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Az-ılı--- ı ltalya Paktı Kabul Etmedi 

.. Bir Düşn1an: İngiliz ve Fransız Filoları 
korsanlık Korsanhk Hareketine Karşı 

~hmet Emin YALMAN D •• F 
~ aııevra1ar esnasında arka- un aaliyete Başladılar 
~· daılarla beraber Babaes-
1..ı 111 bir ,._.. ·· "" dık K" ::"'Q\' 111;oyune ugra • oy 
'~'~nde oturduk. Birkaç da
f>~Sınde köyün hemen hemen 

tı., ~~l"kekleri kahveye dolmut-
)( aınJa.ttık. ve tanıttık. 

bir ~r, çok uyamk ve açık fikirli 
~en dı. KöyUn hep biribirine ben. 
~ ev~.eıinden birini görmek istedL 
~ Söyledik. ünümüze dUştU. Bir 
h~: kapısından girdik. Meyva a
~ ?ile dolu bir bahçe, bir tarafta 
~ tuYu ... Beyaz badanalı, temiz bir 
'Ark~ tarafı baştanba§a hayvan
\ttt ~erı .... On tarafta Uç büyUk oda 
)~cisi tandır tarzında sobalı bir 
~ Odası,, ikincisi kışlık zahire de. 
~ 1 tlçUncUsU yemek odası vazüc-
~ .. ,,, .. ı.. • '• goren g~ bır mutfak ... 

Şitı': h1~;-y~--;fiiai-;;~~:k-;,: 
~ı..~e tems~e teşne, çok ~y~ b~r 
~· Bır.e bir tepeyı gosterdi: 
~ lıu köyde 110 ya§lllda bir kadın 
~ oı ~ tepenin vaktile orman. 
bit lt du~u söylerdi. Baktik, tepede 
lııt-u~k agaç kalmış ... BUtUn köylü el
bt Jr..._ett.ık. Tepe üzerinde bir ağaç-
._.:"llrlıya te§ebbUs ettik. 

Sen asıl buralı mısm ?, "'b_ . 
~ol8.Yn', ben vaktile Tatarpazar-
~!lr tnuhacir geldim. Harpler oldu. 
~ a Cafer Tayyar burada cephe 

' ~· G~nUn birinde cephe dağıldı. 
~~ eıtdi kendime dedim ki: "Bu 
d011 eket öldü. Bari eski memlekete 
"Ot~" Orada bir gUn haber aldık: 
leJtet'diıiımi§.,, OlU dirilir mi? Mem
lttit ~ başına bUyUk bir adam geç
doğ~te diriltmi§. Derhal yeniden. 

Yurdumuza koştuk, kavu§tu.k. 

~il'\>~sek bir geçinme ve istihsal 
tltıcı eaı.ne varmış bir Türk köyU ... ı. 
l>tı:ı.1~ ~ÖYie bir dil konuşan canlı, u
duYdu~anıar var, Oh, hepimiz ferah 

f:' akat köyün hali hakkında su
~ de .aııeriznize devam edince bu his 
~ :: te:ssürler karı§tı. lstiluıalle
la ~ta e\1\ril ettirmeyi bilen, buğday
~Çeği her mısır, pancar, fasulye, ay
b~ıt; haY\'an yetiştiren, arıcılığa 
llıaıı1 an bu köyün amansız bir dilş
t%r. ~ar ki, vakit vakit geliyor, ça. 
ltıt... §te bu sene de gelmiş: Kurak-

So t'tıyoru .. . ....... .. . 
•e11eıı~~ köyün kuraklık olmıyan bir 

, l{~:~dı ?ekadardır? 
\'ar. l( 0 YUmüzde 150 ev, bin nüfus 
lli birUraklık olmazsa halimiz iyidir. 
l'a gu. 11eneae buraya 50 bin lira pa-

er. 
..... ~ 
, ~~=le. bir kuraklık senesinde? 

'Akdenüde va-r:lo alan Fransız; harp gemilerinden P,iri •• 
Ankara, 14 (A.A)- Te"blif: J Pakt imzalandı 
Nyonda devletlerle yaptığımız Cenevre, 14 (TAN) - Nyon kon-

mukaveleyi tetkik ve tasdik et- feransı bugün öğle Uzeıi, Akdenizde 
mek üzere Büyük Millet Meclisi- korsanlıkla mücadele için hazırlanan 
ni 18 Eylül 1937 Cumartesi giınü p~ktı imza ederek mesaisini bitirıniş-

saat 14 de içtimaa davet ediyo- tirToplantıya iştirak eden bütUn dev-

rum. Jetler paktı imza ettikten sonra reis 
Türkiye Reiaicümhuru Jı"ransa Hariciye Nazırı B. Delbos bu 

'ATATVRK (Arkası 8 incide) 

Tarih KurUltayı Toplanıyor 

Profesör Pittard 
Şehrimize Geldi 

Değerli Alim Kurultayda 

Mühim Bir Söylev Verecek 

Bay ve Bayan Pittard ile Türk Tarih Kurumu Aıbaıkanı 
Bayan Alet Galata rıhtımında .• 

~ l>a~ ?ın lira, on bin lira arasın
~ sı: girebilir. Bununla masrafı
tı~ borc: aramayız. Kredi kooperatifi
~lle aı urnu~u ödiyemeyiz. Gelecek 
d llta1tıık ekrnıye mecbur olacağız. Bir 
d eğiı, hi &enesinin yalnız bu seneye 

l ~~ce fç olmazsa Uç seneye cJerece Cenevre üniversitesi prehistivar ve 
antropoloji profesörü B. Pittard ile 

oel Roger imzasile eserler neşreden 
'll!emleketimiz hakkında da yazıl

scrleri olan tanınmış muharrır 
Pittard ve sayın profesörün 

:-•~'ıi1i~-~ı Bayan Dellenbach dün 15 te 

lı>,. ena t . . . 
c:ı,. başı esırı dokunacak. Arıcı-

~~ı. 8o adık. Baharın v~ICl!l!"'t'eL 
'gaçıar n~a soğuk baSIRı'l5.J.tl~lAI 
'llndeıı çıçek açın 

etrafta . 
_sıç._. .......... 

-:. ( 

Romanya vapurile şehrimi?.e gelmiş, 
rıhtımda Türk Tarih Kurumu As -
başkanı profesör Bayan Afet ile Ku
rum Başkanı Bolu Mebusu Hasan Ce 
mil Çambel, Kurum Genel Sekreteıı 
Konya mebusu Muzaffer Göker, Siirt 

(Arkası 8 incide) 

Yeni Çocuk Ansiklopedisi 
~ 0·11 c·· ~1 l~ı Kup~nu Kup~znu ~ 

30 kupona mukabil bir 10 kupona mukabil bir 
cilt (300) kuruştur. i eliz 7112 kuruştur. 

Yangın 

rısfaOOnD~ Gece Yarısn~da~ sonr~ 
T I ~ . k Gazlıçeşmede dort derı 

a asın a 
ı lktııat Vekaleti, ı, Kanu· 

nunun tatbikine ait yeni ve 
t mühim bir tebliğ vermiı bu
~ lunmaktadır. Bugün doku
~ z;uncu sayfamızda okuyucu· -
~ larımız;a •unduğumuz bu ~ 
~ tebliğ, 1, Kanununun 29 un- ~ 
~ cu madde•inin bir numaralı ~ 
~bendi mucibince, if yerleı-incle 
~ ki İf ıartlarını ve iıçilerin ta 
~ bi tutulacakları inzibat, sağ
~ lık ve iı emniyeti icaplarını 
~ göstermek üzere, İf verenle
: rin yapmakla mükellef bu
~ lundukları dahili talimatna
~ melerin ihtiva edecekleri hu
~ •ıulara ait bulunmaktadır. 
~ lktı•at Vekaletinin bu teb 
~ /iği aynen dokuzuncu say- ~ 
~ !adadır. ~ 

\ , ,, "'- ' "'-1'-.1~"'-"'-'' '' -

Seyit Riza 
Bazize 

Sevk edildi 

Der•iırnli ıergerdelerden mevkur 
MiÇO ACA 

Ankara, 14 (Tan muhabirinden) 
- Son dakikada buraya gelen bir ha 
bere göre, Erzincanda hükumete de
halet eden Seyit Rıza ve avenesi jan
darma muhafazasında olarak Erzin
candan El8.ıize sevkedilmişlerdir. A
silerin Elizi?.e yann muvasalat ede
cekleri ve muhakemenin önümüzde
ki hafta içinde Elazizde başlıyacağı 

anlaşılmaktadır. Bu suretle, Tunceli 
şakilerden tamamen temizlenmiş bu
lunmaktadır. itaatsiz anıntaka silah
tan tecrit edilmiştir. 

iZMIRDE 
SON MAÇ 

Izınirde yapılmakta olan Fuar ku
pası maçı dün tamamlandı. Ankara 
ve Izmir takımları arasındaki bu son 
maçı Ankaralılar 3-1 kazandılar. Taf 
silat spor kısmımızdadır. 

Azdı Bir Sabıkah 
Izmir, 14 (TAN) - Uzun zaman

danberi kaçak olan azılı sabıkalılar
dan Afili Mehmet, Eskişehirde ya
kalandı. Kendisi zabıta nezaretinden 
kaçmıştı. 

Bu gece sabaha karşı lstanbul bü
yilk bir yangına daha sahne oldu . 
Aldığımız tafsilatı veriyoruz: 

Gece saat ikide Bayezit kulesi, Ye
dikule taraflarında alevler yükseldi
ğini görmüş, itfaiyeye hemen habP.r 
vermiştir. O dakikada yapılan tahkik 
neticesinde yangının GazlıÇE>§medeki 

deri fabrikalarından çıktığı öğrenil-

miş, Balarköy ve Fatih itfaiyeleri 
yangın yerine hareket etmişlcrJir. 

Fakat alevler fabrikaları çok çabuk 
kapladığı için üç fabrika tamamen 
yanımıştır. Bunlar Demirciyanın, Sü-

Ieymanın ve Camyanın fabrikalarıdır. 
Alevler derici Şişman Ahmedin 

de fabrikasına sirayet etmiş bulun
maktadır. Gazetemizi makineye verdi 
ğimiz sırada yangın devam ediyor
du. 

Gece yansı bu büytik yangının ni
çin çıktığını anlamak mümkün ola -
mamıştır. Fakat yangının bUyUmesi
ne ve Uç fabrikayı kili etmesine se -
hep olarak, geç haber alınmış oldu
ğu ileri sürülmektedir. Yanan fabri
kaların sigortalı olduğu söylenmekte 
dir. 

TAN°on 
v~nö M~v~öm 

1 

Ha~oırDokOC§lırO ı 
TAN'm yaz mevsimi için tertip ettiği neşriyat programı bit
miş gibidir. Dünyanın dört köşesine yaydan muharrirlerimiz 
dönmü.5Ier, illtibalannı ,.e görüşlerini bu sütunlarda okuyucula
nna nakletmişlerdir. 

Şimdi yeni me\'sime girmek Uzere~iz. Daima yeni hamlelerle 
okuyucularmı tatmine çalışan gazetemiz., yeni mevsim için de 
bir f:Ok yenJJUder huırlamı!ff;rr. Yeni m~diüle beraber TAN 
da yeni t.ef rikalara, yeni röportajlara, yeni tetkik yazılarına 

ba.5hyacaktır. 

• • 
1 - Sabiha Zekeriya ve M. Zekeriya: 

Çoktanberi yevmi gazete sllhınlarında göıilnmlyen bu iki im
zal,, r:imden sonra TA.."l'da muntazaman okuyacaksınız. Sabiha 
Zekeriya hergün TAN'da kendisine ayrılan bir sütuııda, sevimli 
üslubu, derin görül}ile size günün meseleleri üzerindeki düşünce
lerini bildirecektir. M. Zekeriya 5imdiye kadar imzasız olarak 
yazdığı yazılardan maada, imzasile de neşriyata başlı~·aeaktır. 
Olmyuculanmızm, bu ka.zancmuzı memnuniyetle kar~ılıyaca.k
lannı umuyoruz. 

• • 
2 • Aka Gündüzün Yeni Y azlları: 

Aka Gl.iaıdUzün "Ad ız Roman,,ı bitmek üze.redir. Bunun yerine 
Aka Gündüz bize milli masallamnızm hikayelerini yazacaktır. 
Mesela . imdiye kadar binlerce nüsha satılan fakat hftla öz türk
çeye çevrilmlyen "Köroğlu Destanı'', "Kerem ile Asli", "Leyli 
ile Mecnun" gibi ma..<tallanmızı, Aka Gündüz kendi slirillde)icl 
ve cazip ka.lemile kü~ük hikayeler halinde okuyucularımıza nak
ledecektir. 

• • 
3 • Yeni Röportailar: 

Arkada..~nnız "HaJU Lutfi., Arnavutlukta, Yunanistanda üç ay
dan fazJa de\'am edoo. geniş bir tetkik seyahati yaptı, bu ha\'a .. 
Udekl §Chirler, kasabalar, köyler ve kabileler ara ında çok me
raklı ve müdekkik bir seyyah gibi dola.5tı. O memleketlerin ida
recllerile, diplomatlarile konuştu, halkla çok yakmclan \'e i~bm 
temaslar yaptı. Bu üç ay i~eri<tiınde blzbn için bilmediğimiz ma
JUmat, hiç görmediğimiz resimler topladı. Bu sebeplecllr ld, "Ha
lil Lfıtfi.,nin, bu seyahati anlatan yazılan, senenin en bii~·ük se

yahat röportajı olaeaktır. Arkadaşımız seyahatinin Uk faslımı 
"Arnavutluk,,tan başlıyara.k bize bugünkü Ar.ıta\'Utlu~ru, bütün 
varhklarile anlatacaktn. 

• • NASIL ZENGİN OLDULAR? Şehrimizde hiçten haşhyarnk 
zenbrfn olmu~, hayatı meraklı maceralarla dolu birçok mu· 
\'affak olmuş insanlar wrdır. Mesela şekerci Hacı Bekirin, bo
zacı Vefanın nasıl mu\•affak olduklannı öğrenmek bitemez mi
siniz? 
lUuharrirlmlz Salahaddin Güngör, günlerce lstanbulun kö_şe, bu
cağını dolaşarak, bu eski ve yeni muvaffak olmu~ slmalann ha
yatlannı toplamıştır. "Nasıl zengin oldular?,, ismJ altında neşre. 
dilecek olan bu seri, size memlekette mu\•aflak \'e zengin olma
nın da sırlanoı öğretecektir. 

• • MİKROFON ÖNONDE ... lstanhul radyosu, başlıb:ışnıa bir fl. 
lemdir. Onun görülmiye., yazılmıya \'e okunmıya değer bir 
içi \'ardır. Bir senedenberi radyonun mikrofonu önünde her ak
~am aral>!:a konferanslar veren arkadaşımız dP.~erli muharrir 

( Lütlen •ahilayı çevirfoiz) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~ ı 
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Kadınları 

Eze Şoför 

Tevkif Edildi 

Keşif Neticesinde 

Direksiyonun Bozuk 

Olduğu Anlaşıldı 
Evvelki akşam Ortaköy yolunda 

geçen kamyon kazasına ait tahkikata 
dün de devam edilmiştir. Kamyonun 

• altında kalarak ölen Huriyenin Be-
şiktaşta Abbasağa camii sokağında 

1 numaralı evde oturduğu ve 30 yaş
larında olduğu anlaşılmıştır. Tabibi 
adil Salih Haşim, dün Gureba has • 
tanesine giderek Huriyenin cesedini 
.muayene etmiş ve morga kaJdınlma 
sına lüzum göstermiştir. Diğer yara
lı Şahindenin de sıhhi vaziyeti biraz 
iyicedir. 

Polis altıncı şube mühendisleri 
dün hadise yerinde bir keşif yapmış 
lerdır. Kamyonun direksiyonunun bo 
zuk olduğu ve tramvay dururken be· 
ledıye nizamlarına aykırı olarak tram 
vayın soluna geçtiği neticesine va
rılmıştır. Şoför Ha)Ti dün Sultanah
met ikinci sul hceza hakimi tarafın
dan tevkif ettirilmiştir. Kaza tahki-

Şilede Çabnal\ 

Altınlar Bulundu 
Birkaç gün evvel meçhul bir hır

sız Şilede Balibey mahallesinde ba
lıkçı Mustafarun evine girerek bir • 
çok kıymetli altın eşya ve saire çala
rak kaçmıştı. Yapılan tahkikat neti
cesinde bu işin Şerafettin isminde 
bir kunduracı tarafından yapıldığı 
tespit edilmiş ve lstanbula kaçarken 
otobüste yakalanmıştır. Şerafettinin 
üzeri aranınca çalman altınlardan 
bir kısmı çoraplarının içinde bulun
muştur. 

-0-

0rtamektep Muallimleri 

Arasında Yeni Tayinler 
İzmit orta mektebi ingilizce mt1alli

mi Meliha Cağaloğlu ortamektebi ingi 
lizce muallmliğine,Edirne kız muallim 
mektebi türkçe muallimi Melahat Fa. 

tih ortamektebi türkçe muallimliği
ne, kız lisesi yardımcı öğretıneni Ba
kiye Ankara ikinci ortamektebi tiirk. 
çe muallimliğine, Edirne erkek orta
mektebi riyaziye muallimi Ragıp Hey 
beli ortamektebi riyaziye m•ıallimli
ğine, Yalvaç ortamektebi türkçe m~. 
allimi Hüseyin Remzi Usküdar üçün 
cü orta türkçe muallimliğine nakil ve 
tayin edilmişlerdir . 

katma mtiddeiumumi muavinlerinden 
Berkmen elkoymuştur. 

Limanda 

Kaçakçı 

Tutuldu 
3 

-o-

Ba1ıkc;ı Kıyafetine "t 

iş Giren Memurlar 

Üstünde Y akaland1lar 
Dün limanımızda bir kaçakçılık va· 

kası olmuştur. Hadise §udur: 
Arasıra limanımıza gelmekte olan 

İngiliz bandıralı Foclne gaz vapuru
nun bazı tayfaları tarafından mem • 
leketimir.e kaçak mal sokulduğu mu· 
hafaza teşkilatı memurları tarafın
dan haber alınmış ve dün limanda de
mirli olan bu vapurun etrafında ter
tibat alınmıştır. Bazı muhafaza me
murları balıkçı kılığına girerek .muh 
telif sandallarla gemi civarına git· 
mişler ve denize olta salarak gfıya 
heyecanlı bir balık avı partisine gi
rişmişlerdir. Bir taraftan da vapuru 
gizlice göz hapsine almışlardır. 

imtihan Vermiyen Doçentler 

Konulan Müddetin 
Uzatılmasını istiyorlar 
A yrllan Profesörlerin Yerlerine Beynelmilel 

Şöhret Sahibi Dört Profesör Getiriliyor 

~ .... 

laviçrede kaydihayat şartiyle vazife alan Profesör Deasaver 
son konferanslarından birinde .• 

Kuliibenin 
Altında 

Can Verdi 
Şile civarında feci bir kaza olm~ş, 

Demirci köyünde oturan Raşit oglu 
Hasan isminde bir köylü yıkılan kU· 
lübesinin altında kalarak ölmüştür. 

Hasan, bir hafta evvel köye yak; 
bir yerde bulunan mısır tarlasını b 
lemek için yanına yiyecek alarak ora: 
ya gitmi§ ve işe koyulmuştur. Jld 
gün sonra o civardan geçenler tarl~
daki kulübenin yıkılmış olduğunu gör 
müşler, köye döndükleri vakit tar!a 
sahibinin ailesine haber vermişlerdir· 
Hasanın eve dönmeyişinden zaten en· 
di§eli bulunan ailesi hemen tarlaya 

· en· koşmuşlardır. Yıkılan kulübcnın 
ın e· 

kazı kaldırılınca zavallı Hasan 
zilmiş olan cesedi meydana çıkmış· 
tır. Kulübenin neden ve nasıl yıkıldı· 
ğı araştırılmaktadır. 

Bir araba devrildi 
Geçen pazar günü de Kartal cf\•a• 

rmda üç kişinin yaralanınasile neti • 
celenen bir araba kazası olmuştur· 

Uzun bir bekleyişten sonra, yük a
lan sandallardan birinin gemiye ya
naştığı görülmüştur. Nihayet lom -
bozların birinden bir baş uzanmış ve 
akabinde iplerle sandala kaçak eşya· 
lar indirilmeğe başlanmıştır. Sonuna 
kadar bekliyen memurlar, bu iş biter 

~ ~~---~--'!!ıiiiiı-..'İİiillİiiiiii!iııiii~--~~~....,-..,;-...~~~~~"""!!~iıi!! ~ bitmez, muhtelif yerlerden gemiye 
Ümer Rıza Doğrul, İstambul radyosunun söylc~·ici, okuyucu \'e atlamışlar ve kaçakçıları cürmü meş 

üniversitede henüz imtihan ver· ı Doçentler, bilhassa bu sonuncu se
miyen doçentlerden bir kısmı. de- hep üzerinde durarak, imtihan müd
kanhklara müracaat ederek tezlerini detinin biraz daha uzatılmasını isti-
hazırladıklarmı bildirmişlerdir. yorlar. 

Usküdarda oturan Hüseyin isn:ıiıl• 
de bir kömürcü, kır gezintisi yap -
mak için kansını, çocuğunu ve konı· 
şulannı yanma almı§, iki at koşulU 
bir araba ile Kartala doğru yola çıl<
mıştır. Kartala yaklaştığı sırada ~ 
kadan gelmekte olan ııoför ÇapraJl 
Mehmet idaresindeki otomobil Hüse
yinin arabasına hafifçe çarpmış~ 
Bundan ürken atlar, şoseden çıkara 
tarlalar arasında koşmıya bs,şl_. 
mışlardır. 

!;alıcı tiıılerini tetkik \'e bunlarm mikrofon önündeki \'azi- but halinde yakalamışlardır. 
~etlerini, artist hayatlarını tesbit etmekle meşgul bulunu~·or. Yakalananlar şunlardır: Iskende-

Rektörlükçe yapılan tetkiklere gö- Ayrılan profesörler 
re, şimdiye kadar iımtihan vermiyen 

~u ~akınlarda ankadnşımız Ömer Uıznmn lm!enıiJ~ "Mikrofon riyeli Hamit Hasan, Sait Ha.san ve 
ününde .. ,, kiiinata hitap edenleri:ı portrelerbıi o1mync:akı,ınız. Hasan Bahit. Kaçak eşya olarak ya· 

doçentlerin sayısı 37 dir. Edebiyat 
fakültesinden yalnız 3 doçent t: imti
han vermiştir. Fen ve hukuk fakül • 
telerinde de imtihan vermeyenlerin 
sayısı fazladır. Buna mukabil, tıp fa. 
kültesindeki 50 küsur doçentten yal
nız ikisi imtihana girmemiştir. 

Diğer taraftan, bu yıl, üniversite
den yalnız 4 ecnebi profesör ayrıl· 

mıştır. 

4- Memleket 
• 

içinde: 

o 

'l'anınınış ;) azıcılnrdan Bayan "lffetHnlim Oruz,, Ana.doluda 
bir tetkil{ seyahati yaptı. Maksadı içtimai si,rascfo ait ölçülerle 
hulkııı ~ şa~ ışını Ye bunun ıslahı yolun ita dilek \'O t~ ·ebhüsleri 
tetkik etmeldi. Seyıahatinin sonunda gördüklerinden neticeler !:' 
ktml<'ak ve tnkiıı ettiği gayeleri anlatacaktır. Tanmmı~ ~·azıcırun 
lrn "l'urt tetkikleri,,ni derin bir alaka ile tnkip cdlwek.;;inlz. 

• • 
"Sezal Attila,, TAN sütunlarında slu- k~mlMni, eephe hikiye
lerile tanıttı. Onun t tiktal Sa\'ru mdaıı toıı!auı :;ı kahramanlık 

hlkii) elerini seve se\'e okucluk. Arkada~ımız "Sezai Attila., Or
t•ı J\nndohıyıt gicliyor, oralanm dolaşacnlc, bilhassa mahalli tip
Jıor dzerindc duracak, zengin bir folklor koıteksil onu ile "TAN,, 
siitunl:ırına danecektir. 

5 - lstanbulun 
• 

içinden: 
• 

Hes:-.anı l\hinif ı~ehim "TAN" okuyucuları itin birknr. zaın:ınc1:ın· 
beri lstımbuloo köşe bucağım dolaşmakta, fırça uru ile manza
ralar, tipler çizmekte, krokiler ynpmıt!<tadır. Değerli arkadaşı
mız, lstanbulun, hir res am gözile göriilnıiye değer olan kı·5elc
rini, tiplerini \'e hadiselerin çizgilerini, eşsiz eserler halin<le 
size ele göstereceld:ir. Bir bakının göre resim, yazıdan daha beliğ 
olıluğıına göre, büyük res anumızm ~izgileri, sizleri !;Ok düşün
<liirPcek, meşgul edecektir. 

• o 

6 - Yeni Tef rikalarımız: 

Aka Glindiizün bitmek üzere olan "Adsız Romanı,,mlnn soillra, 
Nahit Sırrmnı "Kıskançlrk., adını \'erdiği ilk büyük romanım 
ue;;re bafjlıyoruz. 
Gazetemizde ııe5redilecck romanları tetkik eden arkndaşrmız, 

bu romanı okuduktan soora şu hükmiı \'ermişti: 
"nirkaç yıidanberi elimden hırakmnksızm okumak ihtiyacını 
duyduğum ilJ; eser "Kıskançlık,,tır. Nahit Sırrının bu f}seri, son 
ıseııelerin en kıymetli edebi c eridir. Türk dilinde bu kadar me
raklı, bu ıkadar seli bir 11 anla yazılnıı~, bu ka<lar sürükleyici 
bir roma.na pek az tesadüf olunur.,, 

"Kıskançlık,, romanım okunuya ba.5ladığmız zaman erteı;l 
günkü gazeteli beklemekte sabırsızlık gö:stereceludıılz. 

• • 
T.AıtllUN EN BÜYÜK AŞKLARI ... Orijinal tarihi ya7.ılarile 
kendisini okuyuculara çok güzel tanıtnus olan "İbrahim Hakkı 
Konyalı,, gazetemiz i~in yerıi bir tarihi yazı serisi hazırlamak
tadır. "Tarihin meşhur a.,kları,, adı~·ıa yakında size sunulacak 
olan bu yeni seride insanlık tarihiniu Uk günlerinden son a.<;ır

lnra kadar yaşanmış olan aşktan, bütiin heyecan1arile, bütiin 
ihtiraslarile, okuyacak, bu aşkları yaşıyan ,güzel kadınlarla ba.5 
başa yaşıyacaksıruz. 

• • 
7 • Spor Neşriyatımız: 

''TAN,, spor ne riyatı hususunda, bütün arkadaşlan arasında ön 
safta gelmek ü füofüğünü muhafaza etmektedir. Boounla bera
ber, okuyuculanmızı spor sahasındaki yeniliklerden haberdar 
etmeyi de düşündük. Spor ıııuharrirlerimiz lki büyük seri hazır
lıyorlar. Bunlardan biri "Avrupanın muhtelif memleketlerinde 
bugiinkü futbol,, başlığı altında pek yakında size sunulacaktır. 
Hu eriyi arkadaşımız };.5ref Şefik ha1Jrlamakla meı;gtılclür. Bu 
serili de "Avnıpada bugünkü atletizm,, başlığı altmda diğer bir 
seri takip edecektir. 

lialanan 15 ipekli kravat, 20 metre 
ipekli kumaşı çocuk blfızları, şarpa
lar, örme kayış ve suni ipekten ya
pılmış bel kemerleri ile birçok kol 
saatleri milsadere edilmiş ve tayfa
lar hakkında kanuni muameleye baş
lanmıştır. 

---o--

Yaptığımız tahakikata j?'Öre, do -
çentlerden bir kısmının henüz imti
han vermemelerinde şöyle sebepler 

Bunlar edebiyattan Spitzer, hu
kuktan Röpke, tıptan Dessaver, fen· 
den Freundlich'tir. Spitzer Amerika
ya gitmiştir. Röpke Milletler Cemi
yeti iktısadi bUrolannda vazife almış 
tır. Dessaver de, radyoloji üzerindeki 
çalışmaları dolayısile yıpranmı§ ve 
Isviçreden kaydı hayat şartile yapı
lan daveti kabul etmiştir. Freundlich 
ise Çekoslovakya tarafından kaydı 
hayat şartile angaje edilmiştir. 

Araba, şoseden iki yüz metre ıca
dar ayrıldıktan sonra devrilmiş, içf!l• 
dekiler hendeğe yuvarlanmışlardl'' 
Hilseyinle karısı Huriye ve oğlu Ol
man muhtelif yerlerinden yaralsıt' 
mışlar, diğerlerine bir şey olmaJllıl' 
tır. 

Otomobille 
Treni Geçmek 

Gazi KöPrüsü için vardır: 

Bir Toplantı Oldu 
Dün belediyede Gazi köprüsü ıçın 

bir toplantı olmuş, kiipriinün bugüne 
kadar yapılan parçalan ile bundan 
sonra yapılacak kısımları tetkik edil
miştir. Sonra da G:ı.zi köprüsün\in A
zapkapı ve Unkapanı tarnflannda ya. 
pılacak yeni meydanlar hakkında be
lediye imar müşaviri v~ğner tarafın
dan hazırlanan rapor ve proje göz
den geçirilmiştir. 

1 - Bir çokları yeni alınmışlar -
dır. lmtihan müddeti olan 3 yılı dol
d urmamışlardır. üniversitemizde daha 40 yabancı 

profesör vardır. ~yrılanlarm ye ine 
be.vnolmikl şohr~ı .,,.ıııııı -cıu.ı L l'.ıv.ı'C• 

sör anç-aje edilmek üz_çredir. Röpke
nin kürsüsü için Nürenberg ticaret 
mektebi profesörlerinden J. Alfred i
le muhabereye girişmiştir. 

lstiuenler ertıı· 

Çay Bardağı ile Kesilmiı 
Tarlabaşında dolaşan devriye me

murları evvelki akşam, Cemil ismin
de birinin yol ortasında yattığını gör 
müşlerdir. Bileğinden yaralı olan Ce
mil, çay içerken kırılan bardakla ya
ralandığım söylemiştir. Zabıta Cemi 
li hastaneye kaldırarak tahkikata 
ba§lamıştır. 

-0--

Tutulan Kumarbazlar 
Evvelki ak~am Galatada Gireçkapı 

sında Şevketin evinde ani bir araştır
ma yapılmış, Kemal, Mustafa, Bahri, 
Şakir, Hasan ve Aziz isminde .altı ki
şi kumar oynarken cürmümeşhut ha
linde yakalanmıştır. Masanın üzerin· 
de bulunan fişler, civalı zarlar ve 25 
lira para müsadere edilmiştir. 

---o---
48 Saatlik Hafta Tatili 

Kırk sekiz saatlik hafta tatili nizam 
namesinin tebliği beklenmektedir. Sş. 
nayi müesseselerinde çalışan bütün iş 
çiler nizamnamenin tasdikten çıkmış 
olmasını sevinçle karşılamışlardır. , ................................ ,......,......,......,......, ...... ......,...._..~ 
: Topkapı ~ 
j~ Sarayındaki 
~ Hafriyat 

ı2 - Bir kısmı fakültede kürsü iş
gl\l ettikleri için ders vermekten tez 
hazırlamağa f'u ı:ıGt ouıaımattıı§lardır. 

3 - Bazdan da askerlik vazifele-
rini yaptıkları için bu imkanı elde e
dememişlerdir. 

Bir Vapur lnceburunda 

Karaya Oturdu 
Deniz Yolları 
Müdiirü Döndü 

Yun.an bandıralı :Malyakos vapuru Bir mUddettenberi Almanyada bu· 
evvelkı gece Şarköy civarında 1nccb1ı ı lunan Denizyolları Uımum Müdürü B. 
runda karaya oturmuştur. Bu şilep Sadullah dün Romanya vapurile ve 
sabaha kadar kendi vasıtaları ile kur. Köstence yoluyla dönmüştür. Bay 
tulmıya çalışmış, muvaffak olamayın Sadullah bir muharririmize Almanya 
ca gemi kurtarma şirketine müraca- daki tctklkleri hakkında şunları söyle 
at etmiştir. Şirket, Hora tahlisiyesi- miştir: 
ni Yunan n 'md d .. . . vapurunu ı a ına gon· "- Denizyolları namına yapılmak-

dermıştir. ta olan 14 vapurun inşaat işlerini tet-
---o- kik ettim. Bunlardan ikisi Akay ida-

Üsküdar Tramvayları resinin, ikisi de Izmir körfez vapur-

Dally Mail ıazet;e .. sA muhartftl el" 
den B. Mackenzi'ile lngilteretıill.ııı rıi' 
bur otomobil fabrikalarından oifl ıJJI' 
mümessili olan Bay Mc. Cooper b gt'_ 
dan birkaç gün evvel şehrimize ~ 
lerek, dün akşamki ekspresle • 61 
dakikada bir otomobil içinde osteıı 
müteveccihen hareket etmişler~ir·~ 

Bu seyahat bir yarış maksadıle Si' 

pılmaktadır. Ekspres, üstende 62 ıc•
atte varmakta olduğundan, iki ıı.r &' 

daş otomobille ayni mesafeyi 58 s • 
atte katedeceklerini hesapıaınıısta 
dırlar. 

Y etmiı Sokak lsrt'I 
Değiştirilecek . de0 

Milli olmıyan sokak isimleT1~1• 
yetmişinin değiştirilmesi kararl ıl • 
nlmıştır. Mahalle isimleri için Y8~ 
makta olan tetkikler de bu ay son Ucuzhyacak mı? lan şirketinindir. 

UskUdar - Kadıköy ve ha valisi Vapurların hemen hepsinin birden kadar bitirilecektir. 
tramvayları mUdürlilğüne tayin edi- yapılmasına başlanmış ve inşaat hay 
len İbrahim Kemal, idarenin gelir ve lice ilerlemiştir, önümüzdeki mart
masrafları üzerinde tetkiklere giriş- tan itibaren birer ikişer teslim edi
miştir. Yeni müdür, behemehal geliri lecektir. llk gelecek vapurları Mersin, 
çoğaltmak, masrafı azaltmak ciheti- Mudanya ve Bandmma hatlarına tah
ne gideceği için tetkiklerini bu bakım sis edeceğiz. Gemilerimiz bugünkü ih 
dan ilerlemektedir. Bu arada bilet tiyacımızı karşılıyacak ve Türk tica
Ucretlerinin azaltılması imkanları da ret filosunu takviye edecektir.,, 
gözden geçirilmektedir. --<>---
..,., '""' Hayvanların Şehre Girip 

- ı BIRK ı Çıkacakları Yerler AÇ SAT 1 R LA Belediye lstan bul ııehir sınırlan i<ci-

Aıı istasyonlarında 
Yeni Çahıma Saatı~rı,,., 
Dün şehrimizde yeniden 4 tıfo ıııD 

kası kaydedilmiştir. Tifo va~al~~uğil 
azalması dolayısile sıhhat mudil tJefİ 
aşı istasyonlarındaki çalışına saa reJJ 
ni değiştirmiştir. Bugünden itiba 

8 
r 

istasyonlarda yalnız öğleden sonr • 
klşer saat aşı yapılacaktır. 

Mezbaha Kanlarındolt ----- ne girip çıkacak bütün hayvanların 

t\ ı~ıık IK>lıs elbiselennin hazırlan girme ve çıkma yer, yol ve saatlerini Jelatin ve Gübre 1~ 
masma başlanmıştır. tespit etmiye karar vermiştir. Belediye mezbaha kanlarını yn ııit 

• Hem şehir içindeki seyrüsefı>rin jelatin ve gübre yapmak üzer~atir'· 

O evlet Demiryollarında tatbik intizamı, hem gelecek hayvanların müteahhide vermiyc karar vcrırıt,. ııf• 
edilen senis ve salon vagoo • sıhhat ve sayı itibarile bilinmesi, hem Yalnız kanlardan düğme, i.laç. vccsc1'' 

lan tarifesi, hu sabahtan itibaren Av- il ıyc de şehrin temizliği bakımlarından bu renin yapılmasına izin ver n:ı 
rupa hattında da tatbik olunacaktır. 

tedbire lüzum görülmüııtUr. tir. ~ 

•ı stanbul sıh:at meclisi, hafta lt~ı·w..•ı-== .a.O 1 H.MM~~ içinde toplanacak, şehrin sdı- (\)"' ..,...... 
hi vazlyetkıi tetkik edecektir. Topkapı Sarayında eski Biza.ns 

t Akropolünün bulunduğu mevki
~ de yapılmakta olan hafriyat de. 
t vam ediyor. Hafriyat, Türk Ta-! 
~ rlh Kunımu tarafından idare o-
; lunmaktadır. Kurum, hu makı.at. 
; la bir heyet teşkil etmiştir. Heyet 
; haı;kanhğına lı.tanbul Müzeler U-

Esnafa kredi.temini için seçilen Yurtta Bugünkü Hava ı 15 Eylfıl 93a 
komisyon dün toplanarak bir ARŞAMBA 

talimatıname hazırlamıı-tır. Her ce • Ye~ilköy meteoroloji istasyonun.- 9 - GUn: 30 Hızır- 133 ,. uncu ay · 2 mlyet, senelik bütçesinden bir miktar dan alınan malUmata göre, bugün ha Recep: s EylUl:s.t.ı 
parayı bankaya yatıracak, bankalar- vanın orta Anadolu ve Karadeniz Arabi 1356 Ruı:ni 13~ 
dan esnafın kefaleti ile para alına • mmtakalarında bulutlu, diğer yerler- Güneş: 5,40 - üğle: 1;·2o 

; mum Müdürü B. Aziz, teknik di- ~ 
; rektörfüğ·üne de Türk TarJh Ku. ~ 
~ rumunun Trakya hafriyatı dl· t 
~ rektörü olan doktor Arif Müfit ;~ 
~ tayin edilmiştir. 
\,......~,'-""'~~"" 

caktır. d k 1 1 • • İkindi: 15,43 - Akşam: 1 '36 e apa ı oması, rüzgarların umumi- Yatsı: 19155 _ İmsak: 3. et• • 
C arşaıııbadaki biçki ihtisas mek 

tebini bitiroo genç ıkızlara dün 
mektepte diı>lomaları merasimle , ·eril 
mlı;tir. 

yetle şimal ist.tkametinden orta kuv- miQ, rüzgar Qimalden saniyede 766~ ııı1 vette esmesi muhtemeldir. ~ ~ , ıı 
re sU,atle esmiştir. Barometre J:r 

DONKO HAVA az 
limetre, hararet en çok 6, en. 

Dün hava akşama kadar açık geç- santigrat olara1'kaydedilmiştır· 
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Asiler 
Madritte 
Taarruza 

lo Geçmişler 
~ ?dra, 14 (TAN) - lıpan
:t'İdi' '-ilerin bir kere daha Mad
~ ~ Q t-..binde taarnıza geçtikle
t~ ~}'yare ile tanklarını bu
~ denemiye bqladrkları ha-
"'~erilınektedir 
~""ld' • 

tOt-e ~Ye kadar verilen malumata 
tq.:._ '-Utnhuriyet kuvvetleri asilerin 
\ı~~a karşı kuvvetli bir muka-

l)ı ~ gosteriyorlar. 
~e\t~er taraftan Aragonda bazı ha
tlaıtıa 11ılku bulmuştur. Hükumet kay 
~~a göre Cümhuri~çller vazi-
~ ISlah etmişlerdir. 
~ hlls ux'dan haber verildiğine gö. 
llı~İ!l Usi bir müessese Ispanya hük\ı 
l'~it e ait bir denizaltı gemisinin uğ 
~ti haaarlan ta.mir etmeyi kabul 

r. 

Prens Şişibu 
liitler Tarafından 

~.. kabul Edildi 
lrııl>a;;n.berg, 14 (TAN) - Japon 
~e ~ to:Unun kardeşi Prens Şişibu 
~hu.ı ~ı bugün B. Hitler tarafından 
hfet 1hnişler ve şereflerine bir zi
~Uıı.ı1'l"erurniştir. Ziyafette birçok 
~Qır. ~iman ricali hazır bulunmuş
"' l'e ile ~ens, ziyafetten sonra tay -

ltı~ti\ aınburga gitmiştir. Oradan 
~!!~~·aya nıUteveccihcn hareket e-
l) lt, 

'"i111arka Kraliçesi 

l< 4111eliyat Oldu 
ltq oııetıha 
l'ı \rau ~· 14 (A.A.) - Danimar-
~ l'lqa 9.~sı, dün akşaım, barsakla -
\ ~lld~ detu ağrılar hissetmiş ol
t aıdtrılırı dolayı derhal hastaneye 
~at ~a ış ve muvaffakıyetle ame
A ~ Pılrnıştır. 

"""~Qrada iki 

.\rııt Kaza Oldu 
~tııa~ra, 14 (TAN) - Bugün ts
'l arab:ı~hallesinde bir otomobil, 
lk!~ ~aeı ıle çarpıştı. Arada kalan 

J\:~e c atındaki bir çocuk feci bir 
t :""lltı ~an verdi. 

'ftı.' eltrn~eçı?.X:n asfaltı iizerinde 
tı\){1 attın k goturen bir çocuk oto-

da kalarak ölmüştür. 

Rüştü Arasın 

ispanya &ileri tanınmak 

istiyorlar 

Ispa.nya asilerini temsil eden ve 
Dule D'albe'nin riyaseti altında bu
lunan bir heyet, cemiyet umumi ka
tipliğine bir nota vererek Ispanya 
cümhuriyeti mümessillerinin meşru 
mümessil tanımamalarını, Valensiya 
hükumetinin gayri kanuni bir hüku
met olduğunu, buna mukabil Fran -
co'nun Ispanya topraklarının üçte i
kisini elinde bulundurduğunu, bina
enaleyh ekseriyeti temsil ettiğinden 
tanınması lazımgeldiğini anlatmış

tır. 

Bir Mektubu 

Amerikada Trende 

Bir Kabine içtimaı 

tirmekte olan trende, reisin daveti 
üzerine, Avrupa ile Uzak Şarktaki 

vaziyeti ihtimamla tetkik etımek üze· 
re bir kabine içtimaı yapılacaktır. 

Kanadada 
Az91n Fırtınalar 

Nevyork, 14 (A.A.) - Kanadanm 
bütün şark kısmında çok şiddetli bir 
kasırga esmektedir. lhrncat için ay
rılan elma, rekoltesinin büyük bir 
kısmı mahvolmuştur. Telefon ve tel
graf rnuhaberatile münakalat tama
mile durmuştur. 

Nyon Anlasmasznzn , lmzalanmasz 
S on yıllarda toplanageten \'e 

l)i neticeleı vere.ı konfe
ranslar da.hl uzun münakaşalara 
sahne olduğu halde Nyon koofe • 
ransı hem müsbet neticeler verdi, 
hem de bu neticelere süratle ka • 
vuştu. Hatta verdiği kararlan tat
bike ba.'ladı. Bunun sebebi aşikar
dır. Aıkdenizdfl korsanlığın deva -
mı, bütün Akdeniz devletlerinin bü
yük bir tehlike karşısında olduk -
Jannı göstermiş \'e bu devletlere 
süratli tedbir ile tehlikeyi yenme
nin mümkiin olduğunu anlatarak 
faaliyete geçmiş ve f aallyeetlni müs 
bet neticelere bağlamıştır. 

Nyon anlaşmasının dün imza -
laııması Akdeniz mllletlerioln teh
likeye karşı gPlmek, korsanlıkla 
mücadele etmek hususunda birle
tlk olduklanm ap~ık göstermiıı 
bulunuyor. 

Akdenh devletlerinden bu işte ay 
n kalan bir tek devlet ltalyadır. 
Fakat aıııa.,manm metni bu devle
te de blJdirUmiş ve noktai nazannr 
izah etmesi 18tenmiştir. ltalyamn 
ne cevap vereceği henüz belli de
ğildir. Fakat bu cevabın, büsbütün 

:························································ i YAZAN: ÖMER RIZA DOGRUL i . ........................................................... • 
ret mahiyeteinde olmıyacağı da ~im harip sa),nak gt>reiitir. 
diden tahmin olunmaktadır. Fakat ltalyan gazeteleri bu şekildeki 
bu cevahm ret mahiyetinde ol • müta.lealarile Akdeoizde emniyet 
ma.~ı da peşinden hesap edilmiş ol- mest>lesini de AdeJni Müdahale ko· 
duğu l~in Nyon konferansımn me- mitesine ~evirmek i~in ltalyamn tut 
sai ve faaliyetine engel olmama.~ı tuğu hattı hareketi teni~ etmeyi 
i~in tedbir alınmış ve konferans ka istihdaf ediyor. 
rarlan.nm tatbikine geçilmiştir. Ademi Müdahale komitesi, son 

Y alnız ltalyan gazetelerinin 
neşriyatına bakılırsa, lta.1-

yanm konferaıuı kararlanru kayıt
sız \'e ~rtsız kabul etrnlye<-eği sa.
rahaten anlaşılıyor. ltaI:ran gaze
telerine göre Akdenizdeki korsan
lığın sebebi, ispanyada dö\'ilşen i
ki tarafm muharip tanınmamasıdır. 

Bunlar muharip tanınmış olsa -
lardı, ikide birde korıı;anhk hMise
Jeri ve iki ta.rafın her bi
ri de gemileri teftiş hakkını kul
lanacağı için korsanbk hadiseleri 
vuku bulmazdı. O halde, bu gue
tetere göre, a. ... ı yapılacak ı~. is
panyadaki dö\'Uşen iki tarafı mu-

mmaııJarda bir münaka.~a n atış

ma sahnesi te.5kil etmiş ve buradan 
hiçbir I~ !:•kmaz, hiçbir mesele ü
zerinde karar \·erllmez olmuştu. 

Daha doğrusu ademi müdahale e
sasmm tam bir iflasa mahkfımiy&
ti idi. Ademi müdahale, lspanJ·a 
harbine, tam mana.sile dahili bir 
harp mahiyeti verecekti. Bunu ve
remediğine ve ispanya dahilinde 
beynelmilel bir harp denm etmek
te olduğuna göre, ademi müdahale 
gibi tamamile iflas etmiş bir gös
terişten medet ummak kadar mi· 
nasız bir şey olamaz, her şeye rağ
men ondan hayır be.klemek Akde
nlzln emniyetini kökiinden sarsmı-

ya ve emniyet izliğin önüne g~mek 
suretHıde yapmıya yardım ederdi. 

Onun için Akdeniz konferaıısmm 
toplanması ve derhal kararlar nr
mesi emniyetsizllkle mücadele ,.e 
emniyeti iade bakıınmdan zaruri ve 
lüzumlu idi. 

A caba ltalya, bu kararlara 
ka~ı menfi vaziyet alırsa 

ne olur? 

Bugün ortada tahakkuk etmiş 

bir netice \'ar ki, o da Akdeniz dev· 
Jetleri arasındaki tesanüdün teza -

hürüdür. Bu tesanüt cephesinin km· 
\'eti söz götürmez bir \'aziyettedir. 
lta.lyanm cephe haricinde kalması, 
ister istemez bu cepheyi takviye e
der ve bu banşçı tedafüi cepheyi 
teşkil edenler arasındaki rabıtayı 

kat kat sağlamlamak ihtiyacını do
ğurur. 

işin bu safha;\·a vanp vanmya -
c.ağmı §imdiden tahmine imkio yok 
tur. Fakat \·ardığı takdirde de me
selenin had \'e \'ahim bir mahiyet 
almıyacağım tahmin etmek müm
kündür. 

~ 

Reis Mazaryk 
Öldü 

B. Mazaryk 
Prağ, 14 (TAN) - Bu gece saat 

9 u üç geçe, Reisicümhur Mazuyk, 
86 yaşında olduğu halde Lany şato
sunda vefat etmiştir. 

Vaktin çok geç olmasına rağmen, 
şatonun etrafında toplanmış bulunan 
kalabalık bir halk kütlesi, vefatı, şa
to üstündeki bayrağın yavaş yavaş 
aşağıya çekilmesinden anlamışlardır. 
Birdenbire meydanı boğuk hıçkırık 

~esleri kaplamış ve bütün halk diz ı 

kerek ço'k sevdikleri reisin istirahati 
ruhu için dua etmişlerdir. 

Mazaryk'in ölümü haberi bu sabah 
saat altıda Çekoslovak radyosile ilan 
edilmiş, resmi ve hususi bütün bina
larda bayraklar yanya indirilmiştir. 

Vefat haberi, evvela diplomatların 
duvayyeni olan Avusturya sefiri Ma
rek' e bildirilmiş ve erkenden çelenk
ler gelmiye başlamıştır. 

Bütün Çekoslovakya derin teessür 
içindedir ve memleketin her tarafın
da tiyatro, sinema ve eğlence yerleri 
tatil edilmiştir. 

Mazaryk'in cesedi, tahnit edilerek 
birkaç gün teşhir edildikten sonra 
tahminlere göre pazartesi günü def
nedilecektir. Bu ölüm haberi bütün 
Avrupayı ve bilhassa Fransayı derin 
bir teessür içinde bırakmış, Fransız 
Reisicümhuru Lebnın, derhal Maza
ryk'in oğluna ve B. Benese çok sami
mi taziye telgrafları çekmiştir. 

TAN - Mazaryk'in hayatı ve ba.. 
sanlan hakkında be)ncl sayfa."'tlızda 
bir tetıdk makalesi bulacaksınız. 

ikinci Tarih 

Kurultayına Gelenler 
Ankara, 14 (TAN) - 20 eylülde 

lstanbulda Doknabahçe svayında a• 
çılacak olan Ikinci Türk Tarih Kurul 
tayından davetli mebus, müsteşar ve 
umum müdürler şehrimizden hare -
ket etmeğe başlamışlar ve bir kısmı 
bugün lstanbula müteveccihen yola 
çıkmışlardır. 

Vekillerimiz de yarın ve öbür gün 
Kurultayda bulunmak üzere Istan • 
bula geleceklerdir. 

P aris Suikastinin 

Faillerini Bulanlara 

100 Bin Frank Verilecek 
Paris, 14 (A.A.) - Polis idaresi, 

evvelki gün Pariste iki sendika bi
nasına bomba koyan canileri tutma· 
ya yardım edeceklere 100 bin frank 
mükafat verileceğini ilan etmiştir. 

--o-

Cenubi Afrika 

Almanyaya Sömürge 

Verilmesine Razı 
Londr~. 14 (A.A.) - Londradald 

eenubi Afrika ali komiseri B. Te
water, bir mülakat esnasında şöyle 

demiştir: 
"Almanyaya eski müstemlekeleri

nin iadesine müteallik bir itilafa Ce
nubi Afrikanm iştirak edeceğini zan· 
nediyorum. 

Şimdiki süratile yürliyüp gitmek
te olan ve bizi nihai bir buhrana yak 
laştırmakta bulunan teslihat muva -
cehesinde bu meselenin münakaşası 
için Almanya ile bir masa etrafında 
müzakerelerde bulunmak cesaretini 
göstermemiz icap eder. 

Cenubi Afrika, bu cesareti göster
meğe amadedir ve elde edilecek neti
cenin gerek Almanya için ve gerek 
manda sahibi devletler için memnu
niyete şayan olacağından eminim.,. 
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CEZAYiR BATAKHANELERİ 
Irza Tecavüz Suçtzıları 
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Edilen i •Bu Akşam MELEK Sinemasında• 
M 1 BUYUK SiNEMA GALASI OLARAK 

em Ur § I NEFİS BiR AŞK-GOZELLIK-MUS1Kt ve Heyecan Filmi Günün pro1;ramı _ lsta.nbuJ 1 
Müddeium"M'.milik, dün ! e L ~ A c ı öğle neşriyatı: ıctsi 

Dün Ağırceza mahkel'heıinde iki ırza geçme davası netı·celen- 1 " k. t · h' ·d · .- ..-~ Saat 12,30 Plfıkla Türk ın~sı mus ıra ın uar ı areıı a· 12,50 Havadis 13,05 Muhtelif plak ne 
ôiı1lmiştir. ikisinin de mevkuf bulunan suçluları mahkum olmu•- 1 lım kısmı amirlerinden Hak ~ 8 Aş ROLLERDE: riyatı 14 SON. ,.. 
lardır. Birisinin suçlusu Hasköyde Hamam sokağında 6 numaralı :: kı oğlu Hayri Sahir hakkın· 1 MAGDA SCHNEIDER _ 1VAN PETROVITSCH Akşam neşriyatı: . ~ 
evde oturan 40 yaşlarında seyyar satıcı Abdülkadirdi. i da tevkil kararı almıftır. p Saat 18.30 Plakla dans musı~ 

·ribirlerini 
övmiisler , 

Karı l(oca Mahkemeye 

Verirdiler 
Polis dün meşhut suçlar müddeiu. 

mumiliğine Kumkapıda oturan Mevhi 
be ve Fahri adlı bir kan koca verdi. 
Bunlar biribirlerini dövmekten suçlu 
idiler. 

Fahri hadiseyi şöyle anlattı: 
- Annem hastalanmıştı. Onu dok

tora götürdüm. Tedavi ettirmek iste
dim. Eve döndüğüm zaman !{arım 

Mevhibe karşıma çıktı ve bağırdı: 
- Vay sen anneni tedavi ettiriyor

sun ha .. Ben hasta olurum da hiç al
dırmazsın. 

Bundan sonra üstüme hücum etti. 
Tokat, tekme beni dövmiye başladı. 

Ben kendisine el kaldırmadım. Daya
ğı yediğim halde yine dava etmiyo -
rum. Fakat o hem suçlu, hem güçlii-
dür. • 

Müddeiumumi Hikmet Sonel, şahit
leri dışarıya çıkardıktan sonra kan 
kocaya banşma teklif etti. Fakat 
Mevhibe: 

- Katiyyen barışmam, bay müd
deiumumi. Zaten evlendiğimiz gün -
denberi hep kavgalıyız. Iyi bir gUnü
mii7.ii lıahrlıtmtyorum. Ben katiyyen 
davadan vazgeçmiyorum, dedi. 

Müddeiumumi de, şahitleri dinledik 
ten sonra kendilerini Sultanahmet Ü· 

çüncü sulh hakimliğine gönderdi. Mu 
hakeme, bazı şahitlerin çağrılması i
çin talik edildi. 

av acı yerinde de on dört yaşla- B t · h · 'd · • J - ıv 

I 
D 1 Ayrıca ilave 1 - aramount dünya haberleri gazetesi 19,30 Konferans: Bevog·lu ~alkeN'r·ibı _, 

aru rn ı&ar ı areıının olarak 2 - Çiçekler nasıl yetitir Türkçe öğretici film. mınn içtimai yardım. Şükufe A ... 

rında Güner adlı bir kız çocuğu var- 1 l A - d b d = B • af d 20 B h n ve ıv. 
agvın an ııonra u İ areye 1 Numaralı yerlerinizi evvelden aldırınız. Telefon: 40868 aşar tar ın an. ur a "kiSl 

dı. lddia şu idi: • k l b b • kadaşlan tarafından Türk ınusı ıu 
Gliner. Mevhibe adlı bir kadının e- 1 aıt evra ve e,ya i e era er § ••••••••••••1• 1111•• •••••••••••ili ve halk şarkıları 20,30 Bay örıı~0145 

vinden kaçmış, Beşiktaşta sokaktA. kıymetli kağıtlar ve tahvil- 1 za tarafından arapça söylev af dııtl 
kalmış. Abdülkadir bunu sokakta bu- i_ ler de inhiııarlar idaresine ~ Adliyeye Getirilirken 1 Feyziye ve arkadaşları tar mcsıı· 1 TOPLANTILAR Türk musikisi ve halk şarkıiarıAjarıs 
larak eve getirmiş ve evlenme Vfıdile : devredilmiştir. iddiaya gö· = .,... at ayarı) 21,15 Orkestra 22.~5 ~·nU 
kızcağızı berbat etmiştir. Abdülkadir ~--- re, Hayri Sahir.' yirm. '.'şe.r l.i- 1= Kalaballga Karıştı 1 1 ve borsa haberleri ve ertesı g.u ıın 
aleyhine şehadet edenlerden birisi de l k 35 E l ı • DAVETLER • programı 22,30 Şan: Türkçe. pıy 2~ 
kendi annesi idi. 1 ra 1 rganı tahvı ını zım·§ Dün öğle Uzeri bir sabıkalı adliye refakatile Bayan İnci tarafındall· 

metine geçirmiıtir. 1 binasına getirilirken jandarmanın e- • SON. 
Suçlu kendisini şöyle müdafaa et- 1 Hayri Sahir, evvela bunu § !inden kaçmıştır. Samatyada YaPılacak 

ti: inkar etmis fakat sonra va· 1 Sarı Niko ismindeki bu eroinci, po- Sünnet Düğünü 
- Bay hakim, bu kızı sokaktıı, ça- 1 ziyet aydı~lanınca hakikati ; lis tarafın?an ~ak.alanarak ihtisas Çocuk Esirgeme Kurumunun Sa-

mur içinde buldum. Acıdım. Evime § . . . . 1 mahkemesıne verılmış, hakkında tcv matya kolu tarafından önümüzdeki 
götürdüm. Ben bekarım. Kendisini bil 1 ıtıral etmek mecburıyetınde § kif mlizekkeresi kesiLmiştir. Niko, cumartesi akşamı sabaha kadar de
yUtüp evlenmek isterdim. Onun bik- kalmııtır. Suçlu, 1609 nu- 1 dün jandarma Ismetln yanında adli· vam etmek üzere bir sünnet düğünü 
rini Hulusi isminde birisi izale et- 1 mar l k 202 • • - rdi nı · · k k a ı anunun ıncı : ye me ve erını çı ar en kalabalı- yapılacaktır. Bu münasebetle Samat-
ıniştir. maddesine göre tevkil edil· 1 ğın arasına karışarak kaybolmuştur. yada deniz kenarında bir mehtap ve 

Mahkeme, bu müdafaayı varit gör- 1 miştir. 1 Evvelki akşam da Necdet isminde gece eğlencesi de tertip edilmiştir. Mü 
medi. Abdülkadire beş sene hapis ce- ;;••ıııı•ıııı•ıııı•ıııııııı•ıııı•r.: bir sabıkalı cürmü meşhut mahkeme samerede orta oyunu, monoloğ, ko _ 
zası verdi. Fakat bu tecavüzü ev!en- sı·n ç k l k üzere ı·k k ı b ı e ı an ma en a a a I· medi bir piyes, deniz meşale yarışı, 
me kastile ya.ptığı için cezasını 3 se- Depoda n ğın arasında bir kolayım bularak kaç Darüttalim musiki heyeti konseri de 
ne 4 aya indirdi. mıştır. Her ikisinin de yakalanması vardır. 

Bundan sonra Çatalcanın Keşan için aranmaya başlanmıştır. 
köyünden Rızanın muhakemesi yapıl- ç a l ı n a n 
dı. Rıza komşularından 14 yaşında)..; 
Hanifeye tecavüzden suçlu idi. Mah
keme bu suçu sabit gördü. Rızaya 3 para 1 ar 
sene hapis cezası verdi. Ayrıca 100 
lira manevi tazminat ödemesini ka
rarlaştırdı. 

Cibali tütün deposu muhasebecisi 
geçenlerde ameleye dağıtacağı ayJık 
ücretleri zarflar içinde ayn ayrı mu-

Nahiye Müdürünün hasebe odasının masası üstüne koy. 
Muhakemeıi muş ve akşam evine dönmüştür. Er-

Dün asliye birinci ceza mahkeme- tesi gün zarfların karıştığı ve 2500 
sinde rUşvet aldığı iddiasile tevkif e- liranın çalındığı anlaşılmış, suçlu o
dllen Yeniköy nahiyesi müdürü Alil- !arak .fabrikanın amclcsin4cn Ibrfıl: • 
addinin muhakemesine devam edil- him yakalanarak tevkif edilmisti. 
miştir. Muhakeme, kararın tefhimi i- Asliye dördüncü ceza mahkemesi 
çin bir hafta sonraya bırakılmıştır. diln bu davayı neticelendirmiştir. Ib-

0 rahimi 3,5 sene hapse, 100 lira para 

Komünistlik Suıl'!luları cezasına mahkOm etmiştir. Aynca Ib 
3' rahim 38 lira da mahkeme masrafı 

Dün ağır ceza mahkemesinde ko- verecektir. 
münistlikten suçlu Nuri, Sadullah, 
Rıza, Hüsnü, Ali Rıza, Nihat, Nu • 

Çocuğunu Tramvayın 

Altına Atan Baba Yok 
Kumkapıda Hisardibi sokağında o

turan Mehmet Nuri isminde bir ada

mın 5 yaşındaki oğlu Alaaddini Çar
şıkapıda tramvayın altına atımak iste 
diği ve ·bunun üzerine yakalanarak 
tahkikata başlandığı hakkında dün 
bazı gazetelerde bir haber çıkmıştır. 
Yapt1ğımız tahkikata göre, h!disenin 
t:cnsı 9öyledir· 
~vvelki akşam saat 11 e kadar bir 

arkadaşının evinde rakı içen Mehmet 
Nuri, oradan çocuğu ile beraber ay
rılmış, Çarşıkapıdan geçerken, ço-

YENi NEŞRlY AT 

HALK BILGILSI HABERLERI
Eminönü Halkevi tarafından ayda 
bir çıkarılan Halkbilgisi Haberleri ad 
lı folklor mecmuasının 71. inci sayısı 
çıkmıştır. 

Bu yegane folklor mecmuasını bil
hassa içtimaiyatçrlara, tarihçilere, dil 
cilere ve edebiyatçılara ta vı:,iye ede· 
riz. 

• 
llk n Ortaokullarda Nazari \ 'C A· 

tneli Didaktik&.- Gazi Terbiye,Ens· 
ı.ıı;utıu ~·ed11buJl "'"" :ı ·üue sulucug. 
retmeni Hnsip A. Aytuna tarafından 
çıkarılan bu eser, bilhassa Muallim 
Mektebi talebesiyle ilk ve ortaokul 
muallimlerinin istifade edeceği kıy

metli bir tetkik mahsulüdür. 

• 

Günün Program Ozü 

SENFOX1LER fo-
16.30 Paris kısa dalgası: Sen f'ıl• 

nik konser. 18 Varııova: Leh et 
harmonisinin konseri (Fransız epo 
leri). 18,40 Roma kısa dalgası: "lt• 
piller senfonik konser .. 20,50 ~~k· 
reş: Senfonik konser (Ravel) P er 
larla. 22 Roma: Senfonik kOJlS 
( Casella 'nın idaresinde). 

HAFiF KONSERI~ER it 
7,10 Berlin kısa dalgası: :KarıŞI,5 musiki (8.15: Devamı) 9,20 p11r15 kısa dalgası: Plak. 9,30: Keza. 9Ju 

Keza. 9,45 Berlin kısa dalgası:. 1 
yük eğlenGeli konser. 10,30 pa.rıs :s 
sa dalgası: Plak. 11,50: Keza .. ·ıa 
Berlin kısa dalgası: Hafif ınu~ • 
konseri (14,15 Devamı). 15,15 ~ 
ris kısa dalgası: Radyo orkestra!!; 
16.20 Roma kısa dalgası: Orke~t 
piyano, tenor. 18.30 Peşte: çıg: 
musikisi. 19,03: BUkreş: Romen 
sikisi. 19,55 Peşte: Radyo orkeS~ 
sı. 21,10 Laypzig: Orkestra ve eŞ 
kılı karışık progrruın. 21,35 suıcr t· 
Eğlenceli plak musikisi. 21,45 ~1. 
lin kısa dalgası: EğlenceJiınusıtrıı 
22.25 Prag kısa dalgası: OrkcS ,

11
: 

ve viyolonsel konseri. 23 Varşo~i.rı 
Hafif musiki (Fitelberg'in idare 
..:ı ~ 4")0 1\IL 'n t 1 • • '\:)lJ,1l' 
rH J)ando 23,,4Q?. te: A.skerı 
do. 

OPERALAR, OPERETI~J~R t1' 
16,30 Berlin kısa dalgası: :f{fl 

§Ik opera musikisi. 22 Milfıno, 
rans: "Mugita" isimli operet. 

ODA MUSlKlSt . ııo 

Zincirlikuyudaki Son rullah, Hikmet ve Vasıfın muhake- Tabanca ile Oynarken 
Bakırköyde oturan 14 yaşlarınd:ı 

Reşat adlı bir çocuk evde flober ta
bancasını temizlerken tüfek birdf'n -
bire atş almış ve yoldan geçmekte o
lan Borsa komiseri Hasan Tahsinin 
refikası Şivezan omuzundan ağırca 
yaralamıştır. Reşat yakalanarak müd 
deiumumiliğe verilmiştir. Birinci sor
gu hakimi tahkikata başlamıştır. 

çuk elinden kurtulup karşı caddeye 
geçmek istemiştir. Bu sırada Baya
zrttan gelen bir tramvay arabası yav 
ruyu ezmemek için fren yapmış ve 
kazanın önüne geçmiştir. 

HAVACILIK ve SPOR - '!'ürk 
Hava Kurumunun düşüncelerini ya
yan bu mecmuanın 198 inci nüshası 
intişar efmiştir. 

22,15 Bertin kısa dalgası: PıY8 ~e 
kenteti (Brahms). 22,40 Peşt~: 23, 
ni Macar yayli sazlar kuartetı. 
20: Viyana: I<:uartet konseri. 

Otomobil Kazası melerine devam edildi. Duruşma baş-
Zincirlikuyu yolunda garson Ctı- ka güne bırakıldı. 

DANS :uusııusı d~ı 

lalin ölümü ile neticelenen otomobil 0 

Civardan geçenlerden bazıları bu 
hadiseyi nokta memuruna başka şe
kilde anlatmışlar, Nurinin çocuğunu 
tramvayın önüne fırlattığım söylemiş 
!erdir. Bu iddia üzerine karakola gö
türülen Mehmet Nuri, işin içyüzünü 
anlatmış, derhal serbest bırakılmış
tır. Binaenaleyh, ortada oğlunu öl -
dürmek kasdile tramvayın önüne at
mış bir baba yoktur. 

---o---
20 Laypzig. 21,40: Prag kısıı zil• 

gası. 22.ı"· Peşte. 23,30 : Lô.YP 
~TELiF YARALI, DON öLDO öLOM 19,30: Roma kısa dalgası: .A.rıı'Y' kazasında şahit olarak ismi geçen Da 

rülaceze memurlarından Bay Ali ha
dise esnasında sarhoş olmadığını, sa
dece şoförün yanında uyuduğunu ve 
şoföre kazayı hatırlatarak durması

nı söylediği halde durmadığını ve ha
diseyi bekçi Hasana haber verdiğini 
bildirmiştir. 

Evvelki gün Çekmece yolunda şo
för Ahmedin ç.arpmaslle yaralanan 
ve Gureba hastanesine kaldırılan Ban 
dırmalı Mehmet, dün hastanede öl -
müştür. Tabibiadil Salih Haşim cese
di muayene etmiş ve gömillmesine i
zin vermiştir. Sorgu hakimi tevkif e-

dilen şoför Ahmet hakkındaki tahki· 
kata devam etmektedir. 

Kumkapıda mahrukat tüccarı Ni -
şancalı Şükrü ve Hayrinin biraderi 
Şeref Nişancalı dün ölmüştür. Cena,. 
zesi bugün Kumkapı Nişancasında 77 
numaralı hanesinden kaldırılarak Üs
küdarda aile kabristanına defnoluna
caktır. 

ça ve rumca musikili progra~ - ) Ertuğrul Sadi 'fe ~ 
Bu gece (Büyilk8 

Tiyatrosunda. 
REVÜ ve~} 

KAYNJ\ 

Böyle (ansızın yapılan eğlencenin tadı böyle 
çıkar) denilerek, Güner, binbaşının haremi, Ali E 
fendinin gelini evlerinden ne var ne yoksa getirıme 
yi söylediler .. Derhal kabul olundu. 

- Başka kime haber gönderelim? 
- Yoo .. Haber istemez .. Evim her ahbaba açık, 

canı istiyen buyursun. (Bu hal ne?) diyenlere, tec
rübe ediyoruz, yakında kına gecemiz var, onun tecrü 
besı derız .. 

Otekiler güllişürken Güner kızardı. Binbaşının ha
nımı yanağını okşıyarak: 

- Samt birşey söyliyen var mı? Sen ne utanıyor
sun? Sanki buna söz atan varmış ... 

Diye saka etti. Şimdi herkes evin bir tarafına da
ğılmış ortalığı tanzim ediyor. Şeytan gibi meydana 
çıkan Glızeli Günerlere, hizmetçi kızı Hafız Hanım
lara, neferi Vergicilere saldırdılar. Akşam olmuştu, 
erkekler şube bahçesine toplanmadan, beride genç 
kadmlar ve bir odaya tıkılmış ihtiyarlar hey heye 
başla::nıı;lardı bile ... 

Hatta Vergici ile arkadaşları geçerken, sazı ~it
mişler, Ali: 

- Gördün mü keyfi! Içimizde bir davul olsun ça
lanımız yok .. Kadınlar keman bile buluyorlar. Ada
mın, evlenmemek şartile kadın olacağı geliyor ... 

Korkunç Bir Tekme 
Emişin eve getirilerek minderin üzerine yatırılma· 

sile beraber atlatılan tehlikenin dehşeti de unutul
muştu. Kadın erkek, şimdi herkesin fikri" bir nokta
ya saplanmıştı: Kıza nazar değdi. Ve bütün tedavi
ler bu noktai nazara göre yapılıyordu. Katır tırnağı 
tütsüsü, dereye ağ kepçe attırılarak küçük bir balı
ğın canlı canlı gözlerini iğnelemek, dökülen kurşu
nun aldığı şekillerden "keşfi nazar" ve dualar. Si
nirleri gittikce yatışan ve halsizliği geçen kız, soru
lan suallere yorgun yorgun §U cevabı veriyordu: 

·-
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döndU, gözlerim karardı. Tavan aıt Ust oldu. Birisi le 1iskos ede ede sabahı buldular .. Bayramın beşln-
aşağı doğru mu çekti ne?? Yüreğim hop etti, elle- ci günü Müderris Hafız, dayısının yanına girince: 
rim gevşedi. Sonra... - Buglin hava pek güzel, dedi. Burada pek sıkı-

Sonrasını bilmiyordu. Bütün geceyi epeyce bir nö lıyorsun. lstcrsen namaza 'birlik çıkıverelim. 
bet içinde geçirdi. Vakit vakit sıçrıyor, rüyasında ağ Dünbelek ses vermedi. Bir aralık mırıldanır gibi 
lıyor, birdenbire gözlerini açarak başını sağa sola. birşeyler söyledi, fakat hafız anlayamadı. Teklifini 
çeviriyordu. :Mebus Efendiye, daha çok üzülmesin münasip bir lisanla tekrar etti. Bu sefer: 
diye birşey söylemediler, fakat evi dolduran gürültü - Hımmrnımm !.. 
den bir vaka olduğunu hissettiği için köşesinde, bu· Diye derinden gelen bir iniltiye benzer cevap aldı. 
!anık gözlerle bakmış ve nazarlarrn.daki bu ısrarlı Demek muvafakat etmişti: 
bakışa karşı birkaç kelime ile hadiseyi anlatmıya - Hımmrnımm! .. 
mecbur olmuşlardı. Efendinin bundan bilsblitiln ca- Hemşiresi bizzat sarı liğen, ibriği getirdi. Karde-
ru sıkıldı. Bir aralık hiddet etti. Çocuk gibi salıncak- şi kollarını sıvamasına, çoraplarını çıkd.rmasına yar 
ta saatlerce sallanan yeğenine köpilrdU. Sinirleri dım etti. Dünbelek kurulmuş bir makine gibi idrak-
ayaklandı: siz ve sessiz hareket ediyor, arasıra: 

- Onun ellerini parçalamalı, dişlemeli, didik di· - Hımmmm ! 
dik etmeli! Diye homurdanıyordu. Bundan ne kadar canı sı-

Diye haykırıyordu. Kimsede ses çıkarmıya cesaret kıldığı belliydi. Zihnen birşeyler düşünmüş olacak 
yoktu. Ağzından tükrükler saçarak, köşelerinden in ki neticede böyle serzenişli bir inilti çıkarıyordu. Se-
ce salyalar sızarak söylendi durdu .. Etraftan muka- dirin kenarından bacaklarını sarkıtıp ES:-afına bakın-
bele görmeyince geniş geniş yorgun argın soluyarak dı. HemşiPesi hemen liğeni önüne sürdü. Şimdi Dün-
arkasına yaslandı. Kadınların gözünde efendi hak- belekte de bir gayret görüldü. Dudaklarında garip 
lıydı. Ya bir felaket olsaydı, bir taraftan onun rahat bir tebessümle mırıldandı: 
sızlığı, diğer taraftan kızın felaketi.. Buna kim da- - Belki iyi olur. Burada bunalıyorum. GöğsUm 
yamr? Hem evin içinde en çok sevdiği Emişti. Fa- çatlıyacak gibi.. Hele bir hava almış olayım da .. 
kat ne yapılır? Dünya o kadar fenalaştı ki, insan Hadi! 
kardeş gözünden bile sakınmalı. Otede efendi, beri- Kollarını uzatırken, hemşiresi ibrikten suyu dök· 

- -

~ 

olan Dünbelek başını çevirip te suyun akışını görilll' 
ce birdenbire : 

- istemem!! 
Diye öyle bir haykırış hay1<ırdı ki, etrafındnkilel' 

.ırnr·#.:ılarından sıçradılar. Liğeni bir tekmede odallrO 
ta köşesine fırlattıktan sonra ellerini gözlerine itil' 

payarak yüzü koyun sedire uzandı· 
- Istemem! Onu götür! 
Feryadı evin içinde gUmbürdUyordu. Her ta.rafı 

zangır zangır .. Hafız Müderris anasına çıkıştı: 
- Ne yaptın valde? .. •eye kızdırdın? 
- Birşey yapmadım oğul. Eline su dökmek iste 

dim. 
- Ey, neden hiddetlendi öyle ise? 
- Bilir miyim ben! 
- Efendi dayı, efendi dayı, şöyle dön! Rahntsıı 

olacaksın! 

- Al onu. Çıkar onu! 
Hafızdan ba§ka hepsi dışarı çıktUar: 
- Kimse kalmadı. Kalkımaz mısınız? 1 
Dünbelek titriyerek doğrulmak istedi, yeğeni k~; 

tukları altından tutarak yardım edıyordu. sedırı 
köşesine yaslandığı zaman bir tahta çatlağı gibı. ):~; 
rım açık, kuru dudaklarının arasında bell~ .belır bi 
bir köptik vardı.. Ağzının iki köşesinden sıcını gı 
bir salya sızıyor ve her tarafı titriyordu: 

- Uşüme geldi dayı, birşey örteyim. 
Ses çıkarmadı, dizine bir battaniye çekti. Sırtın: 

kürkünü attı. Kapının dışarısından, anası işaretle g 

ğırıyordu. Yanma gidince: uıJ· 
- Bırak oğul, dedi .. Rahat etsin. Gürültü c 

yelim. ·te 
Bir saat kadar böylece bıraktılar .. Hasta .u~kU 'a. 

uyanıklrk arasında derin bir dalgınlık geçırıyord 
Müderrıs Hafız: 

- Bari ben geç kalmıyayım .. _, 

s 

~I 
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BAŞMUHARRiRi 
'f' 4N~t Emin YALMAN 
~ °İı hedefi: Haberde, fi· 
liiat, er §eyde temiz, dü· 
hh..~ olmak, kariin 
~ obruya çahımaktır. 

~N MF.SELELERI 1 

~Derebeyi 
'~ Seyit Rızuım teslimi 
~ ede eon derebeyi de imha 
~-ı.ı..uyor. Ve bu eon dettbe-
4e ~ortadan kalkmasUe Tttrklye
~::!llk sistemine nihayet ve. 

'l'ıl,;._:"'\YOr. 

~~ed! derebeylik yalıus Ş&rk 
.._-~e eski devirlerin bir ml
-..ı.~-.a kalmqtı. Şark latlkW 
.__~erinden eoma, oralarda htl-

' ""'8, balkı köle gibi lrnlluu 
'Ylertn1rı nöfum kınldı. Top-
tılclı. ~ bir kısmı topnkluıch. 
~be halinde bulunan buı • 
._ile Yer gösterildi. Ve her taraf. 
to~ ~Yi nUfuzu yerine devletin o-
'kalın oldu. 
~ )1 kökiinden halletmek pren
~ taldp eden Cümhuriyet rejimi, 
~ IJe Yine bu derebeyllklerln tU
..._ e llıi.nı olmak lcin oralarda ı. 
)'~ ta..uyetiae girişti. Her tarafta 
~ hpmıya, mektepler açmıya, 
lıft ....__"e asayişi temin edecek ted
~ ~Ya bqiadı. Bugün artık ora
"e ....._ ~enlyetin hergün yttkselen 
~en eserlerine şahit oluyoruz. 

ltt ~son zamanlara kadar dev
i\ ~l'i~ine isyan eden derebeyle
"'~ yatağı halinde kalmıştı. 
~celi hareketile bu yatak ta S Ve son darbe)i de, artık onu 
~ lrnıııerln kalmadığını göre
'lltıcaya mecbur oldu. Şimdi hU
~ Orada da mukavemetsiz bir 
~ bnar faaliyetine de\'am et-

'- lr. 
fi), ._..etle derebeylik tamamen tas 
~ ~ n devlet otoritesi me.m-

~ .. ~r t~~!ı~d~. teess~. ~~ 
"ıı.ıı~ içla eD büyük :içtimai ilde
~ başlangıcıdır. 

~lletıizde Korsanlıkla 
IİtQdele 
~en itibaren A.kdenizde kor
'- lnücadele ba.,lıyor. 

'"1tlcacıeıe beklenmlyen ve wnul· 
~ bt~k neticeler doğurabilir! 
'"- denizaltı gemileri faaliyet
~devam ederek ispanya hükô-
-... ~ gemileri batırabilecekler
~ bu korsan denizaltı ge
~fikiunetçilere erzak ve mUS Cetiren yabane1 ticaret ge
'lt"'-t ele batırabilirler. Kontrol va
~ ~ören harp gemileri bu deniz. 
'llteı erine rastgelmedikc;e bu fa. 

() bciyıece devam edebilir. 

'~lrde ne olacak! Faraza bu S ~telbahlrler yme ispanyaya 
~ olan Sovyet gemllerfnl ha
~ lngtuz gemilerini yoldo.. dur-

'· • teşebbils ederlerse ne yapı-
-._~~ ~usya, Akdeniz konferansı
~. i:'l'larmı kabul etmekle bera
~~dl gemilerinin batınlmasma 
S., ~t lazım gelen tedbirleri a. 
h•.. ilan edi ... ·or Bu lliınm mahl-,,,., ·' . 
t~e.ur? Akdenlze harp ~l 
' ltılyen So\'yet Rusya uzaktan 
~ Y•pablllr! 
~ ın ıneseleler ki, bunlarm re· 
~, &bcak hidiseler vereblllr. 

~t.... OJtada Fnmco'nun lehine 
•ı. o :UebUecek bir han.ket" vardır 
~oatro1 işini tberlerlne alan 

~- 1ılt lspaaya hWdllnetlnl W
~ ~. ve kontrol ltbae 
~ alnıamalanmr. • 

~'--~ide vulyet mtlp. 
• Her • yeni ve 

~ ..... _ .. _ bir hidlae ile brp br-

l. ~ llltlmktbıdtlr. 
'11İt • 
~ ..... rg 
~ransında 
~ ıneseıeleri, bu defa Al· 
~ ~'al ~Ure.ıberg şehrinde topla
~ ~ kotıgreslnin ehemmiyetini 
~-~ ~Ye düşttrdtl. Zaten son 
~ da llltler mtlhlm bir ~y 

tlinktt Almanyada dahUi 

a aa 
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ilingir çıraklığından 
Millet efi 

Olan Adam: 
Masaryk 

D evrimizin en ıüzide ve 
temiz nuiyelerinden bi

ri, Çekoslovakyanın ilk Cüm
hurreisi Profesör Muaryk'ti. 
Millet banisi tandan tah•iyet
ler sınıfında QleVki alan bu bü
yük adam da eserini vücude 
getirdikten sonra yafıyanlar 

arumdan göçmü9tür. 
Profesör Masaryk 1850 yılının 7 

mart günü Moravyanın hudut ka
sabalanndan Hodonin'de doğduğu
na göre 86 yaşında vefat etmiştir. 
Babası Avusturya Krallık Haneda.
nının maliki.nelerinde çalışan bir 
arabacı idi. Masaryk, çocukluğun
da Çek dili ile kırık dökük Alman
ca öğrenmiş, ve ilk tahsilini bir Çek 
mektebinde yaptıktan sonra bir 
Alman mektebine girerek muallim 
yetişmek istemişti. Fakat bu emelin 
tahakkukuna karşı gelen hadiseler 
vil•iind"'" V&a11rvk Vivana.da evve
li bir çilingire çraldık e~. -da-
ha sonra bir demircinin yanında 
çalışmış, ve ancaık on beş yaşına 
vardığı zaman yeniden tahsil ha -
yatına kavuşmuşı ve başka çocuk
lara hususi dersler vererek haya
tını kazana kazana tahsilini ilerlet
mek imı.1<anını bulmuştu. Fakat 
Masaryk'in bu sırada Katolik kili • 
sesine devam etmediği, Katolikler 
gibi suçlarını itiraftan çekindiği 
görülmüc, bu yüzden mektepte şüp 
heli• gözlerle ta.kip olun~uğu için 
Brno'daki Gimnazyonu terkederek 
Viyanaya gitmi§, ve orada Gtm
nazyonu tamamladıktan sonra ü
niversiteye girmiş ve 1879 da fel
sefe okutmıya başlamıştı. 

M a.saryk 1881 de Sosyolojiye 
ait ilk mühim eserini neş

retti. Eserin mevzuu "Asrt mede
niyetin bir hadisesi olmak bakı • 
mından intihar,, dı. Masaryk, bu 
eserile tanınmıg ve 1882 de Prağ 
Üniversitesinin Çek dili profesörlü 
ğilne seçilerek 1885 te "mantık,, 
hakkında daha büyük bir eser yaz
mış, ve bu eserinde ilimlerin tasnif 
usulUnil tetkik ederek bUtUn bilgi
leri tabii bir sisteme bağlamak is
temişti. 

Profesör Masaryk bu arada bir 
de tenkit mecmuası neşrederek bir 
çok yazmalara karşı açtığı tenkit
lerle bunların sahteliğini ispat et
miş, kendisi bu eserleri Sosyoloji, 
arkadqı Gebauer'de filoloji bakı
mından tetkik ederek bu neticeleri 
biltiln ilim dUnyaama hediye et
mişlerdi. Bu tenkit hareketi, Çek 
dünyasında bir inkıllbm bqlangı
cı oldu. Bu sayede Çekler siyase
tinde, edebiyat ve fellefede "Rea
lizm,, hareketinin aferini görmUt
ler ve edebiyat ile lliyuıeti ilim usu-

vulyet pek iyi ........... balı
,.. 10D hecJdlnl bammpar. Balk aç. 
tır. Diri MDellk plla ela beldeDea ne. 
tleeyt vermtm1tt1r •. Olrlfll'ba lldıaa
dl alywtl lflAa etmlltlr. 

Onan lıein konpe IODUDcla Alman· 
ya müstemleke meselesi tberlnde dur 
mıya mecbur olm111tur. Almanya 
müstemleke istiyor ve bunu almadık· 
ça rahat etrnlyecektlr. 

işte dünyanıft batma bell olablle
eek JDMelelerden biri de budur. 

lüne tabi tutan bu harekethı \mt. 
delerini kabul etmişlerdi. 

Masaryk bu harekette en büyük 
rolü ifa ederken 1893 te "devri • 
miz,, adını taşıyan bir mecmuayı 
da çıkarıyor. Dağ kulüplerinde ve 
sosyetelerinde nutuklar ve konfe
ranslar veriyordu. Maaaryk Sosyo
lojik tetebbüleri dolayısile Mark
sizm ile de meşgul olmuf, ve Carı 
Marz'ın tarihi maddiyatçılığı, muaz 
zam eserlerinin biri olan "içtimai 
mesele,, adlı eserinde tenkit etmiş
tir. 

M asaryk'in siyasi hayatı 1880 
den başlar. Bu devirde Çek 

muhafazakarlığı yavaş yavaş yıkı
lıyordu. Masaryk, fırsattan istifa
de ederek genç Çekleri Liberal bir 
fırka tesisine davet etmiş ve 1891 
senesinde de Parlamentoya mebus 
olarak seçilmişti. Fakat bu vazife
den biraz sonra jstifa ederek Çek
lP.r arasiııda Ahlaki ve ter~-wi 
yükseltmek için açtığı yenı hare-
keti bütün ku·vvetile ilerletmek ü
zere çalıştı. 

Gerçi Masaryk'in milliyet hak -
kındaki fikirleri ilk önce iyi kar
şılanmamıştı. Fakat çok geçmeden 
bütün gençlik onun etrafıaa top
lanmış ve Prağ şehri her taraftan 
akın ederek üstadı anyan gençlerin 
kıblesi olmuştur. 

Ma.saryk'in taraftarlan 1900 da 
bir fu-&a vücude getirerek ona "E
bediler fırkası,, adını vermiştiler 
Fırkanın esasları, Masaryk'in eser 
!erinden alınmıştır, ve Masaryk 
çok geçmeden yine Parlament.oya 
girmişti ve A vusturyanın Alman
ya ya boyun eğme siyaseti, ve Bal
kanlarda tecavüzi bir siyaset ta
kip etmesi ile mücadele etmişti. 
A vusturyanın Balkanlara karşı ta.
kip ettiği tecavüz siyaseti, Boına
Hersek'i ilht!k etmesile kendini gös 
termiş, bunun üzerine ilhakı mu -
h:ık göstermek için Avusturya Ha.
riciye Nazın Kont Aehrenthal'ın 

açtırdığı hiyaneti vataniye muha
kemesinde Masaryk'in kat'i bir 
rol oynadığı görtllmüştU. Çünkü 
Maaaryk hususi tahkikat neticesin 
de hükumet davasının sahte vesi
kalara istinat ettiğini görmüş ve 
göstermiş ve bu vesikaların A VU&

turya - Macaristanın Belgrad se
fareti tarafından uydurulduğunu 

ispat etmişti. Masaryk'in yılmıy:ın 
cesareti bu davada kendini bütiin 
kuvvetile göstermiş, neticede Ag
ram muhakemesi suya dUşmUş ve 
Avusturya diplomasisinin maske-
si düşmüştü. ı 

B u hldiseler, gerçi A vustur -
ya hükumetinin Masaryk'i 

fena tanımuma sebep oldu, fakat 
şöhretini de bütün dünyaya yay
dı. 

Büyük Harp koptuğu zaman Ma
aaryk, A vuaturya - Macaristan dev 
leti hakkındaki dU,üncesini "Ye
ni Avrupa,, adile yazdığı eserde 
anlattı bu devlet "suiiatimalden 
çürümüş, Emperyalist, Miltari.st, 
iddiakir ve hissiz bir Kurunuvilsta 
artığı idi. 

Masaryk 1914 te Avusturyadan 
kaçarak lsviçreye gitmiş ve dört 
sene Çekoslovücyayı kurtarıp ye
ni bir devlet teokili için çalı§mı3-

PROFESOR 

MASARYK 

tır. Kendisi miltemadiyen neşriyat 
yapıyor, memleket memleket dola
lf&>'or ve ÇekUlllOvak ...UU ~ 

ne riyaset ediyordu. Bütün bu me
saisinde ona yardım eden en belli 
başlı arkadaşı bugünkü Çekoslo -
vakya Cümhun-eisi Dr. Benes'ti. 

1917 de Rusyada ihtilalin kop
ması üzerine Masaryk Rusyaya gi
derek orada bulunan binlerce Çek 
esirinden askeri kıtalarmdan vU
cude getirmek için çalıştı ve mu. 
vaff ak oldu. 

Vücuda getirilen Çekoslovak or
dusu 92,000 kişiden müteşekkildi. 
Bu ordu, Siberya yoJile Veladon -
tona gitmiş, oradan da garp cephe
sine naklolunmuştu. 

M asaryk daha sonra Ameri
ka.ya giderek Cricoslovak 

istiklilinin tanınmasını temin et -
miş ve nihayet müttefikler 1919 
senesinin 3 haziranında a.yni esası 
kabul etmişler ve bu suretle Dr. 

.Masaryk'in riyaset ettiği Çeko• 
lovak milli konseyi müstakbel Çe
koslovakya hilkQmetinin esası sa
yılmıştı. Nihayet Çekoslovakya hü
kumeti teşekkW etmiş VE; Masaryk 
1918 senesi 14 Sonteşrininde CUm 
hurreisi seçilmiştir. 

Masaryk'in Cümhurreisliği ge -
çen seneye kadar devam etmiş ve 
kendisi tam manasile millet babası 
ve yurt b8.nisi sıfatile çalışmıştır. 

Masaryk'in bir ferlesof ve bir 
devlet a!Saını baJnııımdaıı eevlyeei 
çok yüksektir. Felsefi eserleri, 
Çek tarihini tetkik etmenin muh:ıs
sılası idi. Realistti. Felsefesinin te
meli hayatı bulunmaz bir kül ta.
nımak ve hayatın ruhani, dint fik· 
ri ve siyasi tellkkilerlni bu kUIUn 
muhtelif cepheleri saymaktır. El
liden fazla eserleri vardır. 

Çekoslovak milleti, onu kaybe~ 
mekle, tam minasile bir baba gay
bından duyulan acıyı hissetmiştir. ,-

Çankırı Treni 

Gecikiyor 
Çankırı (TAN) - Ankara - ÇaW

ağzı treninin on beı gündell beri mu
ayyen vaktinden bir saat kadar geç 
geldiği görtllmektedir. Bu hal şikayet 
lere yol açmıştır. 

Fotoğraf Sergisi Hakkında 
Hariciye Vekaletinde elçilik ki.tip

lerinden B. Safder Şükrü matbaamı
za gelerek tunları anlattı: 

"Ben yirmi senelik fotoğraf ama· 
törUyüm. Fotoğraf işlerinden, olduk
ça anlanm. Festival milnasebetile 
Beyoğlunda açılan fotoğraf sergisi 
hakkında bir çift sözüm var: 

lstanbulda bir fotoğraf sergisi açıl
dığını dilyunca, ilk iş olarak burasını 
gezmek istedim. Diğer meraklılarla 
beraber sergiye gittim. Bütün hüsnü 
niyetime rağmen, edindiğim intiba 
serginin çok eksik ve itinasız olduğu 
merkezindedir .. Bir kere, bu işe tah
sis edilen salonun Uç köşesini hiç ta
nımadığımız yabancı bir imza sahibi· 
nin eserleri ile dolu gördük. Difer du 
varın yarıamı Havayollarmm hava 
dan alınmı, resimleri kaplamqtı. Ge
ri kalan sekizde bir parçada da iki a
matörün birkaç resmi görülüyordu. 

Sergiyi gezdikten sonra düşündüm: 
Koca lstanbulda bu kadarcık mı fo
toğraf amatörü var? Yalnız ben yüz
lercesini tanıdığım halde bunlardan 
niçin hiç biri i§tirak ettirilmem~ ~. 

amatörlükle alakası olmadığını zan
nettiğimiz bir imza sahibinin yüz -
den fazla fotoğrafisi bütün salona 
doldurulmuş? Sonra, müsabakayı ter 
tip eden jüriden eserlerin tasnifin
den ve saireden hangi fotoğraf ama
törü ne vasıtalarla haberdar edi.Lmiş? 
Bunların hiç birini bilmiyoruz. 

Yalnız ortada bir hakikat varsa, 
o da şudur: Bu seferki fotoğraf ser
gisi maalesef muvaffak olmuş değil
dir ve bir amatör sergisi hüviyetini 
kazanamamıştır. 

Binaenaleyh, bu tecrübeyi gözönUn 
de tutarak bundan sonra yapılacak 

sergilerde bütün fotoğraf amatörleri 
ni haberdar edecek eekilde tedbir al· 
mak, teşhir edilecek eserlerde yalnız 
amatör resimlerine yer vermek ve ne 
tice itibarile resimlerin tenevvUUne 
dikkat etmek lazımdır. Resimden an
hyanların gözlerinden kaçmıyan bu 
aksaklıkların ilerde yapılacak sergi
lerde tekerrür etmemesini temenni e
deriz. Bu hususta alakadarların dik
k~tini seimenizi rica ederim." 

Kanun Karıı•ıncla: 

Apartıman Kirası 

Öderken-
Sulh Hukuk Mahkemesinde cereyan 

eden bir davayı dava edem Ue dava o
lnnanm ağızlarmduı dlnllyellm: 

Kayserili Boğos: - Meseleyi anla
tayım, bana hemen hak vereceksiniz, 
bay hikbn. Dava ıudur: Bundan tam 
altı ay evvel, timdi yanımda bulunan 
M.ttooa Harbiyedeki apartımanmım S 
oumarah da1re8lııl 40 liraya klrala.
dnn. Tam bet ay Mlşon bana. on para 
blle vermedi. Bugün yarın \'eririm dl· 
ye oyaladı. Böylece borcu 200 lirayı 
buldu. Artlk tahammülüm kalmadı. 
Mlfonu buldum ve borcunu ödemeue, 
mahkemeye müracaat edeceğlml kati 
surette kendls.lne bildirdim. Bu söz
lerim üzerine, o: - Şimdi yamında 

(200) lira yok. Fakat merak etme 
Bay Boğos, yarın borcumu tamamen 
öderim. Maamafih müsterih olman i
~ln sa.na şimdi altıncı ayın taksitini 
hemen vereyim dedi, \'e cebinden 40 
lira ~ökararak bana. \'erdi. Tabii 
ben de kendisine (6) mcı taksit olan 
( 40) lirayı aldığıma dair bir makbuz 
verdim. Memnun ve mesut ı;ıktım, git.. 
tim. 

Ertesi gün Mişondan diğer (5) ay· 
1* olan (200) lirayı almak üzere, 
Mahmutpaıada]d manifatura mağaza 
sına gittim. ve borcoou ödemesini ri
ca ettim. Mlf(>n kızdı, ayağa kalktı \'e 
bana oo para blle \·ereceği olmadığı· 
nı söyledi. Elimde bay hakim kon
trat var. Alacağımı istiyorum. 

Manifaturacı Mi$oo: - Bay hl
kim, köleniz bendeniz, namusu ile ta.. 
nmmışımclır. Kimsenin meteliğini bi
le yemeğe tenezzW etmem. Borcum 
varsa emrediniz de ödemek icap edip 
etmediğini dUşüne~im. Fakat benim 
elimde bir makbuz arkamda da ko
eamaıı bir kanun \•ar. Siz elbette 
Borçlar Kanununun (88) inci mad• 

deslnl benden çok daha i~i bilirsiniz. 
Fakat bu maddeyi bllmiyeın Kayseri
li Bay Boğosa öğretmek için müsa
ade buyurun da bir kere de burada 
yüksek sesle okuyayım. Bay Boğos 
kulak kesil, okuyorum: Faizden ve 

icar bedeli gibi muayyen zamanlarda 
ödenmesi lazım gelen sair deyinler. 
den ilatiraz:l bir kayıt .dermiyen et
meksizin bir taksit için makbuz ve. 

ren alacaklı ondan evvelki taksitleri 

de tahsil etmiş sayılır." 

Mişon davayı kazandı. Ni~ bilir mi 
siniz! Çünkü, yukarıda yazılı mad· 
deye nazaran, bir taksit için makb10 
veren alacaklı Boğosun ondan evvel. 
ki aylıklan istemek hakkının mahfus 
kaldığını borçluya \'erdiği makbuza 
yazması icap ederdi. Kanun böyle di
yor. 

Mahkeme kapısında, çıkmasm 

bekllyen oğluna Boğos şöyle nasihat 
ediyordu: 

- Oğlum, göztiııll dört aç. Açabl. 
lirsen daha da fazla aç, çünkü biz 
Kayserililerden de daha kumazlan 
varmış ... 

l•mail Kemal ELBIR 
İstanbul Barosunda avukat 

Bir Dilek 
Harbiyede U nutulmut 

Bir Sokak 
C. S. imzali mektupta deniliyor ki: 
"Harbiyede Nişantaşı ile Şişliye 

giden iki ana cadde arasında bulunan 
Dersane sokağımızda kaldırım olma
dığı için bu sıcak günlerde pencere 
açamıyoruz. Toz toprak herşeye ma
ni oluyor. 
Beyoğlu belediyesi, tahsisat olm~ 

dığını ileri sürerek ilk kaldırım tami
rinde dileğin nazarı itibara alınacağı 
vadinde bulundu. Aradan uz.un bir 
müddet geçtiği halde bugüne kadar 
ne parke ve ne de arnavut kaldrımı
na benzer birşey yapılmadı. Ust taraf 
ta.ki caddeden sökillen arnavut kaldı 
rım taşları sokağın yanında bir müd 
det istif edilmiş bir halde bırakıldı. 

KIJ geliyor, çamura batmak, cad
dede dolaşamamak gibi rahatsızlıklar 
yine baş gösterecektir. 
t Bu talihsiz sokak ayni zamanda zi. 
firi karanlıi< içindedir. Şehrimizin her 
tarafına asılan binlerce lambalardan 
birkaç tanesinin de bu sokağa astı· 
nlmasmı ayrıca. rica ediyorum.,, 
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Fuar Kupası maçlarına iştirak eden I zmir futbolcuları 

İzmirde Son Maç Dün Yapıldı 

Ankara h Gençler Bu Son 
Müsabakayı 3-1 Kazanddar 

İzmir, 14 (Hususi surette giden ar 1 
:kadaşmuz, Şazi Tezcan telefon edi
yor): 

Uç şehir takımı arasındaki Fuar 
kupası maçlarmn sonuncusu dün ak
~am Ankara - İzmir takmlan arasın
da oynandı. Saha çoık kalabalıktı. An
karalılar, getirdikleri Keşfiyi ve Kad

riyi de müdafaaya alarak kuvvetli 
ve enerjik bir takım çıkarmışlardır. 

İzmi muhteliti ise sakat olan Sa
idden ve oynatılamıyan Enverden 

mahrum olarak şu kadro ile çıktı: 
Hilmi. Adnan, Ali, Mehmet, Nured

din, Adil, Hikmet, Mehmet, Hakıkı, 
Fuat, Hakkı. 

Takımın teşkilinde isabet olmadı
ğı, daha oyun başlar başlamaz belli 
oldu. Ankara gibi enerjik ve seri bir 
takıma karşı sol hafa Mehmedin kon
ması ve sonra İstanbul maçında oy
nıyanuyan Hakkının tekrar oynatıl
ması doğru değildi. 

Birinci Devre: 

Oyuna antrenör, Mister Grimwcll' 

tn hakemliği altında ve İzmir takımı 1 
tarafından başlandı. Henüz oyun in- ı 

kişaf etmemiş bir vaziyette iken 1z - l 
mir sağ haf ınm topa seyirci kalması : 

yüzünden Ankara sağ açığı Selim, i 
soldan gelen topu durdurmadan dör- ı 

düncü dakikada ilk golü kaydetti. Do 1 

kuzuncu dakikada İzmir korner vu- ı 

ruşundan güzel bir fırsat elde ettiv-. . 
se de istifade edemedi. 

Oyun inkişaf ettikçe Ankaralı genç 
lerin, İzmirlilerden daha düzgün ve 

güzel oynadıkları görülüyordu. Bil -
hassa müdafaa hattr, İzmir forlarma 
fırsat vermiyordu. Müdafaanın bu 
yardrmile Ankaralı mühacimler nis
bi bir hakimiyet kurdular. İzmirli o
yunculaın her topa vuruşları karşı ta 
rafa avantaj temin ediyor ve atılan 

toplar, bir türlü yerini bulmuyodu. 

On üçüncü dakikada Adnann lüzum
suz bir dripling az kaldı 1zrnire bir go 
le mal olacaktı. On dördüncü daıkika
da Selim, bir hücum esnasında yara
landı ve oyun haricinde kaldı. 16 mcı 
dakikadçı Hakkı, topu Ankara kalesi
ne kadar sürdü ve Fuade güzel bir 
pas verdi. Fuat, lzmirin yegane golü
nü attı. 

Otuz beşinci dakikadan sonra An -
kara forlan hücumlarını sıklaştırdı
lar. 37 inci dakikada Y~arın çok ya
kından çektiği sert bir şütü Hilmi; 
giizel bir plonjonla kurtardı. 

Devrenin sonlarına doğru korner vu 
ruşundan Ankaralılar, ikinci sayıyı 

A!f::ı vaptrlar. Devre 1-2 Ankara lehine 
r>ttti. 

· I kinci Devre: 

Ikinci devrey~ Ankara, Selimden 

mahrum olarak çıktı. İzmir takımı da 
bazı tadilat yapmıştı. 

Ankaralılar, 10 ıkişi oynamalarına 

rağmen İzmirclen daha müessir ak:n
lar yapıyor, bilhassa defans hattı ı;ok 
::(izci oynuyordu. 30 uncu daldkada 
lzmir kalesinden bir ceza vuruşu ç~ 
kild . İzmir müdafii Ali. to!la hri vu.-

Dün l zmiri yenen Ankaralı oyuncular 

Beykoz Yüzücüleri 

lzmire Gittiler 
Kendini Asi ıran 

Bir Pehlivan Federasyon tarafından gönderilen 
Tekin ve Ismailden başka, Beykoz 
klübü azasından Hayri, Fahri, Vedat, 

' Iskender, Fuat, Ali, Murat ve Fikret 
te yarışları takip etmek üzere dün 
Konya vapurile Izmire hareket et -

, mişlerdir. 
---0-

Doiju Muhteliti Afyon 

, Muhteliti İle Karş,glaştı 

Amerikada bazı serbest güreşçiler 
eski Roma oyunlarında müsabaka ya 
pan gladiyatörler kadar kanlı ve ca
na kıyarak tutuşuyorlar. 

Bereket versin, Amerikanın her ta. 
rafında ve daima yapılmıyan pankre
as tarzındaki bu güreşlerde muvaffak 
olabilmek için canını acıya alıştırmak 

Afyon, (TAN),. - Eski Galatasa
raylı müdafi Cevadın idaresinde ~u~
neye çıkan Doğu muhteliti şehrunız 
muhtelitile karşılaştı. 

Sahada iki bin kişilik bir kalabalık 
vali ve vilayet erkanı vardı. llk an
larda sahaya yadırgayan Doğulular, 
karşı tarafın oyununu da an!amaya 
uğraşıyorlardı. Bu sırada ilk golÜ 
yediler. Birkaç dakika geçtikten son 
ra Doğulular sol tarafından Afyon 
kales:ni sıkıştırmaya başladılar ve 
biribiri arkasına dört gol yaptılar. 
Afyon da bir gol atarak haftaym 
4-2 Do~lularm lehine bitti. 

!kinci haftaymda her iki taraf ta 
üçer gol atarak 5 e karşı 7 golle Do· 
ğulular galip geldiler. 

Doğu Takımı 
adalelerini fil adalesi haline getirmek I lzmirde muvaffakıyetli futbol maç 
lazımdır. ! lan ~a~an Doğu muhteliti bu hafta 

Resmini koyduğumuz Erni Dusek, şehrımıze gelerek Galatasarayla kar-

öldürücü güreşlerde şöhret kazanmış şılaşacaktır. 
bir pankreascıdır. Kendini astırarak 
idman ettiğine bakarak yaptığı güre
şin ne şekilde olabileceğini tahmin e
debilirsiniz. 

Aydınlılar Umurluda Mağlup 

Aydın (TAN) - Spor klübü ikin
ci futbol takımı Umurluya gitmiş. 
Oralı gençlerle yaptığı maçı ikiye 
karşı üç sayı ile kaybetmiştir. 

ramadığmdan, top Niyaziye, ondan 
Yaşara geçti. Yaşar da sıkı bir şiltle 
üçüncü golü İzmir kalesine soktu. 

Hava karardığı için bundan sonraki 

oyun zevksiz cereyan etti. 
Maç 3-1 Ankaranm galibiyetile so

na erdi. 

Atletler Döndüler 
Bükreşte Sekizinci Balkan oyunla

rına iştirak etmiş olan atletlerimiz 
dün Romanya vapurile şehrimize dön 
müşler, rıhtımda sporcular ve dostla
rı tarafından karşılanmışlardır. 

Türkiye Turing ve Otomobil 
Klübü Azalarına 

Turing Klübün vapur gezintisi ey
lülün 18 inci Cumartesi günü yapıla
caktır. Hcybeliada Plajında öğle ye
meğinden sonra Boğaza çıkılarak sa
at sekizde Köprüye gelinecektir. 

Yemek ve plaj ücreti dahil olarak 
bilet bir liradır. Vapur Köprüden sa
at ona ge_yrek kala hareket edecektir. 

N apolinin Fıkaralar mahall~

sinde insanlar fareler gibi 
üreyip deliklere sokuluyorlardı. Ta 
beşinci katta kalın bir duvarla ay
rılan bitişik iki odada idiler. Hem 
biribirine pek yakın, hem de pek u
zak, bitişik iki oda. 

lki odanın birile ötekisi arasında 
bir münasebet, bir alışveriş yok
tu. Hatta iki odanın her birinin 
çatlaklarında gezinen hamam bö
cekleri. ~rn öteyi beriyi ağlarile ör
ten örümcekleri bile odasına göre 
başka başka idiler. 

Yalnız odanın birind& bir diklf 
makinesi vardı ki her nasılsa gürii 
tüsünü bir odadan ötekine gönde
rebiliyordu.. O uzun kış geceleri, 
makinenin yeknesak, telaşlı, mutta 
rit mırıltısı durmadan dinlemeden 
kendini duyururdu. 

Erkek yorgundu. Aklı darmada
ğınıktı .. Sabrı tükendi. Yumruğu ile 
duvarı vurdu. Makine gürültüsü 
durunca adam bir kabustan kurtul
muş gibi derin bir nefes aldı. öteki 
odadaki kendisile konuşacak mı di
ye kulağını duvara dayadı. lnce ve 
cılız bir kadın sesi geldi : 

- Duvara vuran kim? 
- Benim! Benim sesimi duyu-

yor musun? 
- Sen kimsin? 
- Korkma komşunum. 
- Ne istiyorsunuz? 
- Baksana hanım, sana yalvarı 

rım. Sabahı bek.le bari. Gündüz iş
lersin. 

- Bekliyeımem. 

- Bana ne, bu saatte uyumak 
benim hakkımdır a. 

- HaklısIIllZ amma acıyınız ba
na, müsaade ediniz de işliyeyim . 

- Başka bir odan yok mu? Ora-
da işle. 

- Yok. 
- Dışarı çıkıp geçitte işlesene. 
- Soğuk, hem kapının anahtarı 

bende değil ki. 
- Nasıl olur? kimde ya? 
- Aman ~ormayımz.. Sabredi-

veriniz. Biraz sonra uyursunuz. 

I
• kisi de sıra ile konuşurken 

duvara dudaklarını ve din
lerken dud:ılrlcwJLU .ua.yı.)uı.ıa.rw. ve 
sanki yüz yüze konuşuyorlarmış gi 
bi ellerini kollarını sallıyorlardı. 

- Dinle hanımcığım, sabretsem 
de para etmez. Ben uyumak değil, 
fakat çalışmak istiyorum. Ben de 
çaJışmak mecburiyetindeyim. 

- Çalışmanıza kim mani? 
- Makinenizin gürültüsü, aklı· 

mı altüst ediyor.. Aklımı başıma 

toplıyabildi~"im yok. Önümdeki be
yaz kağıt bile gözlerimde kararı

yor. Halbuki peşimi zebaniler kova 
hyormuş gibi durmamacasına çalış 
mak mecburiyetindeyim. Kıyamet 

kopsa da ben yine yazarım a. Fa
kat bu gece her nedense makine
nin gürültüsü sinirlerime dokunu
yor. 

-Sabaha kadar bekliyemez 'lli
siniz? Ne olur? Sabahleyin ben işi· 
mi bitirmiş olacağım. 

- Siz beklesenize! • 
- Imkanı olsa beklerdim. l mka-

nı yok, zaten demiştim ya. 
- Ben de bekliyemiyorum işte. 

- Başka bir odada dışarıda ça-
lışsanıza. 

- Soğuktan ölürüm, hastayım. 

- Vah zavallı, size acıyorum. 
- Acıyorsunuz amma yardım et 

miyorsunuz. 
- Beni affedin. Ah bilseniz, bir 

saat içinde işimi bitirmiş olmalı
yrım. Aksi halde .. 

- Ne?. 
- Sormayın, bana acıyın. 
- Ay yine makinenin zırıltısını 

mı tutturacaksınız? 

- Evet evet beni affedin. 

Kızllcahamam Yolları 

Tekrar Y aplldı 
Kızılcahamam (TAN) - Geçenler

deki ani ve şiddetli yağmurlar yüzün 
den, vesaiti nakliyenin geçemiyeceği 

kadar harap olan Kızılcahamam - Gö 
vem, Kızılcahamam - Ankara şoseleri 
tamamile t&"llir edilmiştir. 

-~n- -

Kızılcahamamda Orman İtleri 
Kızılcahamam (TAN) - Kazamız 

orman kadrosuna kırk neferlik bir as 
keri kitat da iltihak etmiştir. Orman 
kanununa muhalif harekat ve ruhsat 
sız katiyat, kaçakçılık gibi ahval 
hemen tamamen ortadan kalkmıştır .. 

DUVAR 
YAZAN: 

Roberto Bracco 
ÇEViREN: 

Cevat Kabaağaçlı 
•••••••••••••••••••••••• 
- Iyi amma iki saat sonraya 

kadar ben de işimi bitiremezsem 
tıpkı sizin gibi halim yaman olacak. 
A yni vaziyetteyiz. 

- Bana acıyın! 
- Siz bana niye acmuyorsunuz? 
- Ben bir kadınım. 

- Ben de hastayım. 

- Zavallı! Dinleyin.iz. Eğer ıs-
rar ederseniz, ben makineyi işlet
mem. Fakat dikkat ediniz. Çü.rıltli 

sonra vicdanınız yanacaktır. 

- Vicdanım mı ? 
ç-- Jjı,.,. .. 

- l laç mı satın almak mecburi
yetindesiniz? Nedir bu işlemekteki 
aceleniz. 

- Sormayın. 
- Hasta bir çocuğunuz, ananız 

mı var? 
- Allah aşkına sormayın. 

G enç adam sustu. Bekledi. On 
saniye sonra makineyi yine 

duydu. Sendeliye sendeliye masa
sının başına geçti. Sönük sönük ya
nan bir lamba karanlıkları güç bela 
yenebiliyordu. iradesini derleyip 
toplayıp kalemi eline aldı. önünde 
kimi ya.,alr, kimisi boş birkaç yap
rak kağıt yayılıydı. Fakat yaza
mıyordu. Kalemin ucu dikiş maki
nesinin gürültüsüne uyarak titri
yordu. Sözler sanki elele vermişler 
kağıtların üzerinde zıplayıp hoplu
yorlar. Kalemin ucundaki titreyiş 
eline sirayet etti. Oradan koluna, 
kolundan beynine geçti. Sinirleri 
sarsılıyordu. Her taraf gürültüyle 
doldu. ünündeki kağıtlar bomboş 
kaldılar. .. 

Tam bu sırada kapısı çalındı. -
Gün adam akıllı ağarmakta idi. Ka 
pıyı açtı. Giren adam selamsız sa
bahsız sert sert "yazdın anı?" diye 
bağırdı. Genç "hayır" diyince o da 

"alay mı ediyorsun?" diye baykı1'' 
dı. "Nasıl olur? lşte sabah oldtl; 
Birkaç saat sonra o yazı yaztlıll1 

bulunmalı. Egver birkaç saate 1<
3

' 
. ·a· 

dar Rafaele Pagani aleyhindeki Y 
zı intişar etmezse mahvoldum d~ 
mekti7. lntihabatta o kazanır. ~ 
ben kendim yazı bileydim, şu pa• 
ganiyi dilediğim gibi berbat eder• 
dim." diye ilave etti. Genç: 

- üzülmeyin o kadar, ne Y~~: 
yım. Işte yazıyı yazamadım gı i 
Paganiyi iyi ve dürüst bir adartl b& 
lirim. Davrandım davrandıım a.nıJıl 
kıyamadım." dedi. 

ötekinin gözleri kan çanağı1'3 

dönmüştü. Birden ayağa fırladı. ıfl 
"Öyleyse açlıktan geber. şagıı 

ğil bu. Sana para! para! verece!C• 
tim. Şimdi git te dilen. Senin ıs~~ 
lama bir iftiracı olduğunu biJJJll) ıc 
mi var." diye homurdanaral< µ_ıs. 
.ı ~w. 

tıııJ1' 

G enç adam odasına ma . o· 
mahzun bir göz gezdirdi· ı• 

yanan şehrin gürültüsünü dU~ 
ya başlıyordu. Dikiş makineS y<li 
gürültüsü kesilmişti. Fakat n~ııl!! 
o? Komşu odadan bir erkek sesıtıof 
bağırdığını duydu.. Bu bir sar ·r· 
sesiydi. öyleye kadar, para getl

9
• 

mezsen, alimallah boğazını sı~.1• 
b. J<O 

nm,, diyordu. Sonra k:~~a. ır .. 1• 
de yıkılıyormuş gibi bir gürültıl 0 

du. Herif sızmıştı galiba. . ottıt' 
Genç adam sandalyesıne di• 

muş. Başını ellerine almıştı. şu bit 
kiş makinesi olmasaydı, masurtıdil" 
adama karşı bir sürü iftiralar .. 

!. nr~ev• 
mtiş olacaktım, diye dilq 1nı..ı 'il' 

kadının usullacık duvarı v~rdııgll .. 
nu duydu. Kadın işaret edıyordrıı.~ 
Duvara koştu. O da cevap ola dil 
vurdu. Sonra birdenbire ikisi d:J<i91 
vara dudaklarını dayadılar.. 'tıJ 

k .. eder1 
de ayni zamanda teşek ur tll 
dediler. Fakat bu yumuşak.V~ ~:1' 
sözleri ne biri, ne de ötekısı )fJ' 

muştu. !kisinin de dudaklafI a W 
rıcı duvara ayni zamanda de~ de 
ti. Onu ancak duvar duydu. tıcı ıceıı: 
iki taraflı duvardan uzaklaşır dU" 
"vuran o değildi galiba" diye 
şünüyorlardı .. 

lzmir Güreşleri Başhyor 

ıyotılY 
ızmırtie bu hafta başhyacak ol an beşinci Balkan gUreş şatnP. ıılC' 

sına iştirak edecek Yugoslav güreş ekibi dün sabah Sirkeciye intnış, gnıı 
şam da Bandırma yoluyla Izmire gitmiştir. Romanya ekibi~n d~ b~ştiı'· 
trenle gelmesi bekleniyor. Yunanlı] ar Pireden doğruca Izmıre gıtrrı ede' 
Güreşler lzmirde cuma günü başhy acak, müteakıp iki gün devarrı 
cektir. Resimde Yugoslav ekibini görüyoruz. 
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Dersimli Çocuk 
as·ıt Büyür? 

O ersinıliler, pek mutena şey
..... . ler yemezler. Umumiyetle 
~&Un Yedikleri şeyler, her nevi 
~bat ekmekleri, mercimek çor
li ~Yran ve çökelektir. Yağlı, et 
bit ekleri haftada, on beş günde cit:a yerler. Her ailenin üç, beş 
~Vardır. Süt ve yoğurda pek 
halı iyet vermezler. Çocuklardan -ııı-~l'.C'.I' 
'ıra ıbsi ~davar otlatıyorsa ona ara-

Afrikalı 
Zencilerin 
Tuvaletleri i 1 

Harp sonu Avrupası musiki· 1 

sini, modasmı vahşi ve iptidai 
1 I 

kabllelerdeo almayı ldet edin -

mJşti. Cazbaııdıo, Afrika yerli

lerinin iptidai musikllerlnden doğ 
ma olduğunu hepimiz bWyoruz. 

Paris terilleri, tuva!et modelle-

rini bile vahşilerin kılıklanndan 

seçiyorlar. Saç modası bile Af. 

rika vahşilerinden iktibas edil
mektedir. Buraya koyduğumuz 

reslmJerde Şarki Afrikada Bu

anda kabUesine mensup bir ka
dınla bir erkeğin saç tuvaletle

rioJ göriiyorsunuz. Siyah kadın, 

bu saçtan görüldüğü gibi cazip 

Paris berberlerinin önüne otur

muş! Erkeğin saç tuvaleti de ne 

lla.Yogun ve ka~ak yedirirler. 
~atının bazı devrelerinde ço
"e ba a çok bağlı olan Dersimli ana 
1-r . ba, bazan öyle kayıtsız olur 
"e ~··· ınesela, vaktinde yürümiyen 
bir 0nuşamıyan çocuklar için ted
tılıı llnıazlar .. Birkaç çocuğunu u
l»ıit seneler yaşatamamış, kaybet
rtlnı aileler havaların açık geçtiği 
Qu erde mukaddes sayılan yıkık 
lr,~rlara giderler. Orada bir gece 
!'a \re dönerler. Bu ziyaretten son 
Çok ana ve baba artık ya vrulanrun 
Jtı,_,Ya§ayacağına, biraz olsun, iinan 

111 düzgün değil mi? 
~. . . 

--..,ıatdır. 

hu.l>ersimde çocuk diş çıkarırken 
CU Ust bir merasim yapılmaz. Ço
~ olan bir baba, çok sevdiği her 
•U bir ahbabına 12 imamı tem. 
lb~tınek üzere 12 kuruş verir. O 
!'aba ap, artık ailenin en ya!<ını, ak
llıt dan kuvvetli dostu olmuştur. 
ltıa 12 kuruşu vermek, kivre yap
~ ~ ~emektir. Aralarında kivre O· 

~ ~~ı aile halkı, biribirine kuvvet 
l'itıe glıdır. Böyle aileler, biribirle
~ihanet edemezler, kız aJıp vere-

er. 
. t) ~imde ınlnnet dUğtinleri, 

fı mmtakalara göre birçok 
t~te değişiklikleri gösterir. 
~ her aile, çocuğunu sünnet 
~ .. eden 15 gUn evvel kivreye ha 
la go~derir. Kivre olan zat, çocu
~ae ve çamaşır tedarik eder. 
~111__ en bir gün evvel kivreye, 
~o ~a ve diğer tanıdıklara, konu 
~ illfuYa bir tezkere yerine balmu
~ ~ batırılmış kaytan kalınlığın
~ • 8 santimetre uzunluğunda 
~r mum gönderilir. Yüksek adam 
ele ' 8eyitıere mum yerine elma gön 

!'nıek adettir. 

~\retten bir gün sonra, düğün
~ ıtlirlerken beraberlerinde lro 
til'ft keçi, kuzu, oğlak ve şeker ge
)a ler. Düğün evine 50 - 60 adım 
ile ~ınca davetliler, davul zurna 
,._ kal'§ılanırlar. Merasimle eve gi
·~rıer 
~ · Calgıcılar, durmadan bahfiş 
tı larıar. DüğUnU yapan adam, çal-

~~ &Ynca Ucret vermez. Hatta, 

'-b~ce konuşmuş ve anlaşmışsa ev 
ta d Çalgıcılardan bir mikdar pa 

l( a alır. 

~arın dağıtılma glinü pazar 
ıtır~· Davetliler salı günü topla· 
~le Çarşamba oyun ve eğlence
"trı geçer. Perşembe günU öğle
n ~el, sUnnet yapılır. Çocuk, 

llet,~a oturtulduktan sonra, sUn

·~ YaPan adam bir sahanın içeri
~h kU1 doldurur. Uzerini mendille 

11ı~ktan sonra toplanmış olan 
1-t, lerin önUnde dolaşmıya baş 

() 
'~~da herkes ayağa kalkar. 
~ llğine, fakirliğine göre, kül 

"' illa bir mikdar para bırakır. 
'1~arın hepsi, sünneti yapana 

~ lra Yemeğe gelince, herkes, 
S Odasına çekilir. Yahut ken· 
~ ~ hazırıanan yerde yemeğini 
t\ ~ e e\rfne döner. Uç dört gün son 
-~~~.edilen adamlara hediyeler 
1-e, ı;;UJ.r. Bu hediyeler, kilim, pa-
1'\p -.h..Ybe, torba, eldiven veya ço-
1~ ::ı fe!lerdir. Çocuk ve düğün 
~)e "l'fedılen paranın iki misli kiv 

lıL ertlir. 
•• ~kek 
-ıı de.ha Çocuklar, kız çocuklarm-
~ l:>e Çok sevilir ve tutulur. 

l'liınliye, göre QOCuk, bü-

Medeniyetin re/ahına.kavuşmak üzere olan Tunceli köylüleri •• ...................................................... 
Yazan: 

Latif Erenel 

··-····························-...... ·-·········· 

Der•imli bir çocuk .. 

yUdUğü zaman intikam alabilmeli
dir, sopası, silahı sayesinde herke
se teka.ddürn etmelidir, bunu kadın 
kolaylıkla yapamaz. Bir ailede eli 
değnek tutan ne kadar fazla adam 
varsa, halk, o aileden o nisbette 
korkar. Kız çocukları katiyen mek
tebe verilmez. 

Eski teamüle göre, oğlan ve 

kız çocukları muayyen bir zamana 
kadar ya oğlak, yahut ta davar ço
banlığı yapacaktır. Köylerde ayrı 

ayrı Biğırtmaç yoktur. Her aile da
vannı kendisi otlatır. Çocukların 

çobanlığı, çok defa mürahiklik dev
rine kadar devam eder. Mektebe 
herhangi bir sebeple giremiyen ço
cuk, mutlaka çobanlık yapacaktır. 
Kız çocukları ise, evleninceye kadar 
çeyiz hazırlar ve hemen çoğu ço
rap örerler. 

Dersimliler, hırçın çocukları se
verler. Fakat, onları çok defa to
katla sustururlar. Yemekte arsız
lık eden, yemek yemiyen çocuklara 
yavan ekmek verirler. Aileden bi
rinin verdiği cezayı bir diğeri affot 
mez. Çocuk uslanıp ta beyhude ıs
ranndan vazgeçinceye kadar kuru 
ekmek yemiye mahkfundur. 

H aşin tabiat, sert iklim, zaten 
zayıfı yaşatmadığı için ay

larca süren bir hastalık göremezsi 
niz. Dersimde hastalığın Allahtan 
geldiğine kani olanlar bulunduğu 

gibi, soğuk algınlığından, yalnız 

yiyecek,içecekten geldiğini sananlar 

da vardır. Ruhi ve bedeni hastalık
ların tedavisi, dededen intikal edip 
gelen usullerle yapılır. 

Dersimliler, hekimlerden daha ?.i 
yade üfürükçülere inanırlar. Bir 
hastadan ümitlerini kesmeyince he 
kime müracaat etmezler. Binde hir 1 
sebeple hekime başvursalar bile, 
hastanın sıhhati üzerinde müsbet 
bir netice hasıl olamıyacağını zan
nederler. Hastayı iyileştirmek yolu
nu aramazlar ve daima sağlığı , sağ 
lamlığı Allahtan beklerler .. Maama 
fih, bazı hastalıklardan korunma 
çarelerini pek iyi bilir ve çocukları
na da bu usı;lleri daha küçük yaşta 
öğretirler. Mesela, tifoyu isabetle 
teşhis ederler. Bir ailede tifo vakası 
görünce, hastanın bulunduğu eve 
girmezler. En yakın akrabası bile. 
hastanın bardak ve kaplarını kul-
ıanmaz. 

Soğuk almış, hasta olmuş. kansız, 
dermansız, kuvvetsiz adamları ter

letmek için en iyi usul, hastanın ü
zerine henüz kesilmiş koyun veya 
keçi derisi sarmak, zavallıyı taham 
mUlü nisbetinde 1 • 6 saat deri için 
de bırakmaktır. Bu yapıldıktan son 
ra bunalmış bir halde ve kanter i
çinde gfıya terletilen hasta kapalı 

bir yerde su ile yıkanır, yatakta da 
bir hafta yatınlır. Diğer hastalik
lar için de çok defa deri usulüne 
müracaat edilir. Fakat deri vücude 
sarıldıktan sonra hastanın yüzünün 
rengini inceden inceye tetkik eder
ler. Eğer hastanın rengi kırmızılaşı

yorsa, deri tahammülU nisbetinde ü 
zerinde bırakılır. Yüzün sararmaBI, 
derinin yaraımıyacağına işarettir. 

V ücutlerinin muhtelif yerle
rinde ağrı ve sızı duyanlar 

için üç usul tatbik ederler. Böyle 
kimseleri ya kaplıcalara gönderir
ler, yahut kuma gömmek suretile 
iyi etmiye çalışırlar, veyahut ta he 
nüz tanesi sapından ayrılmamış ar
pa samanı yığınının içine boğazına 
kadar gömerler. Uçüncü şekli, çok 
defa tercih ederler. 

Dersimliler, kocakarı ilacı pek 
bilmiyorlar. Yalnız ishali durdur
mak için bir bardak sütün içine he· 
pimizin bildiği sütlüğen otundan 
bir damla süt alıp koyuyorlar, has
taya iç,iriyorlar. 

Yaralar, bereler için bazı tertip
ler vardır. Kurşun ve bıçak yara
larında kanı durdurmak içlr. kız
gın tereyağı dökerler. Sonra da tuz 
ve baldan yapılmış bir halitayı ya
ranın üzerine sürerler. Bu, yaranın 
hava ile temasına mini olur. 

Yaralar için hazırladıklan mer
hem, öz tilrkçe ile Tort, dağ türk
çesile gürüz denilen dil şeklinde, di 
kenli, sarı yapraklı, m'avi çiçekli bir 
nebatın kırmIZJ kökü ile te
reyağ ve sakız ağacı reçinesinin bir 
tava içinde eritilerek meydana ge
tirilen ilaçtır. Bu merhemi, yara ka 
panıncaya kadar kullanırlar. 

Böcek sokmalannda, sokulan ye 
rE' kızgın bir taf parçaeı bastırır
lar ve acıyı teskin için de hastayı 

Vahfl bir Alrt-ıalr liailrmn 
güzel ıaç tuvaleti 

• 

Ruandalı erkek, •açını itina 
ile taramıf .• 

Bir lngillzln yaptığı tetkiklere 
göre, Afrlkah vahşilerin hemen pek 
çoğu saç tuvaletlerine hususi bir dik
kat ve lthu. sar:fedlyorlar. Biiha88a 
Dam Bandola kabllesinln kadınlan 
saçl&nnı çok düzgün tararlar, fazla 
bir itina sarfederler. 

en yakın tarlanın hududu üzerinde 
dol~tırırlar. Suda boğulurken kur
tulanlan başaşağı tutarlar. Yanık
larda kullanılan şey, çalkanmış yu
murta ile sU.zme yoğurttur. 

Dersimde muteber ölüm, yatak
tan ziyade dövUş meydanındaki ö-
1 ümdür. Yatakta ölenlere bütün a
ile acır, yatakta ölen bir adamın 
• varsa - kardeşi başı ucunda heı;;ı 
ağlar, hem de şunlan söyler: 
"- Kardeş, kardeş!.. Kurşunla 

ölseydin, ben de düşmanını öldü· 
rUr, senin intikamını alırdım. Alla.
hın emrile öldün, ben ne haltede
yim ? .. " 

Bir ölüye karşı . bu şekilde ağla
yış ve biraz da isyan, dünUn Der
S'tmlisine ait karakteri çok a~ık 
göstermek itibarile değerlidir. 

] 

Framanın Akdeniz liloıu kruva.zörlerinden DUPLE.IX 

Korsan Savaşında 
lngiliz ve Fransız 

Torpido Muhripleri 
Akdenizde korsanlık faaliyetine 

karşı elbirliğile savaş başlamakta

dır. Akdenizin umumi yollarını 

korsanlığa karşı korumak vazife
sini Fransa ile lngiltere donanma
lan üzerlerine almış bulunuyorlar. 
Bu münasebetle lngiliz ve Fransız 
donanmalarının torpido muhribi, 
filotilla rehberi ve torpido bot kad
rolarını burada hulasa ediyoruz: 

lngiltere: lngilterenin bugün Uc;ü 
kızakta, 20 si mevcut olmak üzere 
23 gemiden mürekkep ve 29690 to
nilato hacnrinde bir "filotilla reh
beri,, kadrosu vardır. 

Bunların hepsi de genç gemiler
dir. En yaşlıları 1917 de kızaktan 
inmiş olan filotilla rehberleri sü
rat itibarile 35 mil ile 38 mil ara
sındadır. Hepsinde silih müsavatı 
vardır. Pek az farklarla rehberle
rin silahlan şu şekildedir: 

5 adet 50 çap uzunluğunda 12 lilı 
toplarla mücehhezdirler. Ayrıca 7 
şer makineli tüfekleri, 8 adet dör
dilzlU ve 53,3 lük torpido kovan
lan mevcuttur. Bunlar "B", ''C", 
"D'' sınıflarına ayrılmışlardır. 

tngilterenin torpido muhriple
r i ise mecmu hacimleri 187,239 to
nilitoya bali.i 91~162 mµ-ça .i'E!
miden RNl~ ....Aynca 937 ve 
938 senelerinde denize inecek olan 
ve şimdilik inşa halinde bulunan 
32 torpido muhribi daha vardır. 
Bunların tonajlan 760 tonla 

2400 ton arasında değişir. Silihla
rı da muhteliftir; fakat vasati bir 
rakam alırsak, muhriplerin şu şe
kilde silahlandırılmış olduklarını 

kabul edebil:riz: 
Beherinde 4 adet 50 çap uzun

luğunda 12 lik top, 7 adet makine
li tüfek, sekiz adet te torpido ko
vanı vardır. içerisinde silah itiba
rile bu mikdardan yüksek olanlar
la bu mikdarm aşağısında bulunan
lar da vardır. Hepsinin süratleri 
35 milden fazladır. 

Jngilterenin bu muazzam torpi
do kadrosundan Akdenize tahsis 
etmiş olduğu kısım da şu şekilde
dir: 

Muhripler: Kumandanları Kont 
Aımiral Somerville'dir. Kumandan 
gemisi Galatea'dır. 

Muhrip ana gemisi olarak Ak
denizde Woolwich gemisi bulun- · 
maktadır. 

1. inci filotilla, Grenville filotil
la rehberi ile 8 adet muhripten. II. 
nci filotilla. Hardy filotilla rehbe
ri ile 8 adet muhripU>n. m. üncü 
filotilla. Codrington filotilla. reh
beri ile 8 adet muhripten mürek
keptir ki bunlar gemi itibarile 29 
parça ederler. Fakat son Akdeniz 
hadiseleri dolayısile Ingiltere hü
kumeti bu miktan artırmış ve em
niyet işlerini sağlayabilecek bir ye
kuna çıkarmıştır. 

Fransa: Fransızlar. lngilizlerin 
filotilla rehberlerine karşı Contre
torpilleurs dedikleri torpido kruva
zörleri kullanmaktadırlar. 

Tonaj bakımından 2126 tonla 
2884 ton arasında değişen bu ge
mile!' umumiyet itibarile çok genç. 
silah ve sürat itibarile de çok kuv
vetlidirler. 

Tonilato mevcutlarmm tutan 
73604 tondur ve hali elde bulunan 
mikdan ise 31 parça gemiden iba
rettir. inşa halinde de ayrıca iki 
tane vardır ki onlar da bu sene için
de denize indirilmiş olacaklardır. 

Silihlarmdaki vasati kıymet şu
dur: 5 adet 13,8 lik top, dörder 
adet 3,7 lik hava dafi topu, 6 adet 
55 lik torpido kovanı, dörder adet 

En yeni ıiıtem lngil~ 
muhriplerinden biri •• 

su atmağa mahsus aletle mUceb
hezdirler. Kıymet itibarile bu mik .. 
darın UstUnde ve altında olanlar da 
vardır. 

Süratlen umumiyet itıöarile 36 
ile 40 mil arasındadır. 

Bunlardan sonra muhripler ge
lir. Muhriplerin yekfınu 45196 ton 

tutarında 40 adetten ibarettir. Ay
rıca inşa halinde de 6 adet muh .. 

rip vardır. • 
Ayrıca Fransızlann 5 adedi mev

cut, 7 adedi inşa halinde bulunan 
ve süratlen 34,5 mil olan 12 adet 
refakat torpido botlan, üç adet te 
küçUk torpido bot vardır. 

Müsabakaya 
Öküzle Giren 
Bir Genç Kız 

Yukardaki genç kız bir gllzelllk 
mUsahakasına iştirak eden Mis hene 
Dolhy'dir. Bu şirin genç kız, mUsaba.. 
kaya girerken muhakkak bir yenilik 
yapmak lizım geleceğini dilşllnmtlf 
ve süslediği bir ökUze binerek, mtısa
baka yerine gitmiştir. Jüri heyeti de 

bu yeniliği görünce kızı birinci aeç
miştir. Bu · 1ka Amerkada geçtiği i
çin birincil gin öküze mi, yoksa Mia 
Dolhy'ye mi verildiği pek anlqıla • 
mamıstır. 
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BA~MAKALEDEN MABAAT 

Azılı 
· Bir Dusman: 

' 
Korsanlık 

(Başı 1 incide) 
yor. Bu sene kışlık mahsul yetiştir
medik. Çok para eder diye yaz mah
sulUne kuvvet verdik. Pancar, ayçı
çeği her §ey fena gitti... 

B u güzel köy muhitinden derin 
bir teessürle ayrıldım. 50 bin • 

lira yerine köye 5000 lira irat girince 
bundan köylü müteessir olacak, hü
kumet müteessir olacak, ham madde. 
si eksik imlan §eker fabrikası sıkıntıı 
<;ekecek, Trakyada ayçiçeğinden yağ 
çıkarmak maksadile uyanan ve hem 
yağma ve hem de posasına hariç+.e 
kolayca milşteri bulan yeni yağ sa
nayii sarsılacak, şehirli halk ta bu
nun derece derece zararını duyacak. 
Mesela köye §imdi Uç gazete giriyor
muş. Gazeteler beşe çıkacak yerde, 
belki de bire inecek. 

Sarsıntısı umumi hayatın her kö
şesine dağılan bu kuraklık düşmanı
na karşı silahımız yok mu? Manevra. 
lardan dönünce bu bana dert oldu: 
l~ğer su denilen nimetin yokluğu memı 
lekete bir tek köyde bir senede 45 bin 
liralık bir zarara sebep oluyorsa ve 
iki, üç senelik emek1eri hiçe indire. 
biliyorsa bu düşmanla mutlaka pençe 
leşmek, zararına nihayet vermek la
zım... Su, köy için bu kadar bUyilk 
bir maddi kıymet olduğuna göre, ku
raklığa karr.ı yapılacak her madraf, 
karşılığı ve verimi olan bir ması·af 

demektir. 

•• stanbula dönUşte zihnimi ay. 
dmlatmak için evvela zirnat

çilerle konuştum. Dediler ki: 
- Meseleye iki zaviyeden bakmak 

lazım: Evvelfı su tedarik etmek .. iska 
suyu varsa ala, yoksa arteziyen im
kanı var mı? O da yoksa motör veya 
yel tertibatile işliycn tulumbalar mas 
rafını karşı1ar mı? BUtUn bunları 

her köy için araştırmak icap eder. 
Fakat bir taraftan da kuraklığı mev
"llt bir dert diye kabul ederek kış ve 
yaz mahsullerini ona göre tanzim et
mek, kuraklığa göre seçilmiş tohum 
kullanmak, köylUyU kuraklığa mah
sus ziraat usullerine alıştırmak icap 
eder. 

Sonra jeologlara tesadüf ettim. 
Onlardan fikirler topladım. Neticede 

bana şu kanaat geldi: 

Memlekette bir Maden Arama Ens
titüsü var. Memlekete faydalı olmak 
maksadile topraklarımızın altındaki 
madenleri arıyor, buluyor. Bunu ya
parken de her rastgeldiği yere kazma. 
\'urmuyor. 
Mütehassısları dışardaki alametlere 

göre hükümler veriyorlar, ümitli 
noktalarda sondajlar yaparak topra
ğın altındaki emareleri araştırıyor

lar. 

S u, memleket için en kıymetli 

ve bereketli madendir. Bu 
müessesenin birçok jeologları var. 
Birçok yerlerde başka maksatla za
ten sondajlar yapıyorlar. Su denilen 
madeni aramak ve tetkik etmek tc 
ayni mUesseseye vazife diye verilirse 
memlekette kuraklık düşmanına kar
şı muntazam bir harp başlamış olmaz 
mı? 

Şimdi yalnız çete harbi var. Ziraat 
Vekaleti bir mütehassısın idaresi al
tında şurada burada tetkikler yapı
yor. Bazı vilayetler sondaj tertibatı 
tedarik ediyorlar ve jeologların esas
lı irşndı olmadan araştırmalar yapı-

yorlar. Dert o kadar büyilktilr ki, b 
yollardan halline imkan görülemez. 

Ziraatin makine yoluyla ıslahı için 
elde geniş tahsisat var. Bu tahsisatın 
bir kısmının su işi için sarfedilmesi 
ve memleketin araştırma ve sondaj 
için mütehassıs dairesi olan Maden 
:Arama ile bir iş birliği yapılması her 
halde çok hayırlı olur. 

Ahmet Emin YALMAN 

Nyon Paktı 
imzalandı 

Konleransa. riyaıet eden 
B.DELBOS 

(Başı 1 incide~ 
konferansta yalnız denizaltı gemileri
nin taarruzu meselesinin hallolundu
ğunu hatırlattıktan sonra mümasil 
meselelerin ykrnda Cenevre muhitin
de görüşüleceğini söylemiş, daha son
ra, hemen meriyet mevkiine girecek 
olan paktın ehemmiyetinden bahsede 
rek, bunun, Akdeniz milletlerinin 
menfaati çerçevesi içinde kalmadığı
nı, bilakis bu çerçeveyi aştığını ve 
beynelmilel bUyük denizyollarmın em 
niyetini sağlamladığını ilave etmiııtir. 

B. Delbos, Balkan Antantının tekli
fi üzerine, Fransa ile !ngilterenin, 1-
talyayı Akdenizdeki anlaşmaya i§ti
rake davet ettiğini kaydederek sözü
nü bitirdikten sonra söz sırası Sov -
yet Hariciye komiseri Litvinofa gel -
miş, o da lngiltere ile Fransanın Ak-
deniz kontrolUnU deruhte etmelerine 
teşe.kkUr ettikten sonrn"hiçbir beynel 
milel mukavele Sovyet Rusyanın, lü
zum gördüğü takdirde, diğer bütün 
denizlerde olduğu gibi, Akdenizde de 
bizzat kendi deniz kuvvetlerini bulun 
durmak hakkını ihlal edemez,, demiş 
ve imzalanan anlaşmada İspanyada 
döğüşen iki tarafı muharip tanıyan 
hiçbir kayıt bulunmadığını anlatmı~ 
tır. Nihayet Utvinof, alman tedbir
ler korsanlığa son vermediği takdirde 

ileride daha başka tedqirler dilşUn
mek lazımgeleccğini izah etmiş ve Is-
panya Cümhuriyetinin gemilerini hi
maye için tedbir alınmamasını tees
süfle karşıladığım söylemiştir. 

Balkan Antantı namına Yugoslav 
delegesi B. Puriç, imzalanan paktı 

sulhü tersin eden bir amil sıfatile se
l~mlamıştır. 

lngiltere Hariciye Nazırı Mister E
den, mukavele hakkında. fazla söz 
söylemek istemediğini anlatarak reis 
ile murahhasları tebrik etmiş ve: "bi
zim istediğimiz, bütün alakadar dev
letlerin samimi teşriki mesaisidir. Bu 
da, yaptığımız işi ve sarfettiğimiz 

gayreti tetviç edecektir.,, demiş ve 
böylece Nyon konferansı nihayet bul. 
muştur. 

Eden diyor ki: 
Bununla beraber Ingiltcre Hariciye 

Nazın Mister Eden radyo ile de bir 
nutuk şöyliyerek, meçhul tahtelba -
birlerin rastgcldikleri gemileri, insan 
lık icabatma, beynelmilel deniz anlaş 
malan ahkamına zerre kadar ehem
miyet vermeden batırdıklarını izah et 
miş, bu hadiselere kar§ı gelmek üze
re bir konferans toplamanın icap et
tiğini, çünkü korsanlığın devamına 
ve tehlikenin yayılmasına müsaade 
edilmemesi la?.ımgeldiğini, esasen Ak 
denizin böyle bir tehlikeye müsaade 
etmiyecek vaziyette bulunduğunu, ve 
tehlikeye karşı kollektif hareketin za. 
rurl olduğunu anlatmış.ve konferansa 
iştirak eden milletlerin gösterdikleri 
samimi teşriki mesai sayes1nde iki 
günde işlerin yolunn konulduğunu 

söylemiş, daha sonra §u şekilde de
vam etmiştir: 

"Yeni anlaşma 1930 tarihli Londra 
anl~masma ve denizaltı gemilerine 
ait protokola istinat ediyor. l(onfe
ransa iştirak eden bütün devletler 
bu protokolu imzalamış bulunmakta
dırlar. 

Polonya Reisicümhuru 

Rahatsızlandı 
Varşova, 14 (A.A.) - Resmi bir 

membadan bildirildiğine göre, B. tg
nace Mosciki, rahatsız olduğundan 

RiyaseticUmhur şatosundaki resmi 
kabuller tehir edihnfştir. Müşarüni
leyh, gripten m~ztariptir. 

Akdenizde korsanlık yapan tab -
telbahirler bütün bu ahkamı çlğniye 

rek rastgeldikleri gemilere saldırmış
lar ve sebep oldukları insani ıztırap
lara zerre kadar ehemmiyet verme
mişlerdir. Binaenaleyh anlaşma ahkıi 
mı mucibince korsanlığa son verile -
cek ve mütaarrızlar imha edilecek
tir.,, 

ltalya red cevabı verdi 
En son haberlere göre, Italya hü-

TAN 

Tarih kurultayı toplanıyor 
(Bnı,ı 1 lncide) 

Mebusu Ismail Müştak Mayakon, Ku 
rum üyelerinden Ktiltilr Kurulu Baş
kam Ihsan Sungu ve Bayan Mesih 
Gürer tarafından karşılanmış, Tokat
liyan otelinde hazırlanan dairelerine 
isal edilmiştir. 

Profesör Pittard "Irklar ve tarih", 
"Türkiyenin yeni çehresi,, eserlcı in
den başka, Isviçre kafatasları üzerin
deki büyük etüdü, Balkan yarım ada
sı antrepplojisi üzerinde ilk ehemmi
yetli tetkikleri ve 1928 senesinde A
nadoludaki seyahati neticesinde Adı
ya.manda yaptığı keşfe dair etüdü ve 
muhtelif antropoloji mecmualarında
ki birçok ilmi tetkikleri ile cihanşü
mul bir şöhret ve mevki sahibi olnmş 
bir alimdir. Profesör, Bükreı:ıte top
lanan ve reisi olduğu Paris Enteı:iıas 
yona! Antropoloji Enstitüsünün 17 in 
ci beynelmilel Antropoloji • Arkeolo· 
ji • Prehistorik kongresinde bulun -
muş, oradan Ikinci 'rürk Tarıh Ku
rultayının <;alışmalarına iştirak et
mek üzere memleketimize gelmiştir. 

Muhterem profesör, !kinci Türk 
Tarih Kurultayında "Neolotik devir
de küçük Asya ile Avrupa arasındaki 
münasebetler,, mevzulu ilmi mUhim 
bir konferans verecektir. 

Gazetemize beyanatı 
Bu değerli alim, dUn bir muharriri

mizi kabul edere~ gazetemize şu be
yanatta bulunmuştur: 
"- Türk topraklarında bulunmak 

la çok memnunuz. Türkiye altıyhinde 
bazı Avrupalı ağızlarda c.ıöylen<?n hu
rafelerin boşluğunu ve hiçliğini, mem 
leketinıize y a p t ı ğ ı m seya
hatler neticesinde bir defn daha an
lamış oldum. Tilrkiyede yaptığım tet 
kikler ve incelemeler sonunda Türki
yenin ivazsız ve karşılıksız dostu ol
dum. Türkiyenin iyi g\inlerinde her
kes dost görünebilir. Marifet kara 
günlerde de bu sevgiyi beslemekte -
dir. lşte ben, gerek Balkan harbinde 
ve gerek BUyUk Harp esnasında 
memleketiniz hakkında Padste ve 
Cenevrede birçok konf eranslo.r ver
dim. Ben bununla ancak övtinebili
rim. 1928 senesinde alfabe Uzerinde 
inkıllip yaptığınız sıralarda Tilrkiye
ye tckrnr gelmiştim. Bu sırada Ana-
dolu içerilerine kadar seyahatimi u
zattım. Türk inkılamm ne demek ol
duğunu, nasıl başarıldığını o zaman 
hayretle gördUm. Birçok köylülere 
misafir olduk. Gezdiğimiz yerlerde 
ihtiyar çiftçiler, kadınlar ve çocuk -
lar hep birden seferber olmuş yeni 
Türk harflerini öğreniyorlardı. An -
karaya döndUğUm zaman, o günkü 
Maarif Vekili, gördüklerimi bir kon
feransla bildirmemi istemişti. Ben 
bunu çok geniş bir memnuniyetle ka
bul etmiş ve hislerimi söylemiştim. 

Türk tarihinin ehemmiyeti 
Zaten kongrede de söyliyeceğim a

ma, mademki sordunuz, bu fırsatı ka 

8. Pittard 
çırmak istemem. 1928 yılında yaptı
ğım antropolojik tet'kikat sırasında 
birçok yeni şeyler keşfettim. Türkle
rin tarihi, insanlığın doğumUe bera
ber başlar. Türkler muhtelif yerler
de, muhtelif isimler taşıdılar. Bugün 
kil bir çok nesiller menşelerini Türk
lerde aramalıdır. Bugünkü Avrupa
nm avcı ve balıkçı olduğu bir devir
de Türkler ilk defa olarak hayvanla
n ehlileştirdiler. Buğday ve saire hu
bubatı bular<i.k ziraat yapmıya başla. 
dılar. Işte bu, ilk medeniyettir. Mes· 
!eklerin doğuşu ancak zirai faaliyetle 
başlar. 

Medeniyeti kurduktan sonra 
TUrkler ilk medeniyeti bu suretle 

kurduktan sonra A vrupaya geçtiler. 
Işte en büyük sosyal inkılap budur. 
Tilrkler, medeniyetin temelini attılar 
ve dünya Uzerinde en büyUk rolU oy
nadılar.,, 

Bükreş kongresinde 
Profesör Pittard, Bükreş kongresi 

ha'kkmda da şunları söylemi§tir: 
"- Bükreşte toplanan Beynelmilel 

Antropoloji Kongresi, Profesör Ba
yan Afeti tanımamıza vesile oldu. 
Genç bayan profesörünüzün Bükre§
teki muvaffakıyeti sonsuzdur. Ken
disi iki konferans verdi. Her iki teb. 
!iği de dünyanın dört tarafından ge
len IUimier tarafından hayranlıkla 

karşılandı. O kadar ki, bu muvaffa
kıyet üzerine iki sene sonra toplana
cak olan beynelmilel kongrenin Tür
kiyede inikadına karar verildi. Bilk -
reş kongresi kabul ettiği bir kararla 
Türk Tarih Cemiyetinin mesaisini 
teksif etmesini istedi. Ben buradaki 
Tarih kongresinde "Neolotik devrin
de Avrupa ile ön Asya araS1ndaki mü 
nasebet,, mevzuu üzerinde konuşaca
ğım . ., 

Ege muallimleri 
Izmir, 14 (TAN) - Türk 

Kurultayında bulunmak 
30 kişilik bir muallim heyeti 
dan Istanbula hareket ediyor. 

Tarih 
üzere 
bura-
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Çünkü her şey· 
den evvel sabah, 
öğle ve akşam 

günde 3 defa 

Kullanarak dişleri
nin sağlamlığını ve 
göz kamaştıran par· 
laklığını kazandı 

Bütün dls ve di:i etleri arızalarını giclerdih;: 
başka ağı' z koku unu izale eder, nğızdnkl : win ,,. 
roplan temlzliyerek sıhhatin \'e güzellig • 
nası olan ağzı bir koocn gibi gUzcllcştlrlr. 

1 

Sabah, öğle ve akşam günd~ 3 def8 

-
. ,' ·" - . -;,. 

Çalışamıyor, Devasız Bir Oer~e 
U ğ ra m ı ş G i ~ i Mey us t u r 

DUşiinm._Uyor ki bir iki kaŞe 

NE V R O z·i N 
onu bu ynnm baş ağnsile sinir ağrılarından kurtarmıya kafi getece1;tlt' 

iN·-EVROZi·N. 
' ·: . . .· '. . . ·'. . , • . . :r, . . 

Bütün ağrı, sızı ve· sancılan derhal dindiriT. Soğuk algınlılrlarma, gri; 
romatizmaya, baş ve diş ağrılarına, nezleye, sinir, adale ve bel ağrıl 

kırıklığa karşı bilhassa müessirdir. 

icabında günde 3 kaşe ahnabilir. ---·-kfımeti Nyon paktına iııtirak için VU· ı nizaltı Golos açıklarında bir Sovyet 

ku bulan davete cevap vermiş ve is· petrol gemisi torpillemek üzere iken •••••••••11.1••••••••••••••••-
tenen §e'ldlde devriye işine iştiraki ka bu denizaltıyı yakalayıp zaptetmiştir. ~ 
bul etmiyeceği, ltalyanm ancak tam Denizaltının Ingiliz harp gemisinin 
müsavat dairesinde umumi devriye toplannın tehdidi altında stop etmiş 
vazifesine iştirak edeceğini, binaen ve bütün mürettebatının esir edilmiş 
aleyh yalnız Adriyatik denizinin ken· olduğu rivayet edilmektedir. 
disine tahsisini kabul etmiyerek Ak· Politica gazetesi muhabiri, bu de
denizle alakası dolayısile tam müsa· nizaltının tabiiyeti hakkında hiçbir 
vat dairesinde muamele görmek iste- .şey s6ylememektedir. 
diğini bildirmiştir. Londra, 14 (A.A.) - Amirallik 

İtalya, ikinci derecede bir devlet dairesi, bir Ingiliz harp gemisinin Go
vaziyetine indirilmiş olmaktan müie- los açıklarında bir Sovyet petrol ge
essir olduğu gibi itil8.fın İtalya harici misini torpillemek üzere bulunan bir 
yesine tebliğinden önce neşrinden do denizaltıyı yakalamış olduğuna dair 
layı da mUteessirdir. bir Yugoslav ga?.etcsinde intişar et -

ltalyanın Almanya ile mUşavereler miş olan haberden ademi malumat 
yaptığı haber veriliyor. beyan etmektedir. 

Akd · d .. J l b l d Buna benzer bir haber bu sabah 
enız e muca e e aş a ı Londrada da şayi olmuştur. Bu ha • 

Londra, 14 (TAN) - İngiltere hU berde bu harp gemisinin Malaya zırh-

r ATI 

An ti virüsle Tedavi 
Kan çıbanları, el ve ayak parmaklarının arasındaki kaşıntılar, dola.· 

mn, meme iltihabı ve çatlaklar, flcgmonlar, yanıklar, tıraş yarala.ti• 

ergenlikler, koltuk altı çıbanları. 

Tedavisini en erken ve en emin bir surette temin eder. 

Şark ispenciyari labratuvarı ISTArtBUI- 1 
I 

~ .................................. -~~ kumeti Akdenizde devriye ve km~trol hsı olduğu ilavıc edilmekte idi. Hal
vazifelerini deruhte edecek filoya Hti buki bu zırhlı, Mondrosta demirlemiş 
hak etmek üzere bugün Cairo hafif ve Amirallik dairesine yalnız oraya 

kruvazörü ile bir filo klavuzundan ve vusUlilnU iş'ar ederek hiçbir hadise İstanbul Sıhhi müesseseler arttır1110 
sekiz torpido muhribinden müteşek- den bahsetmemi!}tir. 

Londra, 14 (A.A.) - "Malaia,, In- Ve eks•ııtme kom•ısyonundan • kil sekizinci muhrip filosunu Akdeni • 
k dil k U h 1 t 

giliz zırhlısı, selanik'ten Mondrosa git , • ., ... 
ze sev e me zere azır a.mı§ ır. ad t ,..,. .. 
Bunlar hareket etmek Uzeredir. Bu mek üzere emir almıştır. lstanbul !..eyli Tıp talebe ,'Urdu talebesi için alınacak 1000 e 

filonun Akdenize mUvasalati ile bu 
denizdeki muhriplerln sayısı kırka va ) 
racaktır. 

Diğer taraftan Fransada Audaci
ewc, Fantasque, Terrible muhribleri 
ile Cyclone, Mistral, Sirrocco, Tyhon, 
Alcyon ve Tornado torpidoları bu sa
bah Akdenize hareket etmişlerdir. 

Tahtelbahir yakalandı mı? 
Belgrad, 14 (A.A.) - Selanikten 

Politica gazetesine gelen bir habere 
göre, bir Jngiliz harp gemisi, bir de-

Ankarada Bir Koru 

Yapllıyor 
Ankara, 14 (TAN) - Yeni§ehir

deki su deposu ve civarının bir koru 
haline ~etiriLmesine karar verilmiş· 
tir. Bütün hazırlıklar bitirilmiş ve 10 
binlerce ağaç ısmarlanmıştır. Tesi -
sata bugünlerde başlanacaktır. Ko -
nı, Ankaranm en güzel yerinde ve en 
güzel mesiresi olacaktır. 

ket açık eksiltmeye konmuştur. ?Jil• 
1 - Eksiltme: Cağaloğlunda Istanbul Sıhhat ve içtimai M~avenet14,so dürlüğü binasındaki Komisyonda 29-9-937 Çarşamba güniı saat · 

da yapılacaktır. 
2 - Muhammen Fiat: Bir adet kasket için 115 kuruııtur. A 

3 - Muvakkat Garanti: 86 lira 25 kuruştur. rJfld"' 
4 - istekliler şartname ve nilmuneyi hergün Çembcrlitaş eh'~. ebi" 

Fuatpnşa tUrbesi karşısında Leyli Tıp talebe yurdu merkezinde gor 
lirler. J<ll' 

5 - Isteklilerin cari seneye ait Ticaret odası vesikası, 2490 saYI
11 

... csıı 
nunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbUZ gel· 
Bank:ı mektuplariyle birlikte belli gün ve saatte Komisyona 
mel eri. ( 6094) 
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IS KAN UNU ICIN TEBLIG 
iş Yerlerinin Dahili 

Talimatnameleri Hangi 
$artlara Uygun Olacak·? 
~ ~4 (A.A.) - İktısat Ve -
teb1ı.t.. it daıresi reisliğinden resmi 
~· 

1 llııl..~~unun 29 uncu maddesinin 
it ~ bendi mucibince bilfunum 
l'bı. ~eki iş şartlannı ve ifçlle
~ ~Ulacakları inzibat, sağlık S ~ ış emniyeti icaplarını gös-
-~ ~re işverenlerin yapmakla S bulundukları dahili talimat
Jıs iıhtiva etmeleri lizımgelen 
le ll&ı..-. 'fağıda yazılı olduğu veçhi-

1 ~ara bildirilir:. -"'-·· ?ıt11tıt--:-.,ıınatnamenin, işyerinin u-
">"et t..-~il olup olmadığının ve 
~-~in bazı kıaımlan için ayn 
lett~~!er varsa bunla.rm nere
~ t~. iflere mahsus bulundu-

-nnı. 

2 l~i alma 
' - ?tçi alma suretleri: Şartlar, şe 

3 \'e iatenUen vesikalar. ' 
llıUd.t'°:.~ilere tatbik olunan tecrübe 
~ ~ tayini "muhtelif grup}ar
'di~er için bu müddet tahalUf 

i bu cihetin tasrihi.,, 
~: Haftanın ilk 5 if güntlne, 11r, ı ıünUne, baryam günleri a-
'- tı.; \'e çalışıldığı taıkdirde pazar 
'f\ ~ günlerine ait günlük işin 
'-~hurt dinlenmelerin mukannen 
~~ ve bitme za.manla.rmm te&-

~ılın ınuıhtelif mevsimlerine, iş
'--~ lnuhtelif kıBIDllarına, kadın 
'~ itçilere, 18 yaşını doldurmuş S l1z doldurmamış olanlarla kil 
' \'e ınuhtelif UJçi gnıplanna 
'- ~enıne zamanlannın ba§lama 
~ ~ saatleri değiştiği takdirde 
h.Stıer için, ve müteaddit işçi 
'-~ile çalışılzyorsa her ifçi pos 
\ ~· yukarda "a" benain-S hususların ayn ayn göste-
1/. 
~ ~lf'"a müddetine göre 
~ llaita.ıık muntazam çalışma 
ile, )llaıı il teabiti ve lüzumu halin
~ .., __ bluhtelü mevsimlerine, iıye-
~ ~ bir kısTnma, ifçilerin erkek 
"'llllid..~ olmalarına., y~la.rma, ıla
\ ~gruplara göre ve mütead 
S i Paeta.ıarı ile çalışıyorlarsa her 
~ ÇiQ bu müddetin ayn ayn ta-
t, ,_ 

-......~it kanununun 37 inci maddesi 
~ itçilerin mukannen çallfU\a 
~t,~den daha fazla çalıftıkla
ı..n....'1ariy1e işçi gruplarının göa
~ GUnlUk ve haftalık olarak 
~ ~k fazla çalışma saatle
'~ bir eeııe içinde tatbik 
1'~~.eri günlerin tesbiti. F~z
~ :-t ıc;ın verilecek muntazam üc 
~t&trı-· ,, .... ı. 

? ~ 41 inci madde 
~kanununun 41 inci maddesi 
-~ ,. '9yerinde tatbik edilen ça
~ dinıenme mtıddetlerine ait 
~ ,,_"e ınevkideki hangi 11&&te 

' ....... "'141: edildiğinin taarihi. 
~ tJece cumartesi günü saat 13 
~ ~ Pazar günü ve 29 ilkteşrin 
...... ·~bazı kmımlarmda mlıkan 
~ ~ ~dığı takdrdie bu kı
-~ ~~~ çalıfan ifc;i gurup-
l9 ~'"_"~mesi. 
'..:..f.~ lıapanman halinde 

:-a ll'lltn~~~unun "6 ıncı maddesi
bıı~ ~ bendinde yazı1Jll1' ol
'dfı....~ aı-'-~erinin kanuni bir mee 
ha......., -~ızm mUessesece ittihaz 
~ lltuı~ göre bazı günlerde ka -
~ ... ~~ınde, iı,bu günlerde çalı9-
~ ~re verilecek ücretlerin 
'~~Yet o gtınlerde mUeueee 
~ ı.ı; Paııınayıp ta ancak bazı kı 
"'~ eıniye devam ediyorsa, bu 
~ ~lf&Cak ifçi guruplannm 

lıt lO ...... cı!~ecek ücretlerin turihi. 
~' '44Ut&. tatili ve ulusal 
~ııel tatiller) hakkında-
~ ._._ röre cumartesi gUııtı 
~"'il ta~ ve pazar günleri çalı
~ b.~ bu suretle ~etilen it-
~ hangi günlerinde tatil 

'11 ...... ltçı teebiti. 
• it ~- Poetaıan kullanılan işler 
--~unun 43 tınetı maddesinin 
~ '1kraema göre postaiarm 
ıı a:-n konulduğu. 

aat. hafta. ay ve~ 

başka bir zaman ölçUsU ve parça ve 
ya it miktarı üzerinden ücreti hesap. 
lanan Jşlerin ve işçi gruplarının gös
terilmesi. 

Y eumiyeJ en laari, ücretler 
13 - işçiler parQa veya iş mik

tarı Uzerinden ücret aldıkları takdır
de, parça veya iş miktarına göre üc
reti hesaplama usullerile bu hesap
larm i§çi tarafından da tetkiki neti
cesinde vaki olacak itiraz üzerine ya
pılacak muamelenin tayini. 

14 - Türlü işlere ve işçi grupları
na verilecek asgari ücretlerle tecrübe 
devrelerine ait asgari ücretlerin tas
rihi. 

trol, 
Işçilerin muvakkaten ve beklenmi

yen bir sebeple işyerinden ayrılma

ları, 

• İşçinin çalışma yerini muvakkaten 
terketmeai ve işyerinin diğer kısım
larına girmesi, 

Mecburi dinlenmelerde işçinin bu
lunacağı yer, 

Iş esnasında yemek ve içmek, 
Işçinin A.mirler1 ve arkadaşlariyle 

münasebetlerinde riayet edeceği mu
a.mele tarzları ve işçi olmıyanlarm 1' 
yerine girebilmeleri şartlan: 

25. - işçinin doğrudan doğruya 

bağlı butunduğu amirlerin gösteril
mesi, müessedeki amirler arasında 

derce sırası, bu amirlerin hak ve va-
15 - Itçi gnıplanndan bazılarının 

aldıklan Ucretten başkaca yemeleri, 
içmeleri ve yatmalan gibi zaruri ih
tiyaçlannm da tatmin edilmesi usul 
ittihaz edilmiş olduğu takdirde, veri- ni. 
lecek istihlak ma.ddelerinin ve yatı 
şartlarının ayrı ayn tasrihi. 

zifeleri ve iscilerin dilek ve şiki.yet
lerini nP. yolda bildireceklerinin tayi-

Para cezalan 

26 .- lş Kanununun 30 uncu mad
desi hükümlerine uygun şekilde a -
lınacak para cezalannm ne gibi se
beplerle ve ne hallerde tahakkuk ve 
tahsil ettirileceğinin tesbiti. bu ceza
lardan toplanan paranın sarfedilebile 
ce~ yerin ve bu cezaya karşı işçi ta
rafından vaki olacak itiraz üzerine 
yanılacak muamelenin tasrihi. 

16 - lş kanununun 19 uncu mad
desi mucibince işçi ücretlerinin her. 
gün mU, haftada bir mi, iki haftada 
bir mi, veya aydan aya mı tesviye e
dildiğinin ve hangi gUn ve saatlerde 
ve iş yeı:inin hangi kısmında ödendi
ğinin tasrihL 

Asıl iş yeri dıfmda çalışan işçiler 
varsa, ücretlerinin ödeneceği yer, gün 
ve saatlerinin aynca bildirilmesi. 

IJÇi ue ücret 
17 - işçinin, aldığı ücretin ne su

retle hesaplandığını anlıyabilmesi i
çin gerekli usulün (pusula vermek ve 
ya ifçinin yanında bulunan deftere 
bu hesaplan yazmak gibi) ve bu hesa 
bın işçi tarafından da tetkiki netice
sinde vaki olacak itiraz iiJıerine yapı
lacak.-ııatımelenin ıe.biti. 

18 - }§çinin, borçlar kanununun 
327 inci maddesine göre avans alma
sı ve bunu ödemesi p.rtlannm tesbi
ti. 

19 - l§çi ücretlerinden kefalet ak
çesi veyahut ilÇi lehine mUesseaece 
kanuni mecburiyet haricinde temin 
edilen hizmet ve muavenetler karşı • 
lığı gibi sebeplerle ve yahut iş kanu
nunun 22 inci maddesi htlkmUne tev
fikan yapılan kesinti miktarmm ta
yini. 

Bu kesintilerin tahsil veya iadesi 
usulile bunların işçi tarafından da 
tetkiki neticeainde vaki olacak itiraz 
üzerine yapıla.eak muamelenin tesbi-

ti. 

llITAR 1. - Yukanda yazılı nok
talardan maada, Isvic;re lş kanunu ile 
buna müteferri nizamname, talimat, 
genel emirlerin ve iş hayatına müte

allik sair meri mevzuatın hükUmle-
rine muhalif o~mamak ve bu mevzu
attaki hükümlerin netice veya icap
larının tekran mahivetipde bulun
mamak şartiyle kendi işyeri için ba
zı hususi fart.lan varsa bunlan da 
dahilf &Trmmanteeftie 'Dlve ~-
le mükelleftir. 

llfr AR 2. - Bu resmt tebliğin neş 
riade işlemekte olan ve iş kanununun 
şUmulUne dahil bulunan işyerlerine 
ait olarak tanzim edilecek dahilf ta-
limatinamelerin, iş verenler tarafın
dan 2 ay içinde ilgili "lş dairesi böl
ge amirliği., ne, tasdik edilmek üze
re tevdi edilmesi mecburidir. 

llIT AR 3. - lşbu resmt tebliğin 
l, 2, 3, 8, 10, 11, 13, 18, 20, 21, 22 
ve 25 numaralarmda yazılı hususla-
rm yirmi veya daha az sayıda işçi 

çalıştıran işyerlerine ait d.ıhili tali -
matnamelerde gösterilmesine lüzum 
yoktur. 

Mü/Jet ,,...elai 1-----------
20 - 1ş veren, it kanununun 13 Brl••nl in Pertev 

tıncil maddeeile işçi lehine temin edil-
miş olan mühlet ve tazminat miktar
ların.dan daha iyi prtlan i§Çilerine 
tatbik etmek isterse, bu usul ve şart
lann tasrihi. 

21 _. Itçinin kendiaine ait olup işi 
görmek için getirmiye mecbur oldu
ğu allt, edevat ve hayvanlar gibi va
Bitalann tayini ve işçinin bu hUSURta 
iş kanununun 28 inci maddesine göre 
hakkı ole.n tasminatı alması yolunun 
göeterilmesi. . 

22 - Dk ııhhl imdat, müessese 
doktoru tarafından bakılma, hasta
neye kaldırılma, ili.çlar ve saire gibi 
tıbbi tedbirlerle itçinin (ve ailesi efra 
dmm) müessese tarafından tedavi e
dilmesi yolunda tatbik olunan usulle
rin gösterilmesi. 

23 - Sağlık koruma ve it emni -
yeti bakımından aşağıdaki noktalar
da işçilerin riya.et etmiye mecbur 
oldukları şart ve usullerin teebitl 
Yangından korunma. 1§ yerlerinin 

ve ltçilerin temizliği, it elbiaeai ve iş
çinin kullanacağı korunma eeyası, 

(korunma gözltlğU, hususi eldiven, a-

Saç tuvaletinizin en ımU

him bir malzemesidir. 
Kepekleri izaledeki mu
vaffakıyeti her bir iddia

nın fevkindedir. 

Rlzayı tarafeyn ile satış 
Harbiye'de Cümhuriyet cad

desinde 269 numaralı Elirak 
apartımamnm 2 numaralı dai
resini sUsleyen bilflmum ne
fis ve lüks mobilyelerle halılar 
vesair levazımat rizayı tarafeyn 

ile satılıktır. Eşya hergün 
saat 10 dan 19 a kadar ziyaret

- - le görülebilir. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!il! 

yakkabı v.ı. gibi). •- U ı .. ~ ... 
Makine, allt ve iptidai maddelerin ıatanbul çtıncü cra Memurl146'"'"-

kullaınlmaın, nobanlarm ve haQnD. dan: Mahcuz ve satılması mUkarrer 
bildirilmesi. muhteıifWclna balık olta iğneeile pı-

Tehlikeli yerlere girme ve oralarda sı ve IUf er balığı ağla.rmın ve bir kar 
bulunma tartları. sanın birlnci açık arttırması 22r9-937 

çaqamba saat 16 dan itibaren Balık-
/n.zibat f'lrllan pazarında Peynirci sokağında 10-12 

24. - tı inzibatmm bilhassa 8'&· .No. lu dükkanda icra edilecektir. Ta-
lıdald hU8Ualarda temin edilmesi: lip olanla.rm mahal ve yevmi mez-

It 1&&tlerlne riayet, kfirda hazır bulunacak memuruna 
lgilerin ıdril ve Clklllanm kon- müracaatları i1lD olunur. <348~) 

Romanyada 

Bloke Kalan 

Paramız 
Yunaıılstanla anunmlaJd ti· 

1933 senesinde Romanya.ya gönde- caret hareketleri geçen seneye 
rilen bazı ihracat mallannm bedeli 0- nazaran ehemmiyetli bir canh-
larak bloke kalan üç yüz bin küsur hk göstermekt.edli'. YunanJst.a.. 
liralık alacağımız, Romanya Bankası nm memJeketlmlzden ithal etti-
tarafından tUccarlarımıza ödenmiye ği maddelerin 1987 birinci 
başlanmıştır. Bu eski blokajın yavaş sömestrindeıd kıymetleri yüz 
yavaş tamamı ödenecektir. Bu su -

1 
yedi mUyon yedi yüz yetmiş bin 

retle Romanyaya yeniden mal gönde- drahmidir. ithal olunan madde-

' rebilmek imkanları hlsıl olmuştur. E ler canb hayvanlar, et, peynir, 
sasen Romanya hükumetinin ihraç 

1 
yağ, yumurta, balıklar, buğday, 

mallanmız üzerine koyduğu yüzde o- ı 1 mısır, dan, fasulye, bakla, no
tuz sekiz prim sistemi kaldınlmıştır 1 

1 but, mercimek, kömtlr, sanayi 
Romanyadan Sıhhiye Vekaleti hesabı boya maddeleri, tabakane mad
na ve göçmen evleri için getirtilen ke 1 deleri, çuval gibi maddelerdir. 
restelerin geri kalan bedelleri 280 En fazla ithal olunan kömür, ba 
bin lira tutmakta.dır. Bu para da Mer- hk, yumurta, tabakane madde-
kez Bankasına yatınlmıştır. lerile canlı hayvandır. Yunanis-

Yunanistanda 
Üzüm Rekoltesi 

1 tandan Ttırkiyeye ithal edilen 
ı maddelerin ayni tarihlerdeki kıy 
ı meti yirmi Uç milyon bet yüz 

doksan üç bin drahmi laymetln
ı dedir. Bu maddeler de macmılar, 

trebantln, cam, ~. ldmye,·i güb. 
1 

reler, pamuk Jpllği, klor asidi gi-
1 

bJ maddelenllr. 

Diğer taraftan; Ywuuıistan

la Türkiye arasmdakl kllriog an

•aşmasınm hesaplan tesbit e
~tlr. 933 senesi haziranın
~ SO haziran 1987 tarihine ka 
dar g~ müddet Jçinde memJe. 
ketimlzden Yunanistan& ithal o
lunan mallann serbest döviz o
larak Yunan Milli Bankasında 

1 
blokaj suretue tesblt edilen u-

1 

mum kıymeti dör yüz yetmiş mil 
1 

yon altı yüz on bir bin dokuz 
1 

yüz altmış dört küsur drahmi
dir. Ayni esas l~inde Yuruuıis

tandan memleketlmbe ithal olu
nan mallarm umum kıymeti ele 
iki yü altmJt Jld milyon yüz yir-

mi bir bin yedi yUz yedi küsur 
dralımlcllr. 

Yunanistanda kuru UzUm ve incir ı .. ..._ ....... - ...... _ .. -... -................................... _ .... ..._ ___ .._.._ ... ~. 
istihsal merkezlerinde yapılan tetkik- ========================-==== 
ler n·eticesinde 1937 rekolteleri hak-
kında elde edilen malumat şudur: 
Ağustosun ilk haftasına kadar K0-

rent sultaniye üzümleri rekoltesi 7 
bin ve Girit sultaniyeleri de 23 bin 
ton tahmin edilmekte iken sonradan 
yağan ve 2-3 saat zarfında 12 mili

Dün Borsa1Ja ihraç Edilen 
Fazla Türkbor- M I 

cu Çıkarıldı eyva ar 
metre irtüaı bulan yağmurlardan re- Dün borsamızda geçen muamele
koltenin fazlaca müteessir olduğu tes ler yalnız Türk borcu üzerinde top
bit edilmiştir. lanmıştır. Sabah 14 liradan açılan U-

Bunun neticesi taneler çatlamış, nitürkler yavaş yavaş 13,85 liraya ka 
ve salkımlar üzerinde çürümiye baş- dar düşerek kapanmıştır. Düşüklük 
lamıştır. Bu hastalık en ziya.de iri ü- satış için fazla mal çıkarılmasından 
zUm tanelerinde görülmüştür. ileri gelmi§tir. Bir sterlin Paris bor-

Rağbette 
Türk ihracat mallarının standardi

ze edildikten ve kontrolden geçiril 
dikten sonra Avrupaya ihracı hak
kında alman tedbirler bütün Avrupa 
piyasalannda çok iyi karşılanmı§t.Ir. 
Ticaret odamıza yapılan mUracaatler 
den anlaşıldığına göre, kuru ve yaş 
meyvalanmızm ne zamandanberi, 
hangi usullerle standardize edildiği 

Avrupa piyasalarından sorulmakta • 
dır. Düseldorfta çıkan ve Avrupanm 
~ ueueaııaen De'.JlllWft en nu. 
yük mecmuası olan Der FrühtandeT 
gazetesi de ticaret odamıza müracaat 
ederek standart usullerimiz hakkında 

Korent havalisi sultaniye üzümü sasmda 138,57 frank olarak gelmiş
rekoltesinin bazı ilgililere göre geçen tir. Aslan çimentosu da 9,90 liraya 
senenin 10 bin tonuna mukabil bu düşmüştür. Merkez Bankası bir ster
sene 6-6500 ton ve diğerlerine göre line 625 kuruş alış ve 628 kuruş sa
de 5-6000 tona tenezzül edeceği bil- tış fiyatı tesbit etmiştir. 

dirilmektedir. 
1!HJİft' .........,.....~ ........... 

bu hastalık ora mahsulünü de boz -
muş ve rekoltenin geçen senenin 13 
bin 500 tona mukabil bu sene evvelce 
tahmin edilen 23•bin tondan 14 -14 
bin 500 tona düşeceği haber alınmış
tır. 

Niksarda Hayvan 
Hastallğı 

Niksar, (TAJ.'1) - Davar ve ı~ara
sığırlarda şap Vt. damak hastalıkları 
çıkmıştır. Bu hAyvanlarm bir yerden 
diğer yerlere nakli menolunmuştur. 

Bu hal, et buhranına da yol aç -
mıştır 

r BOR.SA 
'\ 

14 Eylfıl SALI 

PARALAR 

Sterlin 628,-
Dolar 125,75 
Fransız Fr. 86,-
IJret ııo,
Beiçika frangı 80,-
Drahmi 18,50 
lsviçre Fr. 570,-
Leva 20,-
Florin 65,-
Kron Çek 7 4,-
Şilin Avusturya 21,-
Mark 28.-
Zloti 20,-
Pengo 21,-
Ley 12,-
Dinar 48,-
Kron tsvec 30.-
Altın 1051,-
Banknot 259,-

ÇEKLER 

6,28,-
125,75 
92,-

115,-
84,-
23,-

580,-
23,-
70,-
84,-
23,50 
31.-
23,-
25,-
14,50 
52,
::\2.-

1052,-
260,-

Londra 
New-York 
Paris 
lılilano 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterdam 
Prag 
Vdyana 
Madrid 
Berlin 
Vartova 
Buda peşte 
BUkref 
Belgrad 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

628,- 628,-
0,7889 0,7870 

22,065 22,065 
14,9875 14.9875 

4,6860 4,6860 
87,0225 87,0225 
3,4343 3,4343 

63,6942 63,6942 
1,4325 1,4325 

22,5517 22,5517 
4,1735 4,1735 

11,7038 11,7038 
1,9662 1,9662 
4,14 4,14 
3,9810 3,9810 

106,5286 106,5286 
34,435 34,435 

2, 7356 2, 73:s6 
20,3375 20,3375 
3,0884 3,0884 

\., -' 

ZAHI~ BORSASINDA 
DOn §ehrimtzıe yirmi vagon buf • 

day, 9 vagon arpa ile bir vagon çav
dar gelmiştir. Piyasa gevşek olarak 
devam etmiş vebuğdaylar 2-3 para 
kadar düşmüştür. Yumuşak buğday malflmat istemiştir. 

lar5,22-6,Polatlı ekstra ekatralnr 6,21 -===---=-=====-=======
sert buğdaylar 5,26-5,33 kuruştan Kadıköy sulh icrasından: Bir borç· 
satılmıştır. Kütahya arpaları 4,07, tan dolayı furuhtu mukarrer mUsta.
çavdar 4,27-4.34, yulaf 3,27,5 ku • mel bisiklet ve tekerleği ve sair oto-

mobil edevatı 21-9-937 tarihine mu~ 
ruştan verilmiştir. dif salı günü saat 13 den 14 de kadar 

Altın Fiyatları Yükseldi 
Borsa dışmda altın fiyatlan son 

günlerde tekrar yükselmiştir. Bir 
Türk altmı 1052 kuruşa alınmakta, 
1053 kuruşa satılmaktadır. 

ZAHİRE 

(yüzde iki 'buçuk resmi telli.liyesi 
müşteriye ait olmak üzere) Erenköy
de istasyon civarındaki 100/ 2 No. lI 
bisikletçi dUkkinmda satııacağmdan 
iştirasına talip olanlarm yevm mez.. 
kfirda mahallinde hazır bulunacak 
memura miiracaatleri ilin olunur. 

Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk 
Mahkemesinden: Pangaltıda Akkar
ga sokak 17 numara.da oturmakta i .. 
ken 19-7-4137 tarihinde ölen Danyel ki 

BORSASI zı Eva Mısırlı oğlunun Beyoğlu Bi -
rinci noterliğinden 9440 numara ile 

. resen tanzim kılınmış vasiyetnamesi 
--.-....-..----._._...._. .... ..._. ......... _ .................... -.--. ... -----..---e-111_. .. .-_ ... ..-11111-.a•a:......•-.. JS.Çık olarak mahkemeye tevdi kılın· 

14-9-937 
Fll'AfLAB 

Aşağı 

K. p 
Buğday yumup.k 5,35 
Buğday sert 5,26 

Y~an 
K. p 

Arpa 4, 1 
Çavdar 4,27lh 

6, 6 
6.-
4116 
4,34 
3,30 Yulaf 3,27 

Nohut 5,27 6,25 
Susam 17.20 -,-

mıştır. 

Vasiyetnamesi mucibince ölü bil~ 

cümle emvalini gelini Higana. Mısırlı 
oğluna bırakmıştır. İşbu vasiyetname 
ye herhangi bir veçhile itirazı olanla.. 
rm ilin tarihinden itibaren bir ay ve 
alacaklıların keza bir ay ve başkaca 
mirasçıları varsa Uç ay zarfında mala· 
kememize müracaat etmeleri ve ala,. 
caklıların alacaklarını müddetinde ka 

Bakla 4, 2 4,16 yıt ettirmedikleri taktirde Kanunu 
Fındık iç 45,30 -,- medeninin 561 ve 569 eu maddeleri 

-,- hükümleri tatbik edileceği ilan olu • 
~;20 nur. (24834) 

Kaplıca 3,15 
Keçi kılı 53,-
Yün 63,-
Peynir beyaz 31,25 32,- -

GELEN 
Buğday 
Arpa 
Çavdar 
Yapak 
lç fındık 
Keten tohumu 
Mısır 
Nohut 
Un 
Mercimek 

431 Ton 
205% Ton 
15 Ton 
5111., Ton 
23 ' · Ton 
95 Ton 
44% Ton 

71h Ton 
61 Ton 

5 Ton 

DIŞ nYATLAB 

Buğday Liverpul 5,91 K 
Buğday Şikago 4,74 K 
Buğday Vinipek 5,78 K 
Arpa Anvers 5,04 K ' 
Mısır Londra 3,88 K i 
Keten T. Londra 8,19 ~I Fındık G. Hamburg 94,69 
Fındık L. Hambunr 994.69 K 

. ............... 
ModellerlmJzl kopya, biçimi. 
mbl taklJd ediyorlar. Birin-

ci nevi lnglllz kuma§Jann
daa KADIN, ERKEK ve 
ÇOCUKLARA malısu trenç 
kotlar, IDQl&IDbalar, kover. 
kotlar ve pbardln pardestl
lerln zengin çeşitlerini ucuz 
fiyat ve tenütJe takdim edl
yona. 
MUSA VI CiNSTE iSE.... 

DAiMA USTUNUZ. 

8aker Ma§azalarr 
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lstanbul Sıhhi müesseseler arffırma 
ve eksiltme komisyonundan : 

Istanbul Leyli Tıp talebe yurdu talebesi için "576" adet paltonun imali 
açık eksiltmeye konmuştur. 

1 - Eksiltme: Cağaloğlunda Istanbul Sıhhat ve Içtimai muavenet 
nüdürlüğü binasındaki komisyonda 29-9-937 çar,amba gUnü saat 
'15.30" da yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiyat: Bir adet paltonun imal fiyatı "585" kuruştur. 
3 - Muvakkat garanti: "252" lira "72" kuruıtur. 
4 - Istekliler nümune ve şartnameyi her gün Çemberlitq civarında 

Fı..atpaşa türbesi karşısında. Leyli Tıp Talebe Yurdu Merkezinde göre
bilirler. 

5 - Isteklilerin cari seneye ait ticaret odaaı vesikası, şartnaımesinde 
yazılı vesaik, "2490" sayılı kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter mu
vakkat garanti makbuz veya banka mektuplarile birlikte komisyona 
gelmeleri. (6096) 

lstanbul Sıhhi müesseseler arffırma 
ve eksiltme komisyonundan : 

Istanbul Leyli Tıp talebe yurdu talebesi için (1000) takım eP.:>isenin 
tmali kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

1. - Eksiltme: Cağaloğlunda Istanbul sıhhat ve içtimai muavenet 
Mudürlliğü binasındaki komisyonda 29-9-1937 ÇaI'§amba gUnü saat 
(15) de yapılacaktır. 

2. - Muhammen fiyat: Bir takını elbise için (900) kuruştur. 
3. - Muvakkat garanti: (675) liradır. 
4. - Istekliler şartname ve nilmuneyi her gün Çemberlitaş civannda 

..eyli tıp talebe yurdu merkezinde görebilirler. 
5. - Isteklilerin cari seneye ait ticaret ~ası vesikası, gartnaımede ya

zılı diğer vesaik, (2490) sayılı kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter 
muvakkat garanti makbuz veya banka mektuplarile birlikte teklif mek
tuplarını eksiltme saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. (6095) 

İktıat Vekaleti, iç Ticaret Umum Müdürlüğünden: 

Türkiyede yeniden poliçe tanzim etmiyerek yalnız eskiden tanzim edil
miş bulunan poliçelerdeki taahhütleri ifa etmek üzere muamele yapan La 
Nasyonal Hayat sigorta Şirketi bu kerre müracaatla Türkiye Umumi Ve
kili Jozef D. Kaneti'nin başka bir vazifeye tayini dolayısile yerine Vitali 
Kanetiyi Türkiye CUmhuriyetinde halen mer'i ve atiyen intişar edecek 
kanun ve nizamlar dairesinde şirketin Türkiyedeki işlerini tedvir ve ka
nunen muktezi olan her gfına neşriyatı ifa her türlü sigorta mukavelele
rini imza, vefat vukuunda merkeze müracaat etmekle mükellef olmaksı
zın tazminatı tesfiye ve ifa, Türkiyenin sair mahallerinde indelhace acen
teler ıhdas ve tesis, gaybubetinde umumi vekil sıfatiyle yerine muvak
katen ifayı vazife edecek vekil tayin ve §irketin Tilrkiyedeki muamela
tına mütevakkıf kayıt ve hesapların ki.ffesinin kendi idarehanelerinde 
temerküzünü temin, gerek elyevm mer'i kanunlar mucibince La Nasyo
ıial Hayat Sigorta Şirketine tereddüp eden vecaibe ittiba etmek gerekse 
Şirketin Türkiyedeki haiz olabileceği hak ve imtiyazları onun lehine te
min eylemek maksadiyle Türkiye HilkUmeti ve makamatı ve memurini 
resmiyesi nezdinde her türlU teşebbUsatı icra, herhangi merasimi üa ve 
ezcümle şirketin indelhace herhangi nizamt sicile kaydını talep her tilr
ın teminat akçasma müteallik vesaiki ihzar, her nevi müracaat ve mU. 
tediyatta bulunmak vP. iC1tp eden vesaikin küfesini imza; şirketi hükii
ıpet nezdinde temsil ve Türk mahkemelerinde şirket namına dava ikame 
veya icrayı müdafaa, bu maksadla Türkiye CUmhuriyetinin her tilrlU 
muhakimi hukukiye, ticariye ve cezaiyesiyle sulh mahkemeleri huzu
runda ve biUimum devair ve meclis nezdinde leh ve aleyhte ikame edile
cek her türlü devairde La Nasyonal Hayat Sigorta Şirketini temsil ile 
bütün derecatta müddei ve mUddeaaleyh, şahsı salis, itirazülgayr tari
~yle muteriz ve dahili dava srtafiyle itirazen, temyizen, ve iadeten ve tas
hih~:'l muhasarna ve müdafaa, her türlü phit ikame ve istimaına, yemin 
teklıf, kabul reddine, her türlü evrakı tebliğ ve tebellUğa ve her türlU ev
rak ve mUstediyata ve levayıhı tanzim ve imzaya, her türlü ihtarname 
irsaliyle vürut edenlerin cevabını ita, herhangi hakem ve ehlihibre ta
yin ve azil, i~iki.i anilhükki.m ve reddi aza, iflis talebine veya ana iti
raz herhangı konkordato imza ve ana itiraz, herhangi sendikleri ve tas
fiye memurlannı tayin ve azil, iflasa müteallik bi111mum muamelatı üa 
ihtiyati ve icrai haciz vaz fekkine, istihsal edilen hüküm ve kararların' 
infazını _talep, olbaptaki muamelatı icra daireleri nezdinde takip, sulh, 
herhangı parayı ahz ve kabz ile makbuz ve ihbarname !tasma işbu ve
kllete a~t muamelA.tı indelhace davanın hitamına kadar kısmen

1 

veya ta
mamen ıfa edecek bir veya müteaddit vekillerin kendi yerine ikamesi 
buıLara müçtemian veyahut münferiden icrayı muameleye bunları teı,: 
dile ve ledilicap azil velhasıl davanın son safhasına kadar h~kuk ve men
f~timizin vikaye, müdafaa ve temini yolunda kanunen muktezi görece
ği bütün ~~susa~ ifa, ahan tevkil ve umumiyet itibarile Şirketin Türki
yede temsıh ve ıcrayı faaliyetini teminen şirketin menfaati için icabını 
ifa etme~e. ~~l~i~ettar. olmak üzere şirketin Türkiye umumi vekilliğine 
tayin edıldıgıru bıldimnış ve llzımgelen evrakı vermiştir. 

Keyfiyet sigorta Şirketlerinin teftiş ve murakabesi hakkındaki 25 Ha
ziran 1927 tarihli kanun hükümlerine muvafık görülmüt olmakla ilan 
olunur. 

istanbul zıraat mektebi salınalma 
komisyonundan ; 
Cinsi Miktarı Beher kilosunun 

+.ahmin bedeli 
Kuruş 

tık teminatı 

Lira. 

Benzin 4000 22 

96.94 
Motorin 5500 7,50 

l 3-~93 ı ıarihinde ihale edilemeyen yuKanda miktarlan yazılı mek
tebin benzin ve motorin ihtiyacmm açık eksiltmesi 10 gUn daha uzatıla
rak 23-9-937 Perşembe günü saat 14,30 za bırakılmıştır. Eksiltme Is

tanbul Kültür DirektörlUğU binası içinde Liseler Muhasebeciliği nezdin
de toplanan Komisyonda yapılacaktır. isteklilerin §artnamede yazılı ve
sikalardan başka Ticaret odasının yeni yıl vesikası ve teminat makbuzu 
ile birlikte Eksiltme saatinde Komisyona gelmeleri ilk teminatı belli gün 
ve saatten evvel Liseler muhasebesi veznesine yatırmaları ve şartnameyi 
mezkfır Muhasebecilikden görüp öğrenmeleri. (6189) 

.... Satıllk Otomobil ... ~ 
1937-38 modeli 6 silindirli ve 

mükemmel bir halde bulunan bir 
F1A T otomobili satı!Etır. İstek
lilerin "R. M." rumuz ile İstanbul 
176 posta kutusu adresine yaz. 

malan. ' 

ihtira illnı 
".lştial emniyeti,. hakkında alınmış 

olan 1.7.1929 de tescil edilen 1082 sa
yılı ihtira beratı bu defa mevkii file 
konmak üzere ahere devrüf erağ ve
ya icar edileceğinden talip olanların 
Galatada, İktısat hanında, Robert 
J'erri'ye müracaatları ilin olunur. 

Samsun Şarbaylığından: 
Belediyemiz Elektrik Santralı ve şebekesi t~n alınacak 11 kalem muh

telif yedek parça ve tahtelarz kablo hata mesaha aleti kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Umumunun muhammen bedeli 7906 liradır. 
2 - Muvakkat teminat akçesi 592 lira 95 kuruştur. 
3 - !hale 7-10-937 tarihine rastlıyan Perşembe gilnO saat 15 de 

Daimi Encümen huzurunda yapılacaktır. 
4 - Bu işe ait evrak gunlardır: 
A - Satın alınacak yedek parça ve tahteliirz kablo hata mesaha &e

tinin evsafını gösterir fenni §artname. 
B - Eksiltme prtnamesi. 
C - Bu evrakı görmek isteyenler Samsun Belediye Elektrik i§letme

sinde ve Istanbul Belediyesi heyeti fenniyesinde görebilirler. 
5 - Istekliler 2490 No. lu kanunda yazılı evsafı haiz olacaklardır. 
6 - Talipler teklif mektuplarını ihale günü saat 14 de kadar. Samsun 

Belediyesi EncUmen Riyasetine tevdi etmeleri lazımdır. Bu müddetten 
sonra verilecek teklif mktuplan kabul edilmez. 

7 - llıale 2490 No. lu kanun htikUmleritne tevfikan yapılır. (5723) 

Hozat Seyyar Jandarma Alayı Satınalma Komiıyonundan: 
1 - Mamekideki seyyar jandarma alayı ihtiyacı için 60000 «ilo sığır 

eti kapalı zarf eksiltmesile satın almacaktır. 
2 - Eksiltme 27, 9, 937 pazartesi günü saat 9 da Mamekideki seyyar 

jandarma alayı satınalma komisyonu binasında yapılacaktır. 
3 - Alınacak etin evsafı mahalli teslim ve şartlan şartnamede yazılı 

olup p.rtname de Mamekideki adı ge çen komisyondan her gün parasız 
alınabilir ve numunesi görülebilir. 

4 - Etin tahmin bedeli 10800 lira ve muvakkat teminatı 810 liradır. 
5 - Şartnamenin dördüncü maddesinde istenilen vesikalar muvakkat 

teminatın konulduğu zarf içine konulacaktır . 
6 - Kapalı zarfla eksiltme günü saat sekize kadar komisyona verilme

lidir. (5933) 

Ankara Tarih, Dil, Cojrafya Fakültesi Direktörlüiünden: 
1 - Talebe kaydı 10 Eylül 937 den 10 Teşrinievvel 937 akp.mına ka

dar yapılacaktır. Kayıt olmak için lise olgunluk şehadetnamesi, nüfus 
cüzdanı, aşı kağıdı, sıhhat raporu, iyi hal mazbatası, altı fotoğraf ve bir 
istida ile fakülte idaresine bizzat müracaat edilmelidir. 

2 - Bu sene yatılı talebe alınmıyacaktır. 
3 - İkmal imtihanlarına 4 Teşrinievvel 937 de, derslere 11 Teşriniev

vel 937 de başlanacaktır. (3203) (5937) 

Hozat Seyyar Jandarma Alayı Satınalma Komiıyonundan: 
1 - Mamekideki seyyar jandarma alayı ihtiyacı için 900000 kilo odun 

kapalı zarf eksiltmesile alınacaktır. 
2 - Eksiltme 27, 9, 937 pazartesi günü saat 13 te Mamekideki seyyar 

jandarma satına1ma komisyonu binasında yapılacaktır. 
3 - Alınacak odunun evsafı mahalli teslim ve şartları şartnamede 

yazılı olup şartname de Mamekideki adı geçen komisyondan her gün pa
rasız alınabilir ve nümunesi görülebilir. 

4 - Odunun tahmin bedeli 9000 lira ve muvakkat teminatı 675 liradır. 
5 - Şartnamenin dördüncü maddesinde istenilen vesikalar muvakkat 

teminatın konulduğu zarf içine konulacaktır. 
6 - Kapalı zarflar eksiltme gilnli saat on ikiye kadar komisyona veril• 

melidir. (593() 

lstanbul Sıhhi mü,sseseler arttırma 
ve eksiltme komisyonundan : 

Istanbul Leyli Tıp talebe yurdu talebesi jçin 6000 çift çorap açık ek
siltmeye konmuştur: 

1 - Eksiltme Cağaloğlunda Istanbul Sıhhat ve Içtimai muavenet mü
dürlüğü binasındaki Komisyonda 29-9-937 tarihinde çarşamba günü 
saat 16 da yapılacaktır. 

2 - Muhammen Fiat: Bir Çift çorap 30 kuruştur. 
3 - Muvakkat Garanti: 135 liradır. 
4 - Istekliler şartname ve numuneyi her gUn Çemberlitaş civarında 

Fuatpnşa türbesi karşısında Leylt Tıp talebe yurdu merkezinde görebi
lirler. 

5 - isteklilerin cari seneye ait Ticaret odası vesikası, 2490 sayılı ka
nunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya 
banka mektuplariyle belli gUn ve saatte Komisyona gelmeleri. (6097) 

T. C. Ziraat Bankası lstanbul Şubesinden: 

Hangar Y aptırllacak 
Ikisi Halkalı Ziraat Mektebi arazisi dahilinde ve biri Ye3ilköy Tohum 

Islah Istasyonunda olmak üzere beheri 52.5 X 7.5 eb'adında. Uç adet ah
şap hangar yaptırılacaktır. Çatılan kiremitle ve cepheleri oluklu saçla 
kapanacak, direklerin temelleri beton olacaktır. Muvakkat teminat ak
çesi maktuan 800 lira kat'ı teminat akçesi ihale bedelinin % 15 §idir. Ta
liplerin bu gibi işleri yaptıklarına dair vesaik ibraz etmeleri llznndır. 
Şartname ve projeleri görmek ve işi almak iateyenlerin teklif mek

tuplarını vermek ve muvakkat teminat akçelerini yatmnak üzere niha
yet 22 Eylül 1937 Çarşamba gUnü saat 16 ya kadar Ziraat Bankası Mü
düriyetine müracaat etmeleri ilan olunur. 

Hozat Seyyar Jandarma Alayı Satınalma Komiıyonundan: 
1 - Mamekideki seyyar jandarma alayı ihtiyacı için 254324 kilo 700 

gram un kapalı zarf eksiltmesile satın alınacaktır. 
2 - Eksiltme 28 Eylül 937 salı günü saat 11 de Mamekideki seyyar 

jandarma satmalma komisyonu binasında. yapılacaktır. 
3 - Alınacak un un evsafı mahalli teslim şartlan şartnamede yazılı 

olup şartname de Mamekide adı geç en komisyondan her gUn para
sız alınabilir ve numunesi görülebilir. 

4 - Unun tahmin bedeli 38148 Ura 70 kuruş ve muvakkat teminatı 
2861 lira 15 kuruştur. 

5 - Şartnamenin dördüncü maddesinde istenilen vesikalar muvakkat 
teminatın konulduğu zarf içine konulacaktır. 

6 - Kapalı zaıflar eksiltme gilnU saat ona kadar komisyona veril
melidir. (5930) =-............................................ ~ 1 BEYOCLU VAKIFLAR DJREKTöRLOCO ILANLARI 

Kirahk Em11k 
Semti Mahallesi Sokağı No. sı 
Galata Arapcami Perşembfpazar 22/ 14 
Kasımpaşa Kulaksız Ahmet Kaptan Hacı 00 

Hüsrev mesçidi mezarlık yanında. 

Cinsi 
mağaza 1/ 2 hisse 

Oda 

Yukanda yazılı vakıf mallar 31--5-938 sonuna kadar kiraya veril
meleri 31-8-937 gününden itibaren pazarlığa bırakılımıştır. 

Isteklilerin hergtln Beyoğlu vakıflar direktörlüğü akarat kalemine 
gelmeleri (6171) 

Kiraı acağınız 

yeni apartıman 

daha rahat ola-

caktır ..... 

Çünkü bir Hava-

gazı Şöfbeni vardır. 

~u,, 

lstanbul Jandarma satın alma 

Miktan 

Metre 

komisyonundan : 
Cinsi Tahmin 

bedeli 
Ltrıa Kv. 

Dk~ 
~ 
~ 

8.000.000 Beyaz Makara Makine ipliği 2Ql.P ;()0 196 ~ 
2.000.000 Haki " .; ,, ,, 656 00 49 ~ 

3272 00 245 jp 
1 - Jandarma Dikim evi ihtiyacı için şartnamesine uygun 8.~ e1ı· 

metre beyaz, 2.000.000 metre haki makara makine ipliği 16-9-~~ 
rihinde perşembe günü saat 15 de Gedikpaşadaki Jandarma sa~ 
Komisyonumuzda açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 - Tahmin ve ilk teminat bedelleri tutarı yukarıda yazılmıştır. 
3 - Şartname her gün komisyonumuzda görülebilir. rt1 

4 - Isteklilerin şartnamede yazılı evrak ile belli gün ve saatte 
misyon~ bulunmalan. (5736) 

----------------------------------------~ Hozat Seyyar Jandarma Alayı Satınalma Komiıyonun~aO~ 
1 - Mamekideki seyyar jandarma alayı ihtiyacı için 9500 .kilo 

yağ kapalı zarf eksiltmesile satm almacaktır. ~ 
2 - Eksiltme 27, 9, 937 pazartesi günü Raat 11 de Mamekideld ,eyr 

jandarma alayı satınalma komisyonu binasında. yapılacaktır. · ılJ 
3 - Alınacak sade yağın evsafı mahalli teslim ve şartlan şartııaıll t' 

yazılı olup şartname de Mamekideki adı geçen komisyondan her gtlJI 
rasız alınabilir ve nümunesi görülebilir. ~ 

4 - Yağın tahmin bedeli 7600 lira ve muvakkat teminatı 570 ~ 
5 - Şartnamenin dördüncü maddesinde istenilen vesikalar mu 

teminatın konulduğu zarf içine konulacaktır. .tA 
6 - Kapalı zarflar eksiltme günü saat ona kadar komisyona verw

lidir. (5932) 

Siyasa) Bilgiler. Okulu Kabul Şartlitl 
Siyasal Bilgiler Okulu Direktörlüğündelt. 

. ~iyual Bilgiler okulu yilk~k dereceli _bir meslek ve ihtisas mil-:; 
sıdir. Son sınıfta okurlar mali, idari ve sıyasi şubelere ayrılırlar. gır.,O ' 
fazla alınacak talebe Maliye Vekaleti hesabına tahsil edeceğindell 
kurlar son sınıfta mali gubeye aynlacaklardır. . ~ 

Namzet kaydi 25 ağustos 1937 den 25 eylül 1937 ye kadar ~;.. 
Siyasal Bilgiler okulunda, Istanbulda Yüksek Oğretmen okulunda bet'°"" 
ta pazartesi ve pergembe günleri sabahleyin saat 10-12, öğledeJl 
14-16 araemda yapılır. 

Kayıt için getirilecek eyrak şunlardır: 
Diploma ve hüviyet cüzdanı asılları. 
6 tane 4,5 x 6 boyunda fotoğrafi 
Aşı kağıdı ~ 
Namzetler arasında türkçe kompozisyon ve edebiyat, tarih, "•--:;ı1 

tabiiye, riyaziye, felsefe ve lisan derslerinden 27 eylW 1937 de bafllyP"" ' 
olan bir &eçme sınavı yapılacaktır. ~ 

Fazla tafsilat için ilse bulunan yerlerde maarif müdürlüklerine, tJI 
da Siyasal Bilgiler okuluna ve Ista.nbulda Yüksek Oğretmen okuluna 
racaat edilmelidir. (3017) (5639) --"' ______________________________ --r 

lstanbul Defterdarlığından : 
Haydarpaşa Erkek Lisesi bakkaliyesi senelik kirası peşin ve~ 

şartiyle yılda bin be§ yüz lira muhammen kira üzerinden Uç yıl oeJ 1' 
detle ve açık arttırma usuliyle kiraya verilecektir. Isteklilerin •. ge ~ 
on bir maddelik özel şeraitini öğrenmek isteyenlerin Türkiye cuınb~~ 
ti tebaasından olması ve hüsnühal eshabından olduğuna, mah~ 
ve sari hastalığı bulunmadığına dair zabıta, müddeiumumilik ve 
den alacakları vesaik ve 338 liradan ibaret muvakkat pey ak 
Milli Emlak MüdürIUğUnde toplanan komisyona müracaatlan. CM.) 



~ 15 - 9 -937 =============:.========= T A N =======================================================ll 
llACLARINIZI Bahçe

kapıda 
SALİH NECATİ den alınız. R~eteleriniz büyük bir 

dikkat,ciddi bir istikametle hazırlanır FOSFATIN NECATI 
Çok kıymetli bir bebek gıdasıdır. 

Bununla beslenen yavrular tom
bul ve kuvvetli neşeli olur. 

Neôkalmina 
~Rip - ~EZLE - NEV~~LJI 
... A.Ş ve DıŞ ağrıları - ARTRıTıZM 

~02-t SeyYar Jandarma Alayı Satınalma Komisyonundan: 
ka - :Marnekideki seyyar janda.rıİıa alayı ihtiyacı için 325760 kilo arp:ı 
~ Zarf eksiltmcsile satın alınacaktır. j' Eksiltme 28 Eylül 937 salı günü saat 9 da Mamekideki seyyar 
3 a sabnalma komisyonu binasında yapılacaktır. 
~ - Alınacak arpanın evsafı mahalli teslim ve 9artlan şartnam~~e 
~ olup şartname de Mamekideki adı geçen kom.ilyondan her gun 

i ıı alınabilir ve numunesi görülebilir. 
liea - Arpanın tahmin bedeli 19545 lira 60 kunı9 ve muvakkat teminatı 

3 lira 92 kuruştur. . 
teın· ...... Şartnamenin dördUncü maddesinde istenilen vesıkalar muvakkat 

6 IJıatın konulduğu zarf içine konulacaıktır. 
libtı - Kapalı zarflar eksiltme günü saat sekize kadar komisyona ve
"-.elidir. (5931) 

Jandarma Genel Komutanllğı Ankara 

Scat.nQlma Komisyonundan: 
lif 

1 
:"'"' 'roptan veya kösele ile perçem ve vakete ayn a_yrı en ucuz fiyat tek

dô edene ihale olunmak kaydile kırk binden elli bin kıloya kadar köeele ve 

~ bin kilo perçem ile otuz bin kilodan kırk bin kiloya kadar vakete a-
2....; 22, 9, 937 çarşamba günU saat 10 da kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

~8tı- kilo kösele(169)bir kilo perçeme (100) ve bir kilo vaketeye(249) 
"alt fiyat tahmin edilmiş köselenin ilk teminatı (5475) perçemin (3009 

3 
et.enin (6230) liradan ibaret bulunmuftur. 

biıi - Buna ait şartname (991) kurut k&r111ıfında kombıyondan alma
~· thutmesine girmek istiyenlerin ,a.rtnamede yazılı llelge ve ilk te
beıı·at Jl'\akbuzu veya banka mektubunu muhtevi teklif mektuplannı 
o1rn 1 ıün eksiltme saatinden en geç bir aaat evvel komlayona vermif 
~ (3092) US841) 

4-kara Devlet Konservatuvarına Bu Yıl Ala

llQcak Talebe Kaya+ ve Kabul Şartlan. 
"e l987 - 1938 öğretim yılı içıin Ankara Devlet Kouervatuvan ''Tiyatro 
tıb~ra" kısmılarına kız ve erkek talebe alınacaktır. Okul paruız ya-

l · Talebeye her ay bir mikdar da harçlık verilecektir. · 

4 
- Aranılan genel vasıflar §unlardır: 

~ - Aza ve vücudu kusursuz olmak, 
C ..... Sesi gUzel olmak, 

' ' lyi kulağa malik bulunmak "işittiği sesleri tanımak veyahut ay
?) ~rhyabilmek,,. 
t ' Kızlar ıçın en aşağı yaş 16, erxekler için 18 dir. 

'eae - En az orta okuldan diplomalı bulunmak "Opera kraım için pek iyi 
~ ltıalik olanlardan bu şart aranmaz", 
2 - Şivesi ve vücudu sahneye müsait bulunmak, 

4 - istekliler arasında bir seçme sınavı yapılacaktır: 
.\. - 'I'iyatro kısmı için şunlar aranılacaktır: 

llıa k- Düzgün ve serbest konuşma, gördilğil veya okudufıı ,eyi anlat
& \ıdreti, 

to1u - Okuduğu veya gördüğü bir tiyatro piyesi içerlainden aeçllecek bir 
C Yap11biLmek, 
~ - Sınav heyetince verilecek bir rolü yapabilmek, 

4 - Opera kISmı için §unlar aranılacaktır: 
~ - kendi 11eçeceği, blldifl bir §arkıyı söylemek, 
c - Sesleri ve melodileri tekrarlıyabilmek 
a - ltitrnik duyma ve hissetme kudreti. 

te.1 - Sınavlar, 5-10-937 Salı gününden 9 - 10 - 937 Ctmıar -
da ll.tlinUne kadar Istanbulda Şehir Tiyatrosu RejisörlUğtlnde, Ankara
bet -10.-937 Pazartesi gilnünden 15-1~937 Cuma gUnUne kadar 
lifettıtiln Baat 9,30 da Cebeci'de Müzik Oğretmen Okulunda bir heyet ma· 
'Yapılacaktır. 

ile • Mler, pullu dllekçelerile Jstanbul'da Şehir Tiyatrosu Rejiaörltıfil-
4 e ~ııkarada Müzik Oğretmen ·okulu Direktörlüğüne batvurmalıdırlar. 
4 - :0Uekçelere şunlar bağlı bulunmalıdır: 
~ - NUfus tezkeresi veya bunun tasdikli bir sureti, 
c - Orta okul diploması veya tasdikli bir sureti, 
b - Sıhhat raporu, 
~Usnühal varakası. (3255) (6031) 

1li<>ı.t SeyYar Jandarma Alayı Sabnalma Komiıyonundan: 
ot ~ llarnekideki seyyar jandarma alayı ihtiyacı için 255960 kilo kuru 

2 Pah zarf eksiltmesile satmalmacaktır. 
~kııiltme 27, 9, 937 pazartesi gUnU saat 9 da Mamelddeki eeyyar 

3 a satınalma komisyonu btnuında yapılacaktır. 
)~ ........ Alınacak kuru otun evsafı mahalli teslim ve 9artlan l&l'tnamede 
' olup şartname de Ma.mekideki adı geçen komisyondan her gUn pa

i '1ınabiur ve numunesi görülebilir. 
9~.3 ';:,,~uru otun tahmin bedeli 6399 lir& ve muvakkat teminatı 479 lira 

3 '""""l'Uştur. 

~~ - Şartnamenin dördUncU maddesinde istenilen veeikalar muvakkat 
6 ..... atın konulduğu zarf içine konulacaktır. 
!tı' ltaPalı zarflar eksiltme gUnU saat sekize kadar komisyona veril-
~5935) / 

~ 0..lryollın '' llMlalın "''ime U. ldıreıl Riılırı 
l ~ıuı .. _ . • 
e~ ~en bedeli 54600 lira olan 40 kalem Lokomotif ve tender teker
~U)lu 1llılari1e 35104 lira muhaımmen bedeli 93 kalem Dingil, Pl9ton, 
"'t'e11 : 11ton kollan vesaire 28. 10. 937 Peroembe gUnt1 B&&t 1'5 den iti
tla~aı.... Yrı ayrı Ankarada idare binasında kapalı zarf uaulile satın alı-

h "lJt. 
«lU • 

2R"~ tge °"rrn · · · 3 so d' w 1 · • ı ~c;,8() 
1 

e• ek ısteyenlerin tekerlek takmılan ıçın 9 ve ıger erı ıç n 
~fla rrı iralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikalan ve 

lttıe~oı:ı Ut.eahhitlik vesikası ve tekliflerini ayni gUn saat H de kadar Ko
~etsliğine vermeleri laznndır. 

~Itt.,d lDeler 175 kuruf& Ankara ve Haydarp&p veznelerinde Atıl· 
ır. <6076) 

Eski Feyzi ati Siz de bu kremden 

ıaşnuıvınız i ( Yatllı Boğaziçi Liseleri Yatısız 

Kız ve erkekler için ayn bölüklerde: Ana - Dk - Orta - Lise sınıfları 

Dk kısımdan itibaren yabancı diller 
Talebe kaydı için hergün mektebe müracaat edilebilir. Istiyenlere tarifname gönderilir . 

•------ Anıavutköy tramvay caddesi: Çifte saraylar. Telefon - 86,210 -------

SARAÇHANEBAŞINDA HORHOR CADDESiNDE --

:rkekıer kısmı:MUnirpaşa Konagmda-Kızlar kısmı ile ilk kısmı:Yeni yapılan bmadc 

E:~!K HA YRiYE LiSELERi vv:,~~~~ 
Ana - ilk - orta - lise kısımlarını havidir. Fen ve edebiyat kolları vardır. Dk sınıflardan itibaren ecnebi ll· 

sanı mecburidir. Münirpaşa konağı erkekler kısmına, Münirpaşa konağı kar§ısında leyli bir liseye lazım o
lan bUtün mU,temilatı havi büyük bahçeli yeni yapılan bina da kız lisesile ilk kısma tahsis edilmiştir. Kız. 
lar kısmında tedrisat tamamile ayrıdır. Nehari talebeden arzu edenler mektebin hususi otobUsile naklolu
nurlar. Kayıt muamelesine başlanmıştır. Her gün sabah, saat 10 dan ak§am 5 e kadar müracaat kabul 

olunur. Telefon: 20530 

BUttln elhanda elli 11e11edlr dalma Us. 
tun ve eşsiz kalmıştır. 

lstanbul Gayrimübadiller Komisyonundan. 
KREM BALSAMİN 

Büyük bir bUgi ve uzun bir tecrilbe 
mahsulü olarak vücude getirilmiş 
yegine aıhhl kremlerdir. • 

KREM BALSAMlN 
Şöhretini IÖ& ve prlafanlıkla dellJ, 
lllıbl e~IDDI Parla, Lonclra, Ber. 
llD. Nev. York gtbelJJk emtltWerln. 
den yüzlerce krem arumcla birin.. 
çlJlk ınüklfatam hnnm11 olmakla 
ispat etmJttlr. 

DiKKAT: 
KREM BALSAMIN 

Gilndlb için 1apaz1 gece için ~ 
ve balla aca badem kremleri olarak 
dört nevi vardır. 

KREM BALSAMIN 
Otedenberl tan•nuı huaosi vuola

nada 1&tddıjı gibi IOll defa smetl 
mahnsada imal ettlrdJğlmls gayet 
tık ve beraber tqmuya elverltll hu
... ı tüpler derununda dahi satılmak
tadır. 

Flyatça daha ehven oldup kadar 
pelr lndlanllfh ft zarif olan 

D. No. 

542 

656 

1136 
1367 

2611 

2988 

3464 

3940 

4571 

• 
5086 

5675 

Semti ve mahallesi 

Üsküdar İmrahor 

Çengelköy Yenimahalle 

Anadolu Hisa.t 

Tarabya 

Silivri Kapu Harici 
Fatih Sultan Mehmet 
Boğaz lçi Yeni Mahalle 

Beyoğlu Hüseyin ağa 
Erenköy Bostancı İkinci 
Yanm Ada Mevkii 
Galata Bayazıt 

Hasköy Sütlüce Mah
mut Ağa 
Mercan Daya.hatun 

-

Sokağı 

Doğancıla. 

Caddesi 
Çe§me 

Çarşı Yokuşu 

Dere 

E. Seyit Nizam 
Y. Veli Ef. Cad. 
Çayır 

Çalgıcı 

Kara.kol 

Karanlık Fınn 

lmrahor caddesi 

Tığcılar 

Kapı N o. CiDsl ve lıluesl lllueye göre 
muhammen K. 

E. ve Y. 
157 

E.10 Y.14 

E. 16 Y. 8 

E . 99 Y. 91 

E. 4 
Y. 3-3/1 

E. ve Y. 20 

E. 9 Y.13 
E. 30 Mü. 

E . ve Y. 4 

E. 12 Mil. 

E. 9Y.11 

Evvelce dükkan el
yevm Arsa 
Ahşap Hanenin 
1A His. 
Arsa 

Evvelce Bahçeli Hane 

elyevm Arsa 

Boatanm 45/ 120 
Hil!I. 
Arsa 

Arsa 
Arsanın 10/24 
Hs. 
Kagir dWckin ve Us.
tünde Odalann 
601/ 2880 Hissesinin 
21/72 His, 

Arsa 

Ki.gir dükkanın 

67/ 240 His. 

200 Açık ar-
tırma 

130 .. 
320 " 

200 " 
1000 Kapalı 

Zarf 

150 Açık ar-
tırma. 

200 " 
1100 Kapalı 

:zarf 

270 Açık a.r
tınna 

1020 Kapalı 

zarf 
180 Açık ar

tırma 
BAl.'AMIM

Ttiplerl bUttln nevUerlle tanmIDI1 ec
za, ıtriyat ve tuhafiye map.aıanncıa 
balmmr. 

'!'ukarıc!a evtarı yası gayrftnenkuller on giln müddetle •bfa çıkanlmlfhr. İhaleleri 27,,e.937 tarlhinar,dü

fell Pazartesi günU saat 14 tedir. Satış münhasıran gayrimübadil bonosiladır. 

lNGILIZ KANZUK ECMNESI 
BEYoGLU - ISTANBUL 

l.etanbul Yedinci lcra Memurluğun-

b 
dan: Alacaklı Murat oğlu Nikolaya 

Aslan Kuvvet Şara ı bet bin ıira mukabilinde birinci dere-
cede ipot:Mli olup bÔrcun ademi te -
diyesi huebile paraya çevrilmesine 
karar verilen ve borçlu Tua Anastas 
yadi oğlu Simonun uhdei tuarrufun
da bulunan htanbulda Fatihte Gure
ba HU.eyinaia mahallellinde Aksa • 
ray caddelinde eski 207 ve yeni 359 
numaralı maa müıtemilit fırmm ta
mamı açık arttmnaya vazedilmiştir. 

iştahı açar, kana, sinirlere kuv
vet, yUze renk ve tuellk verir, ilk 
fişede tesiri görUUlr, her eczanede 
ve depolarda bulunur. Şiteai 100 Kr. 

latanbul Tramvay Şirketi 

Hududu: Bir tarafı Necibe dükka
m areuı bir tarafı Nuri ve hissedar
larmm dUkklnlan areaaı ve taraf eyni 
tariki lm ile mahduttur. 
Meeahuı: Arla mesahası yetmiş 

sekiz metre murabbaı ve yetmit iki 
n.ntimetre ve bina mesahuı yetmiş 
dört metre murabbaı on iki aantl • 
metredir. 

Muhammen kıymeti: Dokuz bin Uç 
ytlz aekaen liradır. 

• • Evafı: Bodrum katında bir bod-
latanbul Tramvay Şırlceti, nım vardır. Zemin katında, cephesi 

1 LAN 
1937 - 1938 mektep MDUİ zar- uU>r kepenkli ve tezglhı havi bir fı
f ında tramYay hatlarında tenzi- nn mahalli ile zemini renkli çini bir 
lith tarife ile seyahat etmek hak- an tire. Cephesinde aynca utor ke -

k bah ı k rtl ka penkli bir dUkkln vardır. Fmnın Uı&-
ını fey eyen a aı:•~ Y· rinde uma katta bir hamur ve har -

dına 10 Eylul 1937 tanhınden . -.ıı •• b' . . k tta · · . • man yen uwuıı ırıncı a zemını 
ıtıbaren batlayacağını Mektep çimento bir salon, bir hela, Wdnci ka.t-
ve Univeraite talebelerine ilin ta zemini renkli çini aofa, üç oda. Ü· 

eyler. çünc\l katta zemini renkli çini klrgir 
Alakadarlar, Pazar ve Bayram korkuluklu bir terası vardı. Binanın 

günleri hariç olmak üzere her altında odun depo11u mevcuttu. Bina-
.. n. nm divarlan klrgir ve döşemeleri vol 

ıu5 • 8 30 
d 

12 13 30 
ta kemerli potreldir. Elektrik ve te'r-

aat , an ye ve ' koa teeiaatı mevcuttur. 
dan 17 ye kadar Artdırma şartnamesi 15-10-937 ta.-

Cumartesi günleri aaat 8,30 rihine müsadif Cuma günü dairede 
Jan 12 ye kadar müıbit evrak- mahalli mahsusuna talik edilecektir. 
larile beraber Galatada Söğüt 3-11-937 tarihine mUsadif Çarşam
aokaiında (Tünel arkaıında) ba günU saat on dörtten on altıya ka
Hareket Kalemine müracaat dar dairede yapılacak birinci a~ 
ed bil

, I mumda bedeli muhammen kıymeti -
e ır er. nin yüzde yetm.it betini bulduğu tak-

DIREKTöRLUK dirde üstünde bırakılacak aksi takdir 
de en son artdl1'8llIIl teahhüdü baki 

Sahibi: Ahmet Emin YALMAN 
Umumi Netriyatı idare .Eden: 

8. SALIM 
Guetecilik ve Neertyat TUrk Ltmft.et 

Sirketi. Basıldığı yer TA~ matbaası 

kalmak Uzere artdırma on beş gün 
müddetle daha temdit edilerek 18-11· 
937 tarihine mUsadif Perşembe gUnU 
saat on dörtten on altıya kadar daire 
de yapılacaktır. İkinci artdırmasmda 

Eyüp icra memurluğundan: Mah· 
cure Fatma Medihanın uhdei tasarru
funda bulunan ve ahki.mı şahsiye ha
kimliğince bilmUzayede satılmasına 

karar verilen Fatih SangUzelde Çıkı
rıkçı Kemalettin mahallesi eski Emir 
buha.ıi yeni Fevzipaşa caddesi (1) es 
ki ve yeni kezalik (1) No.lı ve bir ta,. 
rafı Nakip hanesi, bir tarafı Fatma 
ve hissedarlan hane ve bahçesi ve bir 
tarafı Hadi hane ve bahçesi ve bazan 
lhsan hane ve bahçesi ve tarafı rabii 
tariki i.m ile mahdut ve yeni vaziye
tine göre bir tarafı Fevzipaşa caddesi 
diğer tarafı Akdeniz sokağı ile mah· 
dut teşkil eden muhterik hane arsası
nın (108) de (10} hissesi açık arttır
maya çıkarılmıştır. Muhammen kıy
meti (307) lira (8) kuruştur. 

Şartnamesi 5 10/ 937 gUnUnden iti
baren divanhaneye asılacaktır. Bf$İR KEMAL-MAHMUT CEVAT 

'CZlflll&J 
11a111cl Birinci arttırma 15/ 10/ 937 tarihi

-=-==--========- ne mUsadif cuma gUnU saat (lO}dan 

en çok artdıranın üstünde bırakıla -
caktır. 
Arttırmaya iştirak edecdder mu

hammen kıymetin yüzlie yedi buçu
ğu niabetinde pey akçesini veya milli 
bir bankanın teminat mektubunu ı.a.. 
mil olmaları icap eder. 

Üste bırakılma tarihine kadar olan 
müterakim vergi, tanzifat ve tenviri
ye ve icarei Vakfiye borçları ve rUsu 
mu dellaliye artdırma bedelinden ten 
zil olunur. Yirmi senelik Vakıf icare
si Taviz bedeli müşteriye aitdir. 

2004 numaralı icra ve iflas kanunu 
nun 126 mcı maddesine tevfikan hak
lan tapu sicillerile sabit olmayan ipo
tekli alacaklarla diğer allkadarlann 
ve irtifak hakkı 11ahf plerinin bu hak
larını ve hususile faiz ve muarife 
dair olan iddialarını ilan tarihinden 
itibaren yinni gün zarfında evr:ı.kı 

milsbitelerile birlikte dairemize bildir 
meleri lazımdır. Aksi takdirde hakla
n tapu sicillerile sabit olma.yanlar sa 
tış bedelinin paylaşmasından hariç 
kalırlar. Daha fazla malflmat almak 
istiyenlerin 937/ 438 No. lı dosya
da mevcut evrak ve mahallen haciz 
ve takdiri kıymet raporunu görüp an 
hyacaklan ilan olunur. (34833) 

(12) ye kadar icra edilecektir. 
Arttırmaya girmek için konan kıy

metin <( 7,20 nisbetinde teminat akçe 
si alınır. Rusumu tellaliye ve (20) se 
nelik evkaf tefvizi müşteriye aittir. 
Birinci arttırmada konan kıymetin % 
(75) ini bulursa müşterinin üzerinde 
bırakılır aksi halde son arttıranın ta 
ahhUdU yerinde kalmak üzere ikinc1 
arttırma (15) gün daha uzatılarak 

30/10/ 937 tvihine rastlıyan cumar
tesi gtinU ayni saatte ihalesi katiyesi 
icra edileceğinden ipotek sahibi ala -
caklılarla diğer alacaklıların ve irti
fak hakkı sahiplerinin gayri menkul 
üzerindeki haklarım ve hususile faiz 
ve masrafa dair iddialarını müsbit 
evraklari ile birlikte (20) gün içinde 
idaremize bildirmeleri, aksi takdirde 
hakları tapu sicilden sabit olmadıkça 
paylaşmadan hariç kalacakları ve faz 
la malflmat istiyenlerin dairemizin 
1044) No. lu dosyasına müracaatları 
illn olunur. 

KAYIP: Tatbik mUhUrümii zayi et
tim yenisini alacağımdan hükmü yok 
tur. - Karaköy Kafesli sokak No. 26 

Kamer Aypar 




