iki kişi için otel ve yemek (550) ' 

kuruştur. i 
Büyük otel : Bir günlük pan-

Şirketi Hayriyeden: 
Boğaziçinin Sayın Halkına 
Yeni ve F evka/ade Kolaylık 

A. - Bilet alanlardan, hareket saatinden 24 saatten d ha evvel 

seyyahat yapmıyarak biletini aldığı gibi iadesi şartile) seyyahat n 

geçtiklerıni bildirenlere (Sigortası aynen} ve (Yolcu ücreti 
nile) geri verılir. 

B. - Bilet alanlardan, hareket saatinden 24 s att n d 

seyyahat yapmıyarak bıletini aldığı gıbi iade ı 

°'ğ;çtıklerinı bildırenl e y rleri &atılır ise (Sıgort ı ayn n) v 

s ·yon kompl~ (otel ve yemek) ! 
bir kişi için ( 350 ) kuruştan 
başlıyarak kat ve odalarına 
g ··re y i liraya kadardır. iki 
kişi için altı liradan 9 liraya 
kadardır. 

Aile:er için ayrıca tenzilat 
yapıllr. 

Lokantalarda büyük bir itina 
ile hazırlanan yemeklerin tabi- ı 

k l dotu: Büyük fo anfada 100 ve · 
Park Lokantasında 7 O kuruştur. 1 

Alakart yemek fiatlarında dahi. 
tenzilat yapılmıştır. 
Banyo fiatları geçen seneye 

nazaran çok ucuzlamıştır. (3233> 

Devlet Demiryolları ve işletme 
Umum Müdürlüğünden: 
İdaremiz Maliye ve Muhasebe işleri dairesile işletıne ınUdUrlUkleri mu

hasebelerine müsabaka imtihanı ile memur alınacaktır. 
Müsabaka imtihanı 20 Temmuz 937 Salı günü saat 14 de icra oluna.

c'aktır. imtihana girmek isteyenler ~~ ~ibi şartları haiz olmalan ve ne 
gıbi vesikaları vermeleri li.zım geldığını Ankar~da, Maliye ve muhasebe 
işlen dairesinden lstanbulda, ~aydarpaşada bir_ınci işletme, Izmir, Seki-
zinci ifletme mes'ul muhasipHklerinden öğrene'!>ılirler. (3837) 

Manisa Villyeti Daimi E ncümenlnden: 
ı _ Manısa memleket hastanesi için açık eksiltme auretile 3863 lira 

75 l:ııruş muhammen kıymetinde muhtelif ilaç ve tıbbi malzeme aatm a. 
lınaeaktır. 

2 _ Iliç ve tf.>bf malzemenin miktar ve nevilerini mUbeyyin listeler 

. 

1 - Şiındiye kadar fevkallde tenzilatlı bir aylık ve iki aylık abon
man kartlann mücerred sayın halka daha ziyade suhuleti temin m i<
sadile bu kere yalnız bir aylık olmak üzere tertip ve satılmasına ka
rar verilmittir. 

2 - Bu bir aylık kartlar dahi eski iki aylıklar gibi Rumelihisan ve 
VaniköyUne kadar iskelelerde % 25, Emirgan, Istinye ve Çubukluya 
kadar % 30, Kavaklara kadar % 35 ve bu son mmtaka kıt ayları ten
zilat niebeti % 40 dır. 

Bu tenzilatlı kartların bedelleri atafıda göaterilmittir: 

Rumellrisan, Vaniköyüne kadar 
Emirgin, tatinye ve Çubukluya 
kadar 1 2 Yeniköy, Paşabahçeain-

İkincı mevki 
3931 
462 

Birinci mevki 
495 
M6 

den Kavaklara kadar. 585 682 

lfbU ücretlerde birinci mevki için 78, ikinci mevki için 65 kuru9 nak

liye ve köprü resimleri dahildir. 

3 - Kabataştan Bebeğe kadar olan Rumeli İskeleleri için de bugün
kü gidi9 gelit bilet fiyatlarına nazaran % 15 tenzilatlı birer a.ylık kart

lar ihdas edilmiştir. 

kinci mevki 255 birinci mevki 382,5 kr· 
Birinci ve ikinci mevki kartlar bedelinde nakliye ve köprü resimlen 

olan 65 er kurul bu ücretlerde dahildir. 
4 - Gerek umumi hatlara ve gerek Bebek hattına mahsus olan işbu 

kartları hamil yolcular ayni günde m11kerrer gidip gelme hakkını haiz 
olacakları gibi Pazar günleri mmtaka ve kısım farkı aranılmaksızın 
şirketin bütün iskeleleri arasmda serbeatçe seyahat yapılablleceklerdir. 

Umum hatla.rla Bebeğe kadar olan hususi hatta mahsus kartlar 11 
temmuz tarihinden itibaren mer'i olacaktır. Arzu buyuranlann timdi
den köprüde EnapektörlUk dairesine veya Idarei merkeziyede kontrol 
mUdiriyetine müracaatla kartlannı tedarik etmeleri illn olunur. 

~ .................................... . 
Jandarma Genel komutanh§ı Ankara 

salınalma komisyonundan: 
1 - Vasıf ve örneğine uygun kuma§, astan ve bütün harç ve masrafı 

müteahhidine aid olmak şartlyle "40533,, takım "Çuet, Pantalon, Kasket 
ve tozlıukdan müteşekkil,, yazlık elbise kapalı zarf uaulıyle 16-7-937 Cuma 
günü saat on da satın alınacaktır. 

2 - Komple olarak yapılıp teslimi meşrut olan bu elbise taknnlanna 
192531 lira 73 kuruş kıymet biçilnıiş ilk teminatı 10876 lira 59 kuruf(lan 
ibaret bulunmUftur. 

3 - Buna aid prtname 963 kuruş karşılığında yalnız komisyondan 
almahilir. 

4 - Eksiltmesine girmek isteyenlerin fartnamede yazılı olduğu gibi ilk 
teminata lllveten bu gibi dikim işlerinden en az 60000 liralık teahhUdUnU 
hüsnü ifa etmlf terzi ve yazıhane sahibi olduğuna dair vesikaları muhte\Ti 
tekllt mektubunu Ekalltme vaktinden en az bir saat evveline kadar ko-
misyona vermit olmalan. (3708) 

•ılll ._,,,.. .. ,. n lim•lırt l•lıtme U. idaresi Diılıra 

ucreti 40 noksaniyle) gen verilir. 
Yerleri satılamaz ise sigorta ve bilet bedeli m r'ıyett n dil r. 
15. - Hareketini tehir ettirmek isteyenler 

A. - Hareket saatinden 24 saatten evvel tehir ist ind bulun nlarm 
hareketleri bir gUn tehir olwıur. 

Hareket saatinden 24 saatten daha az evvel tehir i teğınde bulunanla
rın yerleri satılabılirse hareketleri bir gün tehir olunur. 

Yerleri satılamaz ise sigorta ve oilet bed 1i m r ıy tten dü r 
6. - Tayyarelerin hareket etmemesi ve te hhurlı 

A. - Yolcu biletinde mukayyet hareket gününde idarece tayyare ha
reket ettirilmediğı takdirde arzu eden yolcuların bıl t Ucr tl ri tem en 
·ade olunur. 

B. - Hava bozukluğu gibi fevkalade sebeplerden Jol yı t yyar nin ha
reketinde vaki olacak teehhUrlerden dolayı seyahatten vaz g ç nlere • 
gorta11 aynen ve yolcu ücreti 20 nokaaniyle g rı v rilir. 

C. - Fena ha va yUztınden veya her hangi bir sebep ile kalktı m Y· 
dana avdet eden tayyare yolcularına, idarece gidecekleri yeri re t yy re 
Ue sevki imkanı görülmediği takdirde vermiş olduk.lan bil t ucretl ri te
ınamen iade olunur. 

D. - (Gidif • Dönüş) biletinde mukayyet donUf tarihinde ıd r ce tay
yare hareket ettirilmediği takdirde yolcu müteakip i k t yy re sef rme 
kadar hareketini tehir etmek istemez ise tam gidiş bıl t ucr tı tenzil d.i
erek mütebaki yolcuya iade olunur. 

7. - Meccani seyyahat 

Ayni iki istasyon arasında yolcu tayyare! riyl ltı ay rfmd 5 s y. 
yahat yapan bir yolcudan 6 ıncı seyyahati içm bıl t Ucr ti alınmıy k 
meccani seyyahat eder. 

Yolcunun 6 mcı meccani seyyahatinde ki 15 kilodan fazla eşyası Ucr te 
tabidir. 
Sayın yolculanınıza ilan olunur. (1774) (3740) 
Acentelerimiz 

Ankarada - Bankalar caddesinde P. T. T. Binasında· 
İstanbul - Karaköy - P. T. T. şubesi binasında. 

Açık Eksiltme ile a'ınacak 
Motorin 

lstanbul Sıtma Mücadele Riyaseti 
Eksiltme Komisyonundan: 

Satın almacak madde: (40) ton Motorin. 
1 - Eksiltme 9-7-1937 tarihidde Cuma günü saat (14,30) d 

Modada Rıza pafa sokak 14 numarada Sıtma Mücadele Rıy t b., ..... a.:
daki komisyonda yapılacaktır. 

2 - Tahmin edılen fiyat (2400) lira ve muvakkat t min t (180) 1 
3 - Şartnameler bedelsiz olarak lstanbul Sıtma Mücad le ru 

leminde gö,rUlebilir. 
4 - lstekliler 1937 senesi Ticaret odasına kayıtlı olduklarına dair ka

nuni vesika getireceklerdir. 
5 - Eksiltmeye gırecek istekliler hazırlayacak! n t m n t m k rt-

nı ekailtme saatinden CBlR) saat evvel Kadıkoy Sıtma ucad.eleıünclleid 
kcmısyona vermiş olacaklardır. (3559) 

Muhammen bedeli 14:509 lira 20 kuruş olan 10,000 tabaka klamaço kA
tıdı, 2:50,000 tabaka ikinci hamur beyaz klğıt, 460,000 tabaka muhtelit ------------------------
renkte 2 nci hamur klğıt, 200,000 tabaka duruk kl.ğıt, lM,000 tabaka H b ı· d D • L• • 
gazete kiğıdı, 20,000 adet renkli karton 8-7-1937 Pe11em gtınU aaat 15 ey e Ja a enız ISeS r-
de Haydarpaşada gar binası dahilindeki komisyon tarafmdan kapalı zarf ıu·•g"' u·• nden .. 
usulU ile satın alınacaktır. 

Bu i•e girmek isteyenlerin 1088 lira 19 ku,.uaJuk muvakkat tem'-atla l K yrt ı"ai 7 Agwustos · 
.., ·..,.. '" - a ..,. ve müsabaka da 9 ağu to a u td 

Ankara, tstanbul ve lzmir vilayetleri Sıhhat mUdUrlilklerinde bulunduk
lanndan bu hususta malumat ed1nmek istiyenler mezkftr mUdUrlUklere 
ınür caat edebilırler ve ilaç listesini Manisa Sıhhat MüdilrlUfünden pa

rasız olarak istiyebılırler. 

3 - Eksiltme l:S, 7, 937 pel'f"Dlbe günü aaat on birde Mania& vllyetl 
daımf ncümenınde açık surette yapılaca«tır 

kanunun tayin ettiği vesikalan, reami gazetenin 7-~1937 gUn 3297 No. lu 2 - Orta okuldan çıkanların lieyber d d Deniz 
1 

in 
nüahumda lntlfar et.mit olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve lan. (3864) ıa a a 
tekliflerini aym gl1n 1a&t 1' (On Dörde) kadar komisyon reisliğine ver -
meleri lizmıchr. BuJfe aid şartname ve mukavele projeleri parasız olarak 

4 - Muvakkat teminat miktan 289 Ura 79 kuru§tur. Dln olunur. 3138 komls_yondan dağrtıTmaktadır. (3472) 
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J/l}m--------------------------.. , Kanzuk Saç Eksiri 

KOM OJEN 
Saçların köklerini kuvvetlendi . 

rir. Dökülmesini keser. Kepek

leri tamamen giderir ve bU • 

yüme kabiliyetini artırarak saç -

1ara yeniden hayat verir. Koku -

su latif, kullanışı kolay bir saç 

eksiridir. 
,,. 

tNGtLlZ KANZUK ECZANESİ 

BEYOCLU - lSTANBUL 

~ ...................................... , 
Kartal ve Adalar Noterliğinden: 

imza Sirküleri 
'.A.dı ve sam Vazifesi 

Kahraman Yiğit Yönetim Kurulu Başkanı 
Fevzi Atacan ,, ,, Asbaşkanı 

Said Altuner ,, ,, Üyesi 
Ahmet Tuncer ,, ,, Üyesi 
Hasan Ergin ,, ,. u yesi 
Hüsnü Üçüncü Kooperatif direktörü 

Kartal Noterliğine. 

İmzası 

Ali. K. Yiğit 
M. Fevzi 
Said 
A. Tuncer 
H. Ergin 
H. Üçüncü 

Kooperatifimiz namına imza atm1ya yetkeli zevatın imza örnekleri yu
nya dercedilmiştir. Statünün 26 mcı maddesi mucibince Başkanla di-

cktör veya bir üye ile dire'kt'Ör veyahut Başkanla bir üye tarafından müş 
tercken imzalanacak evrakın kabulünü ve bu şekilde vukubulacak taah· 
hüt ve işaratın teşekkülümüzü ilzam edeceğini bildirir, saygılarımızı 
sunanz. 

Resmi Mühür ve Başkan imzası .... Uve -
İmza M. Fevzi 

Ali. K. Yiğit 
878 

20, 5, 1937 
Koop. Direiüörü 

H. Üçüncü 

Bin dokuz yüz otuz yedi senesi Mayıs ayının yirminci günü tarihli bu 
sirk;ilcrde mevzu imzalar şahıs ve hüviyetleri dafrece maruf 113 sayılı 
Kartal Tarım Kredi Kooperatifi Başkanı Kahraman Yiğit ve Yönkurulu 
üyeleri Bay Fevzi Atacan ve Said Altuner ve Ahmet Tuncer ve Hasan 
Ergin ile kooperatif direlktörü Bay Hüsnü Üçüncünün olup muvacehemde 
vazetmiş olmalarile tasdik kılındı. Bin dokuz yüz otuz yedi senesi haziran 
sıvının yedinci günü. 7, 6, 1937. ' 

Resmi Mühür Kartal ve Adalar 
Noteri İbrahim Üzçin 

Imza 
Neşir ve ilanı Kartal Tarım Kredi Kooperatifi tarafmdan 4, 6, 937 ta

rih ve 159 sayılı talepname ile istenilen işbu sirküler ilan edilmek üzere 
Tan gazetesine yollandı. 7. 6. 937 

Kartal ve Adalar Noteri Resmi Mühür 
İbrahim Özçin lmza 

Adana Belediye Reisliğinden: 
1 - Açık eksiltme ile satın alınacak olan belediye buz fabrikasına ko

nulacak tasfiye cihazı için teklif edilen fiat haddi layık görülmediğinden 
ihale müddeti on gün uzatılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli yedi yüz liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 53.27 liradır. 
4-İhalesi temmuzun 15 nci perşembe günü saat on beşte yapılacaktır. 
5 - Şartnamesi belediye yazı işleri kalemindedir. İsti,yenler oradan 

parasız alabilirler. 
6 - Taliplerin ihale günü muayyen saatte teminat makbuzlarile bir

likte belediye encümenine milracaatlan ilan olunur. (3900) 

ADETA 

BiR MUC • 
1 ZE 

Bu cazip keştın, sızm 
jçin neler yapabildi
ğini gösteren hakiki 
fotoğraflar 

Hemen bir hafta zarfında. bir· 
çok kadınlar, birkaç yaş gençleş. 

miş ve bütün çizgi ve buruşukluk

ları zail olmuştur. Bu hal, kendi. 

leri için adeta bir mucize oldu. 
Fakat, asri fen için, ancak, uzun 

ve sabırlı tetebbü senelerinin ye. 
ni bir zaferi oldu. Alimler, buru." 

§ukloktarm ihtiyarlayınca meyda. 
na çıktığrnm srrrına vakıf olmuş. 

tardır. Cild, bazı canJandıncı un· 
surlarım gaip eder. Onu besteyi. 

niz yeniden tazelenir ve gençleşir. 

İşte, Viyana Universitesi profesör. 

terinden Dr. StejskaJ'in cazip keş· 

fi bunu temin eder. "Biocel,, tabir 

~------~.! 

Kendine beyhude yere 

eziyet ediyor! 

G iPiN 
Varken ıstırap çekilir mi? 

BAŞ, DiŞ 
AğnJan 

ve üşütmekten mütevellit bütüın 

ağrı, sızı, sancılarla nezleye, 

1GRiPiN1 
Kaşelerini tecrübe ediniz ... 

lcabmda günde üç kaşe alınabilir. 

Radyolin Diş Macunu fabrika

sının mütehassıs kimyagerleri ta.. 

rafından yapılan G R 1 P 1 N her 

eczaınede vardır. 

Damla ile alman 
Yeni sinir dam ası 

D 
bütün asap 

rahatsızhklarınm çaresi 

ZAYI ..:_ İstanbul İthalat gümrü
ğünün (2552) numaralı 16, 11, 926 
tarirli beyannamesi için Gümrük vez 
nesine verdiğim 24 7 lira 51 kuruşa 

mukabil aldığım (547808) sayılı 

4-11/1-33 tarihli makbuzu zayi et • 
tim. Zayiinden kayıt sureti alacağım
dan eskisinin hükmü olmadığı ilan 
olunur. 

İstanbul Yağ isKelesinde 11 No. da 
Zezai Ömer 

Fakat, bunun da 
fenni bir izahı 

vardır. 

eauen ve gene nayvaiııann 

cild hüceyrelerinden istihsal edilen 

bu cevher, §imdi pembe renginde· 
ki Tokalon kremi terkibinde mev· 

cuttur. Her gece yatmazdan evvel 
kullanınız. Siz uyurken, cildinizi 

beı»liyecek ve gençlel}tirecektir. 
Bnnışukluklarmız bir hafta zar· 
fında zail olacak ve on yaş daha 
genç görüneceksiniz. Gündüz için 
cild unsuru olan beyaz rengindeki 

Tokalon kremini kullaıımız. Siyah 
noktaları eritir, ~ık mesameleri ka 

patır ve birkaç gün za.rfmda en 

sert ve en çirkin bir cildi yumuşa. 
tıp beyazlatır. 

Yağsız kar menekşe 
Yağsız kar acıbadem 

A c ı b a "d e m y ağ l ı 
Yarım yağlı gece 

Yasemin ve gül yağlı 

ASAN REMLERi 
Çilleri ve sivilceleri ve lekeleri kat'iyyen izale eder. 
İhtiyarlan gençleştirir, gençleri güzelleştirir. 

Cilde tatlı bir esmerlik ve sıhhat veren 

Hasan Deniz Kremleri ~ıktı 
Hasan ismine ve markasına dikkat. 

Hasan deposu: lstanbul, Ankara, Beyoğlu, Be§iktaş, Eskişehir. 

Haydarpaşa Lisesi Direktörlüğünden: 
Askerliık kampı 5 temmuz 1937 pa zartesi sabahı başlryacaktır. (386?'' 
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ll~f A~~lUJlb AIMllE~ll~A~ ~(Q)lbJEJD 
.. I ., .. IS M I Amerikan Kız Koleji • 
ft Aı ft : Arnavutkl!y. Tel. 36.160 

Robert Kolej • ERKE 1( 1( 1 S MI 
Bebek. Tel. 36 ... 3 • 

Mektep, 1 ngilizceyi en iyi ö2reten bir müessesedir. Almanca veya Fransızca ihtiyari olarak mütehassıs muallimler 
tarafından öğretilir. Milli terbiye ve kOllOre son derece ehemmiyet verilir. Aile bayatı yaşatılır. l(tttilphanelerı 
mükem;ıeldir. Kız ve erkek beden terbiyesi ve sporlar talebenin bedeni tekemmülü~ temin eder .. lhe kısmı 

derslerine munzam olarak ticaret dersleri gösterilır. 

MÜHENDİS KISMI Ameli ve nazari usullerle elektrik, makine ve Nafıa mühendisi yeıiştirır. 

KA YiT GÜNLERi: 1 Ağusıos'a kadar Çarşanıha günleri :•,,at 9:00 dıın 12:00 yl' kaıhr 
1 Ağusıos·ıan sonra Çarşamba ve CumMtesı goıııerl saaı 8:00 dan 12.()(J kadar. 7 l:ylülden sonra her gün 

Fazın ınalCımat lçin n1el<tupla '\.'e~·a l>İ77nt n1(,rnc-Hnt r<lılt•hilir . 

EN GÜZEL \ 


