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Konferansı T oplamyor 

Sovyet Rus yadan 
italyaya Protesto 
Notası Gönderildi 
~---

Prensip Mesuliyet ltalyada mı 1 
Siyasetinin 
Bir icabı 

Roma Hükumeti, Konferans 
Davetine 
Kayıtlar 

Karşı İhtirazi 
ileri Sürüyor 

Londra, 6 (TAN) - Sovyet Rus
ya bugün, Şarki Akdenizde batırılaa 
iki vapuru yüzünden İtalyaya bir 
protesto notası göndermiş, notada 

HAKiMLERiN 
MAASLARI 
ARTACAK 

J\nkara, 6 (TAN muha
birinden) - Adliye Velıci
leti hakimlerin terlihi i~in 
yeni tetkikler yapmaktadır. 
Yapılan bir haaba göre ha· 
kimler, clijer devlet memur
lanna göre vaaati bir hemp
la yücle kırk derecesine ka· 
clar claha az maaf almakta
dırlar. V ekôletin hakimlerin 
matıflannı yüheltmek için 
Millet Meclirinin önümüzıle
ki toplantuına bir kanun la· 
yihaaı vermesi çok muhte
meldir. Gelecek haziranJa 
Aclliyecle yeni tefkilat yapıl· ı 
maaı ve hakimlerin birer de
rece terli ettirilmai mev
zuubahiatir. 936 yılında ter- ı 
li luterine geçen hakimlerin 
müktesep haklan ela tanına
cakhr. 

Yeni Çocuk Ansiklopedisi 

lliOl c·ıt c ·· l'iA"AI 
~ Kup~nu Kup~znu ~ 
30 kupona mukabil bir 10 kupona mukabil bir 

cilt (300) kuruştur. cüz 71/2 kuruştur. 

Başvekilin Ege Tetkikleri 

lnönü, Göçmenlerle 
Çok Alakadar Oldu 
Başvekilimiz Teşrin Aylarında 

Birinci Müfeffişlik Mıntakasına da 
Bir Tetkik Seyahati Yapacaklar 

bütün mesuliyeti l talyaya yükliyerek ~~iii!i!!i!!!!i!!i!ii~!!!!ii!!!i!!!!!!!!!!ii!l!!!!ii!l!!!!!!!!!~ 
tazminat ile faillerin cezaya çarpıl- lamet lnönÜnün evvelki lzmir seyahatlerinden bir görünÜf 
malannı istediğini bildirmiştir. İta!· 
ya hükumeti, notayı almış, fakat Sov 
yet Rıusyanın isteklerini reddetmiş
tir. 

Bayan Af et Bükreşlen Döndü 

Arkeoloji Kongresi 
Çok Faydalı Cldu 

Profesör Afeti Y eşilköyde 
Şefimiz Atatürk Karşıladılar 

Çinliler 
Cenevre ye 
Başvuruyor 

LonJrG;i~ki Japon Elçiai 
B. Yoahicla 

Tafsilat UçüncU sayfa.da) 

''TAN,, ın 
Manevra 

Filmi 
Türk orJuaunun aon ma· 

nevralannın, gazetemizin 
tqebba.ü ile, P'k canlı bir 
lilmi alınmıfhr. 

Bayan Alet clün y e,ilköy tayyare i.taayonuna inJikten aonra Hiç fÜphe etmiyonu ki 
her Türk lıaJmı, erkeği ve 

Bükreşte toplanmış olan Bey- sonra, yani saat 18,30 da Y eşilköy ~ocuğu (TAN) /ilmini gör-
nelmilel Arkeoloji Kongresinde meydanına indi. BUyilk Şef Atatürk, mek ihtivncım J--~--Ltır. 
memleketimizi temsil eden Tarih Kıı- Bayan Afeti bizzat k&.r§ıladılar. O ,,_ .. ,.__ 
rumu Asbaşkanı Profesör Bayan A- Birada Nafıa Vekilimiz B. Ali Çetin- Bu lilm göfriinÜ%Ü kabarta- -_ 
fet, dün Devlet Havayollan idaresi- kaya da meydana gelmişti. Vekil, cak, size milli heyeca.nlann 
nin bir tayyaresile §ehrimize dönmüş Profesöre hoş geldiniz, dedi. en zevkli.ini tattıracaktır. 
tür. Bayan Afet. kendisinden malftmat Filmin Ualaatı, manevra-

Saat 18 di. BUytlk Şef Atatürk, rica eden bir muharririmize, Btlkret- lan gazetemiz namına talıip 
maiyet i erklnile birlikte Yeşilköy ha. teki Arkeoloji Kongresinin çok isti· eJen arkaJtqımız "Salahat· 
va meydanına geldiler. ttk kadın tay- fadeli olduğunu hava yolculuğunun 
yarecimiz Bayan Sabiha Gökçen de da k •yt ti~ .. sö lemi..+h· tin G.üngör,, taralınJan ha-
orada bulunuyordu. Bayan Gökçen, ço 1 geç gmı Y y........ zırlanmıftır. 
20 dakika kadar tayya.resile bir uçuş Btlytlk Şef Atatürk, karşılamadan i Film pek yakında l•tan-
ya.ptı. sonra Floryaya döndWer. bulJa ve memleketin iter ta. 

Bayan Afeti getirmekte olan tay- Tarih Kurumu azasmdan B. Hasan 
yare, saat 16,15 te BUkreşten kalk . Reşit te Bayan Afetle beraber ayni ı...-.ra .... 1 .. ı,ncl _ _,.a ... ,..,.g .. Ö .... •t .. eril,.· • .,.ec ........ e .. k.,..ti ... r, • ._.,. ... 
mIBtı. Tayyare, iki saat 15 dakika tayyare ile tehrimize gelmlftir. 

İzmir, 6 (Tan muhabirinden) - Üzüm mahsulümüz hakkında B!'Lş· 
Başvekilimiz lsmet lnönU, Atatürk vekile verilen izahat, bunun da kali4 

konağında idare adamlarile bir bas- te itibarile nefis olduğu, ancak rekol
bihal yapWar. lnönU, evveli. İzmir va tenin geçen senenin yarısına erişehl,. 
lisine, mahsultln nasıl olduğunu, köy- leceği yolundadır. Mahsulün iyi sa • 
ltintin memnun kalıp kalmadığını sor Wdığı, fiyatlann yükselmek istida
du. Vali Fazlı GUleç, mahsulün ve- dmda bulunduğu da ayrıca bildiril
rimli. kalitenin üstün bulunduğunu miştir. 

/ söyled (Arkası 10 uncuda) 

ı Ordumuzun Kudreti 
Takdir lfadelerile 

Teslim Ediliyor 
Paris, 6 (A.A.) - Anadolu ajan

sının hususf muhabiri bildiriyor: 
Temps guetesi, bir Türkiye mek

tubunda manevralan takip eyliyen 
sali.hiyetli bir şahsiyetin intibaları

nı neşrediyor: 

"Tilrkiye davetlilerini takdire ve 
hayrete düşürmeye tamaımen muvaf. 
fak olmuştur. Türk ordusunun Bal
kan ordulan arasında birinci sayıla-

bileceği apaçık görünüyor. Mükem • 
mel bir kurmay heyetiyle, mesleğine 
ihtirasla bağlı ve bütün Alınan, Fran 
sız askeri mecmualarını yutmuş bi· 
rinci sınıf mümtaz genç unsurlar mu 
vacehesindeyiz. Asker, hele piyade, 
darbımesel oLmuş mukavemeti, hara• 
ret, zindelik, fevyalide disiplin ve ter 
biyeleriyle her türlü hayranlığa ll • 

(Arkası 10 uncuda) 

Surigede Yeni Bir Hareket 

Halepliler S uriyeden 
Ayrılmak istiyorlarmış 
Suriye Kabinesi de Muhalefeffeki 
Partilerle Anlaşma Teşebbüsünde 

Brıaünkii Saıiye BClfOelıili 
B. Cemil Mardam 

Roma, 6 (Radyo) - Şamdan alı· 

nan son haberlere göre, Dürzüler da· 
ğında, Cezirede ve Aleviler yurdun
da, Suriye hükumetine karşı başgö~ 
teren dahili güçlükler ve isyan hare
ketleri üzerine Şam kabinesi c;ok müı 
kW bir mevkide kalmış bulunmakta
dır Bu vaziyet karşısmd~ kabine si
yasi hasımlarile anlaşmak mecburi
yetini hissetmi9 ve temaslara girif
mıştir. Kabine önce (Arap vahdeti) 
fırkası ile görüşmelere başlamıştır. 
Bu fırka, geçenlerde menfasından diS 
nen doktor Şehbenderin liderliği aJ,. 
tmdadır. 

Adana, 6 (Tan muhabirinden) -
Htl.lebin Suriyeden ayrılarak müsta
kil bir idare altında yaşaması için Ha 
lep liderlerinin teşebbUse geçtikleri 
söyleniyor. Verilen maJfimat.a göre. 
bu l!laksatla Halepten Pari~e bir he
yet gönd9rilecektir. Şam köylerinde 
TUrk malları, bin türlü entrikalarla 
gupedllmektedir. TUrklenn hicrete 
hazırlandıklan haber veriliyor. 
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İki Motör 
Çarpıştı 

Misafir Denizciler Üniversite 
: ............................................................ 1 • 

Doçentsız iKiNCi KISIM No. 33 

AiNLERiN AKIBETi Şükrü G kan Dün 
Gece Bir Balo Verdi 

Kalmıyor 
• 

askısla Misafirlerinin Kabahatin Kimde 
Olduğu Araştırıhyor 

Kadrodakilerden 72 51 

imtihanlarını Verdiler r r 

Gozleri Yıldıza Dikildi Evvelki akşam saat 24 te Haydar
paşa önlerinde iki motör arasında bir 
çarpışma olmuştur. Erdek limanına 

kayıtlı Mermercik ismindeki motör 
köprüye doğru gelirken karanlıkta 

birdenbire liman idaresinin istimbot
lanndan biriyle karşılaşnuş, motör
ler, biribirinden kaçmamıyarak çar
pışmışlnrdır. Taş yüklü olan .Mermer
cik motörü müsademe neticesinde ya
ralanmış ve batmak tehlikesi göster
mişse de acele halice alınarak kurta
rılmıştır. 

Hava İçinde Geçti, 
Şehri Gezdiler 

Toplantı Neşeli Bir 
Bahriyeliler Dün de 

tal. at· 
Uç yıl önee yapılan bir un t· 

naımeye göre, Universitedeki doçent; 
lerin hakiki doçent Unvanını ala:; _ 
daimi surette Universitede kalabı . 
meleri için bir tez yapmaları v~ ~~: 
rıca ihtisas imtihanı vermelerı :it 
zımdır. Bunu mevzuubahseden 
refikimiz, mevcut 80 doçentten a~· 
cak 18 inin bu şartlara riayet. e~~ 
ğini, diğerlerinin eylül sonuna ı-a 

11
• 

hazırlık görmelerine imkan kal~ 
dığından birinci teşrinde Universı:. 
de en az 57 münhal kürsU kalacaı:ı· 
nı yazmı§tır. 

1 
Yazan: S. S. J 

-
,- ~ r 

Bir gün, biri kucağında, ikisi de 
alpak çarşafının eteklerine yapışmış 
Uç çocuklu bir kadın gelmiş .. Ku
vayı inzibatiye tabur imamlarından 
olan kocasile görüşmek istemişti. 
İmam Efendi sakalını itina ile ta

radıktan sonra, cübbesinin etekleri
ni savura savura kansının yanma 
gıtmişti. 

- Hoş geldin, hanım. 
Demi ye vakit bulmadan: 
-Tuuu! .. 
Diye bir tükürük sesi işitilmiş, 

arkadan da bir feryat yükselmişti: 
- Yazıklar olsun, senin kalıp kı 

yafetıne ... Allahtan korkmaz, pey
gamberden utanmaz herif.. Tam 
beş gündür aç yatıp kalkıyoruz. 
Bak şu halime .. Bak şu çocukların 
haline .. (Hanım!. Uç gün sonra, Ka 
zasker olup geleceğim. Fakat biraz 
gecikirsem merak etme. Ben sana 
birkaç yüz altın göndertirim. Ben 
geliinciye kadar onunla geçinirsin) 
diye beni aldatıp gittin... Birkaç 
yüz altın şu tarafa dursun: bir ok
ka ekmek bile göndermedin. · Vic
dansız herif. 

•
1 

marn Efendi şaşırmıştı: 
- Aman Hanıım!. Ne yapı

yorsun. Burası bizim mahalle değil. 
l\:ışla. Bak bu kadar Ingiliz askeri 
bize bakıyor. Alimallah, adamı kur 
şuna dizerler. 

Diye, kadını tehdit ederek sustur 
mıya çalışmıştı. Fakat kadın, hiç al 
dırmamıştı. Bilakis, sesini bir perde 
d tha yükselterek bağınnasına de
vama başlamıştı · 

- Ah, acırım o Ingilizlere ki; ka 
lıplarınızı, kıyafetlerinizi görüp si
zi bir mal zannediyorlar. Ah, sizi 
bir kere de karılarınıza sorsunlar. 
Ciındüzleri sabahtan akşama kadar 
mahalle kahvelerinde onun bunun 
nyağına ip takmaktan, devlet millet 
aleyhinde bulunmaktan.. Geceleri 
de sabahlara kadar horul horul uyli 
maktan başka ne ımarif etiniz var, 
sanki .. 

ç1ık zorundan bunalan kadın, 
boylece bir hayli bağı

rıp çağırdıktan sonra, çocuklarını 
!marn Efendinin başına atmış : 

- Lanet olsun, senin gibi koca
ya. Bari ben de gidip el kapısında 
çalnıayım. 

Diye, söylene söylene gitmeye baş 
1 mı tı. 

Kadına yalvarnuşlar, yakarmış

lar .. Beş on dakika alakoymuşlar .. 
Şundan bundan biraz para topla
mışlar .. Çocuklarını tekrar vererek 

güçlükle oradan savmışlardı. 
Gorültiyor ki; Osmanlı lmpara

torluğunun batmasına amil olanla
nn içinde karılarını ve çocuklarını 
nç bırakıp ta canını kurtarmıya ça
lışan ahmaklar ve vicdansızlar da 
vardı. 

Bu ad ımlann böyle züğürt kal
maları, - kendi tabirleri veçhile -
(namus ,.e istikamet) lerine atfct
mektelerdi. Halbuki bilakis hama
katlf'rinin cezasını çekmektelerdi. 
Çünkü, binnci ve ikinci sınıf hain
ler; bu budala ve sersem heriflerin 
kımine Kazaskerlik, kimine valilik 

vesaıre gibi şeyler vadederek, da
maklarına birer parmak bal çalmış 
lar .. Bunları pir aşkına çalıştırıp 

kendileri azami derecede istifade et
mişlerdi. 

T aşkışla misafirleri. bütün 
gözlerini Yıldız sarayına çe

virmişlerdi. Istanbulun Milli Ordu ta 
rafından işgaline, ve Ankarada 
Cumhuriyet ilan olunarak Saltana
tın ılga edilmesine rağmen, Vahdet 
tinin (Halife) sıfatile Yıldız sara
yında oturup dunması, onlara ga
r ip t1mitler vermekte idi. 

Deniz Ticaret Müdürlüğü, kaza hak 
kında tahkikat yaptırmaktadır. 

Kemal vapurunun atlattığı 

ıehlike 

Halbuki vaziyet şöyledir : 

Universite kadrosunda bulunan 
uı· 102 doçentten 72 si tezlerini ve 

t . · · lar ''dO" ısas ımtıhanlarmı yırpmış • . 
çent" Unvanını alarak Universite.ııiI1 

Çanakkale ve Geliboludan Istanbu
la gelmekte olan Denizyolları idaresi
nin Kemal vapuru evvelki gece Geli
boludan kalktıktan bir buçuk saat 
sonra karaya oturmuştur.Geminin, iki 
kaya arasına hafif surette oturduğu 
anlaşılınca gemi süvarisi kendi vesa
itiyle kayalıktan kurtulmıya muvaf
fak olmuştur. Vapur, yoluna devam 
ederek limanımıza gelmiştir. Bu ha
dise sır.asında yolcular haylice kork
muşhı r ve endişeli dakikalar geçir
mişlerdir. Gemi süvarisi kaza hakkın 
daki raporunu dün idareye vermiştir. 

iki Amiral yanyana: Amiral Wells ve Amiral 
Şükrü Okan kolkola 

d · • k d · ·Q.1erdil'· aımı a rosu arasına gınnı~ 
Diğer 30 doçentin on biri de teiJe
rini ve ihtisas imtihanı hazırlıklsı:· 
nı bitirmişlerdir. Bu ay içinde iı1Jltı9• 

ilk Tedrisat 

Müfettişlerinin Yeni 

Teftiş Mın akaları 

lstanbulun kıymetli misafirleri o
larak aramızda bulunan dost İngiliz 
bahriyelileri, dün serbest olarak şeh
ri gezmişlerdir. 

Donanma kumandanı tümamiral 
Şükrti Okan, misafir bahriyeliler şe-

Salon Proiesi 
Hazırlandı 

Sirkeci Gümrüğünde de 
Yıldız sarayının salonlarından Istanbul ilk tedrisat müfettişlerinin T d•l'"t y 1 

biri teftiş mıntakalan değiştirilmiştir. Ye G 1 a apı ıyor 

Daha hala akılları ve fikirleri, 
memleketin düşman ayağı altında 

çiğnenmesinde idi. En akıllıların
dan en ahmaklarına kadar, bütün 
düşünceleri, şu µokta lizedu1e te
merküz etmişti: 

- lstanbulun ve Trakyanın mil
liciler tarafından işgal edilmesine 
rağmen itilaf ordularının daha ha
la Istanbulda, kalmalanna nazaran 
bunlar, bu memleketi tez beri bıra
kıp gitmiyecekler. lstanbulu, bir 
de burada halifenin muhafızı sıfa
tile yerleşecekler ... Hatta bu sebep 
le bizi de bir yere göndermiyorlar. 
Ortalıktaki şu karışıklık geçinceye 
kadar bizi burada muhafaza edecek 
ler .. Sükun devri avdet eder etmez 
de çıkarıp, mevki ve şereflerimizle 
mütenasip birer iş başına geçirecek 
ler. 

H albuki bunlar, Yıldız sarayın 
da gizliden gizliye cereyan 

eden hazırlıklardan haberdar değil
lerdi. Vahdettin, milli ordunun Is
tanbula gireceği esnada, firara ka
rar vermişti. 

Vahdettinin firar edeceği hakkın 
da ilk defa ifşaatta bulunan, - o ta 
rlhte Dahiliye Nazın olan - Sabık 

Sadrazam Ali Rıza Paşa idi. . • 
(Arkası var) 

Qi yapılan teşkilata göre, Beyoğlu Galntada yapılacak modern yolcu 
mıntakasına müfettiş Muharrem ve salonunun kati projeleri hazırlanmış 

ve Profesör Dep, dün bu projeleri liRuhi, Eyüp mıntakasma Şinasi, Ba-
man müdürlüğUne teslim etmiştir. 

kırköyüne Ahmet Hamdi, Fatihe Hür Şartname süratlc hazırlanacak, sa
rem, Mehmt:t Alt v~ 'Bt:üd, llc9}ktHstl lonun ınşası ıçın ou uy Duu~mıa mü-
Mehmet Ali, Şileye Sami, Silivriye nakasa açılacaktır. 
Tevfik, Kadıköy ve Kartala Mansur, Yolcu salonu haline getirilmesine 
Eminönüne Muvaffak ve Recep, Bey- karar verilen Sirkeci gümrük bina -

smdaki tadilata da dün başlanmıştır. 
koza Ismail, Çekmeceye Şevket, Ça-

Antrepoların inşaatı 
talcaya Süleyman Ahmet, Sarıyere 

ihale edüdi 
Şefik, Yalovaya ve Adalara Cemal, 
Kütüphanelere Izzet ayrılmışlardır. 

Açhk Grevi 
ilan Etmiş 

Geçen hafta Kuruçeşmede babasiy
le erkek kardeşini öldürdüğü için tev
kif edilen Zeki, müddeiumumiliğin 
gösterdiği lüzum üzerine adli tıp işle
ri müessesesinde müş.ahede altına a
lınmıştı. Oğrendiğimize göre, Zeki, 
müşahedehanede açlık grevi ilan et
miş, bugüne kadar hiç yemek yeme
miştir. Yapılan yemek tekliflerine ele 
kısaca: 

- Canım istemiyor, cevabını ver -
mektedir. 

Müessese, şırınga suretiyle gıdala!l 
dırmayı düşünmektedir. 

Liman idaresinin yeni yaptıracağı 
antrepolar dlln ihale edilmiştir. An-1 
cak ihale 50 bin liradan fazlaya çık
tığından Vekaletin tasdikinden ges
mek üzere Ankaraya gönderilmiştir. 

Leylei Regaip 
lstanbul Müftülüğiinden: 
Eylülün yedinci sah günü recebin 

iptidası olmakla önümüzdeki per
§embe akşamı (cuma gecesi) leylei 
regaip olduğu ilan olunur. 

Tarih Kurumunun 
Bir Tebliği 

lstanbul, 6 (A.A) - Türk Tarih 
Kurumundan : 

1 An.kara Hu ukundan Bu 

e e 79 Ge ç e un Oldu 

Davetlilerden başka Kurultay ve 
sergiye gelecekler için evvelce yapı

lan tebliğe ait işlerde "44710,, numa
ralı telefon hususi santralına bağlı 

"14,. numaraya müracaat edilmesi ri
ca olunur. 

DECIŞTIRILEN 
TEZKERELER 

Yeni kanuna göre, ecnebilerin ika
met tezkerelerinin değiştirilmesine 

devam ediliyor. Şimdiye kadar iki 
binden fazla ikamet tezkeresi değiş
tirilmiştir. Değiştirme müddeti bu a
yın sonunda bitecektir. 

Eğlence Yerlerindeki 
lhtikcira Karşı Tedbir 

Ankara Hukuk Fakültesinden bu resimde, imtihanlann neticesi alındık 
sene 79 genç mezun olmuştur.· Anka- tan sonra mezunların mektepten ay
ra muhabirimizin bu husustaki mek- rılışını görüyoruz. 

Eğlence yerlerindeki fiyat pahalılı
ğının önüne geçmek için belediye ye
ni bir proje hazırlamaktadır. Bu pro
jeye göre, bu gibi yerlerde behemehal 
her masada belediyeden tasdik etti
rilmiş birer tarife bulunacaktır. Müş 

teri bu listeye göre yiyip içtikten son
ra lif'teye bakarak kendisi hesabını 

yapacak. yüzde on garson hakkı lrnt
tıktan sonra garsondan hesap pusl:ı.
sı istemiye lüzum kalmadan parasını 
verecektir. tubu beşinci sayfamızdadır. Yukarki 

refine Tarabyada Sumer Palasta bir 
balo vermiştir. Davetliler, saat 20 de 
Köprüden kalkan hususi bir vapurla 
Tarabyaya götürülmüşlerdir. 

Balo, sabaha kadar çok neşeli bir 
hava içinde geçmiştir. 

iki Otobiis 
Çarpıştı 

iki Ağır, Yedi Hafif 
Yarab Var 

Evvelki gün, Çorlu civarında bir 
otomobil kazası olmuştur. Aldığımız 

tafsilat şudur: 
lst'Rllbuldan Edirney~ giden Dur

aunun idarcs· deki otobilşle. Edim!:" 
den gennekt:e oran~abrinın otobUsu, 
Karıştıran köyü civarında çarpışmış
tır. Çarpışma neticesinde Edirne sa
nat mektebi talebesinden bir çocukla, 
bir kadın ağır surette, diğer 7 yolcu 
da hafif yaralanmışlardır. Şoförler 

yakalanmışlardır. 

Çöpler ve Paçavralar 

Belediye, şimdiye kadar paçavrala
rı çöplerden ayırtıyor ve bunları ay
nen bir müteahhide veriyordu. Far 
kat, bu iş şehirde pisliğe sebep oldu
ğundan belediye paçavııa toplatılma
sından vazgeçmiştir. Mukavele bi -
tince paçavralar çöplerle birlikte kal
dırılacaktır. 

---o---
Ekmek 10 Para 

Ucuzladı 
Buğday fiyatlarında dUşUklUk gC>

rlilmesi üzerine ekmek fiyatlarında 
on para ve fırancala fiyatlarında 20 
para tenzilat yapılmıştır. Yeni narh 
yarından itibaren tatbik edilecektir. 

Çivilenecek Caddeler 
T esbit Ediliyor 

·,,e l 
hanlarını vereceklerdir. Gerı.1 t 
doçent kalmaktadır. Fakat, IJluıııe 
birinciteşrinde değil, ikincite~riJlde 
sona erecektir. Binaenaleyh önilJiltiı 
deki iki aylık devre zarfında buıııa· 

: ... at• 
nn da imtihanlarını vererek tallP' . 
name hükümlerine uyacakları tabii' 

dir. Ikinciteşrine kadar tezlerini ııa• ,·e
,zırlamıyanlar Veka.Jet emrine 
rileceklerdir. Bu takdirde boşaıacal' 
kürsü adedi çok az olacağı için but1

5 

karşı şimdiden tedbirler aıınnUEttt; 
Bu itibarla, derslerin sekteye uğr8 
ması mevzuubahis değildir. 

Universitede 
imtihanlar 
/Jaşladz , 

Üniversite eylül devresi irntı'b~ • 
lanna dün başlanmıştır. Huk~~ ~8" 
kültesinde eleme imtihanları ıçiil ıf!J 
kilen kura neticesinde birinci 51~11• 
(Esasiye hukuku), ikinci sınıf~ ~cU 
kuk usulü muhakemeleri), Uç 
sınıfa da (İcra ve iflas) çıkmıştıl'·dJl· 

Görülen lüzum üzerine yaban.el bl' 
ler ikmal imtihanları 9-10 eyıuıe 
rakılmıştır. 

1 BiRKAÇ S~ 
A li Nizam \ 'C Jsmail isminde f 

' t o 
arkadaş, Usküdardn kUf111l 

narlarken yakalanmışlardır. 

• of,ıl 

K adr~ doJa~,siyle gee~iŞ ş,'-
lise muallimlerinin .EylUI ~J11' 

lan dün verilmiye başlanmış~r. ıı1"' 
\ 'ersite profesör \'e doçentıerıııe g; 
a. verilm~i için hentiz hava le gelJll 
mlştlr. 

-A zapkapıdaki : öp iskele hıtn ; :O 
t emadiyen çökmekte .. 01 if*"' 

görülmüş, buranın bir daha çok":riJle 
cek l)ekilde ve esaslı surette tat11 

karar verilmi~tir. 
• bd 

D ahiliye Vekili Şiikrii KııY~tit· 
ak~am Ankaraya dönecr.li 

• ı:ırıııJ 

B eJgrat ve Alemllağ omuın riJllİ' 
nuhafa7..a edecek kıtıuıt şeb 

Karaköy, Galatasaray, Taksim, 
Sirkeci, Şişane, ve Eminönünde kar
şıdan karşıya nerelerden geçilmesi la 
zım geleceği tesbit edilmiş ve bir kro
ki hazırlanmıştır. Bu kroid şimdi be
lediye reisi tarafından tetkik edilmek ze gelmiştir. 
tedir. Tetkikler bitirilince buralara e . ırığ''t" 
derhal çiviler kakılacak ve halk yal- F azı_a m~r~f dolayıs!y~c cle'lf~ 
nız çivili yerlerden karşıdan karşıya dilen Şehır Operetının g 
geçebilecektir. sene tekrar teşkili muhtem~ 

ITAkVi~flJ~HAV~ 
Yurtta Bugünkü Hava 1~1~37 =ı 

Yeşilköy Meteoroloji istasyonun -
dan alınan malumata göre, bugün ha
vanın şimali, garbi ve orta Anadolu
da, Trakyada bulutlu ve mevzii ya
ğışlı olması, rüzgarların umumiyetle 
şimal istikametinden garbi Anadolu
dan kuvvetli, diğer yerlerde orta hız
da esmesi muhtemeldir. 

DU:NKV HAVA 

Dün barometre 763 milimetre, ha
raret en çok 25, en az 19 santigrat o-

H . :J.25 
9 uncu ay Gün: 30 _ızır .. 2s 
Cemaziyülahır: 30 AgustoS· 

Arabi 1356 Ruıni 13~; 
Güneş: 5,52 - öğle: 12, 9 İkindi: 15.49 - Akşam: 18·:4 
Yatsı: 20,10 - tms~ 

~,!' 
larak kaydedilmiş. rilz~~rla.r. eSıtl 
den saniyede 6 metre suratlc 
tir. 
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Çin, Cenevreden Yardım 
lstemiye Karar Verdi 

' ' Japönya lse 
Mesuliyeti 
Çine Atıyor 
Londra, 6 (TAN) - Japonya hükumeti Çin 

sahillerine kartı ablukasını tetmile karar ver
mit görünmektedir. Bir Japon harp gemisi 

:fi , Pakhoi ile Hong Kong arasında Çin gümrü-
f ğünde çalıtan bir gemiyi arattırmıttır. 

Ciirıı Kantona giden bir İngiliz vapuru, Japonlar 
erderaberi bomba ve gülle yağmurları alhncla tarafından durdurulmuş ve gemi geri dön.miye 

harap olan Şanghayda rıhtım mecbur olmuttur. 

~-------------=-------------, Çin hüktimeti, bugün Milletler c~ 

4 ' j miyetine, Japon istilasına karşı res-

i d ........ • men müracaate karar vermiştir. Çin manya a ·~azı :~ı:: :':cı~~;.~~:~:ı;:..rı::~;: 
• lemiye salahiyettar bir zat, Çinin 

lıpanya cuileri Santandere girdikten ıonra 

ispanyada Hükômet 
Kuvvetleri Taarruzda 

3 

10 Bin Lira . 

Tazminat 
İstiyor 

Ankara, 6 (Tan muhabirinden) -
Burada dolaımbaçlı bir sahtekarlık 
iddiası ortaya atılmıştır. Hadise hak 
km da şu malümatı aldım: 

Ankarada Çocuk Sarayı caddesin
de ve adliye binasının karşısında ta
nınmış iki mağaza vardır Jkisi de muh 
telif eşya satarlar ve eskidenberi bi· 
ribirinin rakibidirler, Fakat çok kere 
bunlardan biri Uste çıkar ve diğeri
m zararlara uğratır. Maksadımız rek 
lam yapmak olmadığı için mağaza
ların isimlerini yazmaya lüzum gör
müyorum. Bunlardan birine A, öbü
rüne B mağazaları diyelim. 

A ımağazasının sahibi rakrp kom
şusundan, bir yabancı vasıtasile ço
cuk elbisesi, gömlek, pijama gibi bir 
,takım eşya aldırmıştır. Bu eşyanın 

üstünde B mağazasına ait olduğunu 
gösteren etiketleri sökmüş ve teda
rik ettiği gayet adi malların üstüne 
yapıştrrmıştır. Bütün bu işleri yap
tıktan sonra da komşusunun bu sah· 
teleştirilmi§ mallarını bir ke:nara koy 
muş, saklamıştır. 

KOMŞU KOTULENIYOR 

Kendisine gelen müşteriler ke:ndi 
malları için, çok kere §U sözleri söy
lemektedirler: 

- Ayni mal iki dUkkfı.n ilerideki 
B mağazasında daha ucuza veriliY.or. 
Gider oradan alırnn .. 

Kon CJ re S 
·ı 1 ç ·ı n Milletler cemiyetinden geniş bir mü-

zaheret göreceğine emin olduğunu 
söylemiştir. Çin, Milletler cemiyetin
den askeri müzaheret beklememekte, 

İ İ • 1 B 1 d fakat Milletler cemiyetinin Japonya.. "'111 ayış er aş a 1 ya karşı iktısadi boykotaj tatbik et-

Hakikatte hangisinin iyi ve ucuz 
Londra 6 (TAN) ispanyada askeri vaziyette mühim değitik· olduğunu Allah bilir. Fakat A ma

lik yoktu:. y almz asiler Santander cephesinde ilerlediklerini ve ~ın~ sahibi müşterisinin bu söz. 
muhtelif noktalardan ilerliyen kıtalarmın arasında irtibat tesis lerınıyşoylel karşılamakktadır: 

1 · .. ~ . . S - anı ıyorsunuz, omşunun ma 
ettiklerini haber verıyorlar. Hukumet kuvvetlerı ıse aragoua- lan belki bundan ucuz olabilir, fakat 

Asiler Akdenizde Bir lngiliz Vapurunu 
Daha Çevirerek Araştırma Y aptllar 

mesini ve Çine mali yardım ve silah 
bl temin etmesini ummaktadrr. 

f~~ in, 6 (TAN) - Nürenberg Nazi kongresinin açılması ari- Japonya Hariciye Nazın Hirota da 

ya kartı taarruzlarının muvaffakıyetle devam ettiğini bildir- çürüktür, dayanmaz .. lşte örneği .. 
mektedirler. Diyerek, bir kenara sakladığı adi 

~İ;y 11\d~ lier Hitler ile ,ehrin belediye reisi arasında cemilekarane Japon meclisinde, Şanghaym harp 
~ Bugün alınan haberlere göre, bir fakat B nin etiketini ta§'Iyan malları 

1 
1 !ngiliz ticaret vapunı asiler tarafm- çıkarıp göstermekte, çok kere müş-

~er H' 1 b l d' · • · · . . sahnesi olmaması için İngiltere, Fran 
ilci yapılmıştır. Her ıt er e e ıye reıaının zıyaretinı sa ve Amerika tarafından verilen 

l~I': ~İt ve bu münasebetle nutuklar irat edilmit ve'nümayİf- müşterek planı mevzuubahs ederek 
0 r m a n C 1 a r dan yakalanarak Pal maya götürül - terileri kendisine çevirmektedir. 

müş ve orada taharrı edilmiştir. ln- · Müşterilerini komşusunun ayart
gilterc hükO.meti hadiseyi protesto et tığını hisseden B derhal bir iki me-

'tOQ ıılınıttır. bu teklifin 13 ağustosta Tokyoya ve-
~l'iııde j'yare bütün gün şehrin ü-ı- rildiğini, ve ayni günde Çinlilerin Arasında miş bulunuyor. murunu seferber ederek vaziyeti ya· 

İspanya hükümeti bugün bir be • kından tespit ediyor. Hakikaten gö
yanname neşrederek herkesin elinde- rüyor ki komşusu keneli mallarını 
ki madeni herşeyi hUkUmete teslim kötülemekte ve müşterilerini kandır
etmesini, bu emre riayet etmiyenlerin makta.dJr. 

~trei~ U<;tnuş bulunuyor. Doktor ~~ ,,..._,,'""'~"I mukabil taarruza geçtiklerini 
~ _ \1e ltalyan faşişt milisleri - ve Japon tayyarelerini, kara 
ıı a1~ .... • - - • >-ı • ...; ,,.0190 R ~ ı,. rn _. _. n .:ı kuvvetlerini. umumı karargahını, 
~ lllUnas lığı sergisinı açınışıwu.u . , ~ •J nn ~ -ua.ıp 6~.----.,.. -..-··-..ı-..-ı...1-ı--· 

~akaııı. ebetıe yeni Gustlof limanı ~ bombardıman ettiğini, imtiyazlı mın-
~~~r 'oıı!7t:~ açılacaktır. Doktor Strei- ~ B •• r M e bu s takaların da bombardımana maruz 

ceza görece e:mı.ı 511 rrm lJ r. Bunun üzerine milddefumumillğe 
Ankara, 6 (Tan muhabirinden) - La Rochelle, 6 (A~ı\..) - Dün saat başvuruyor ve cürmü meşhut yapıl-

YeniJayjnler 
;~si~~ beyanatta bulunarak, İn- ~ kaldrğım ve Japonyanm mukabeleye 

1 e~ş, SUerinden Ohurchill'e cevap ~ meebu olduğunu, bu yüzden ihtiliı.fın 
Orman umum müdürlüğü yeni teşki- 18 de Stammore adındaki İngiliz va- ması için bir istida veriyor. 
18.t kanununun tatbiki dolayısile ba- puru 500 İspanyol mültecisini hamil Bundan bir iki gün evvel bir müd
zı değişiklikler daha yaptı. Yeni ta- olduğu halde buraya ge1miştir. deiumumi muavinile, bir iki sivil poeı:ı lddıa~nun tarafından ileri sürü- ~ muslihane tarzda halline imkan kal-

~~llda dara kongre toplantıları sı- ~ Mevkuf madığını söylemiştir. 
l:iııı hild· aha kati cevaplar verilece- ~ JAPONYA - INGILTERE 

Bu mUlteciler, Asturies sahillerinde lis memuru mu"şterı· sıfatile A mag~ayin ve nakilleri bildiriyorum: 
kain bir limandan bu vapura binmiş- zasına giriyorlar. Mal çıkarttırıyor-

lierr ırıniştir ~ Japonya hükumeti, bugün lngilte-
~ 9eh~itıer il~ misafirleri bu ak- ~ Belgrat., 6 (A.A) - Havas A- renin Çindeki sefirinin suikaste uğ-

Iube müdürü Nejat Bursaya, Muğ
ladan F'uat Çanakkaleyc, Kocaelin -
den Cemal Diyarbekire, Kütahyadan 
Mehmet Ali Eclirneye, Edirneden Ya
kup E.."lkişehire, lçeJden Fe\1zi 1stnn
bula, Sinoptan Şevket İçele, Diyarbe
kirden Hulusi İspartaya, Kastamonu
dan Nazım Karsa, Eskişehirden Os
man Kocacline, lstanbuldan Emin 
Konyaya, 1zmirden Sami Marasa 

lerdir. lar, bakıyorlar fakat: 

ır 0ı>erasına gı'tmi .. lerdir. ' · h b' ı d • B h h ramasını protesto ede:n notasına ı'h-'.i ~ Jansı mu a ır r. cın. u ısa a 
~Clt ~ ~ mebuslardan eski lUezahip Nazı. zari bir cevap vermiş bulunuyor. Ce· 

Mareşal 
F. Çakmak 
Adana da 

.\.d Clyın yeni Delegesi ~ n ~· v. ojisla~· Y~mitch'in tevkif vap henüz neşrolunmamıştır. Fakat 
lfa ana ' edllmllj olduğu rn·a~·et olunmu~- t anlaşılan, Tokyo hükumeti, sefirin 
~ ta»ı:ı' 6. (Tan Muhabirinden) - ~tur. Mebusa.o Meeiisinde konkoı-- t yaralanması yUzilnden derin teessür 
~Ya geıYenı delegesi B. Roje Antak- ~ dato encümeni reisi olan B. Ya.- ~ ler izhar etmekle beraber sefirin ya-

. erek merasimle karşılanmış- ~ mitch, konkordatonun en şiddetli - ralanmasına sebep olan tayyare hü-
~ aleyhtarla.rındr.., idi. Mumaileyh, - cumuna iştirak eden tayyarelerin Ja Adana, 6 (Tan muhabirinden) 

Mareşal Fevzi Çakmak, bugün Ada
naya geldi. Büyük merasimle karşı
landı. Orduevinde şerefine verilen zi
yafette bulunan Mareşal, yarın da be
lediyenin Seyhan Parkta tertip e
deceği ziyafete şeref verecektir. 

B· 
'l'eJti ıt Yol Kazası 

k:' l'da • 
~'<tt'ıştıra g, 6 (A.A) - Dün Çorlu -
h %ı.ı~. a ~ Yolunda iki otobüs çar-
~aııes~r Yaralı iki yolcu Tekirdağ 

~ne getirilmişlerdir. 
l~ llultı-e or Şaht Bükrefte 
ti lı.aat ~· 6 (TAN) - Almanyanm 
~et eqaıırı Doktor Şaht, Bükr~i 
\. ecektir. ' .... 1 Mıntakalarda 

ı. "'1ıı. l' ıız Fiyatları 
t~~rı~' 6 (Tan muhabirinden) -
aO() ~alltıı:ı llınum Müdürlüğü, yeni 
ttıı tlı~ ~na göre, mcmleket1':nizi 
clııı:ı~kaıa ıntnkasına ayırmış ve bu 
a.~Ştir. ~aki tuz fiyatları tespit e
ttııı; Jı.cıaı aradcnizde tuzun kilosu 
a.~ lıl ,,.~ ~ ve Akdenizde 3,60, Is-

~tıru arnıara mıntakasında 
Ştur. 

~ 

40 Kişi 
'toprak 

1 ""~ "lhnda 
le~ a, 6 (A 

lıı ~ ~e n ·A.) - Grizu iştiali ne
clf'ıı ıııe ı.~lgar Makedonyasında ~a 

a 11.onı" 
lltı. ~eı~1 Ur madeninde kırkma-

t ~ llla"<ia en. az altında kalmıştır. 
> llı.ı ~1'1tar11n Yırnıi altı kişi diri ola
~ r ~ır bi~ıştır. Ikl de ceset çıka-

{;E.'rlerlnin akıbeti meçhul 

~ - pon olduğuna dair hiçbir-delil bulun-
~ konkordatonun tasdikindenberi madığını anlatmakta ve rnesuliyeti 
- hükumet fırkasını terketmiştir. ~ kabul etmcr:nektedir. Japonyanın bu 
' O zaınandanberi, gerek konkor- ' hattı hareketi lngilterede derin bir 
~ dato ve gerek hiikfımet aleyhbıde ~ infial uyandırmış. ve bu hattı hare
~ şiddetli hUcumlarda bulunmu~- ~ ketin meseleyi tesviyeye yardım et-
- tur. ~ miyeceğine kanaat hasıl olmuştur. 
- (Arkası 10 uncuda) , ..... ,..._,....._ ................ ,..... .......... ~ 

. ' 
Konyadan Ahmet Ali Muğiaya, Kars 
tan Ali Rıza 1zmire, İspartadan A
snn Sıvasa, Çanakkaleden Kemal 
Trabzona, Sı\'astan Cemalettin Kil
ta.hyaya, tstanbuldan Necip Kasta -
monuya tayin edilmişlerdir. 

Orman mühendisleri ve komiser
leri arasında daha bir çok değişiklik
ler yapılmıştır. 

(Sayın Mareşal Aksaraydan geçer 
ken alınan resimleri dördüncü sayfa. 
dadır.) 

Çin-Japon Harbinin If edefleri 
• ki a\' e\·vel Şimali Çinin 8.- : • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • h 1 . . ... . . · • mu arebeden epeyce hırpalanmış 

deta tanııım~y~n hır şehrin- ı YAZAN: OMER RIZA DOGRUL ı olarak !;ıkaca lı da . U hesiz sa CJ.1-
de vukubulan bir hadıse, ,Japonya t ı maktad g ş p - l 
ile Çin ara.'lında iiç ceı>hede de\·anı t•• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • ••• • • • •• • ••••--••• • • ·- ır. 
eden, fakat her~eye rağmen hala dir. tr-01üne üıbi muhtar bir devlet vü- H arbin bııgiin.kii \'aziyetine gö-
harp adı verllmi~·en geıniş \'e telıli- Bu yiizdt'.n iki memleket arasın- cude getirmektir. Şimali Çin, bü- re Japonların birkaç hafta 
keli bir suaşa yol açmı!} bulwıu- da başlıyan ve günden güne gmiş- tün Çin nüfusunun beşte birine içinde Şaa:ıgha~·daki Çinlileri bu ~-
yor. liyen muharebenin hedefi ne ola- muadil nüfusa malik olduğundan lıirden atmaları ku\'\'etJe muhte-

Bu genis \'e korkunç savaşın se- bilir? teşekkül ede,cek yeni hükiımet ha- mel görülmekte \'e hatta Şimali 
bebi vazıhtır. Jaıt0nya, Çin top- B azı tahminlere göre Japon- kikaten bü~·ük ve miihim bir var- Çinin Çinden tefriklnln kolaylaşa-
akl d ld • 1 lık ol"""k ,. J b ti ca"'"' tahmin olunmaktadır. Fakat r arın an a ıgı ı>ar~ arı \'e o- yanın muharebeden hedefi, --A e aponya u sure e r.• 

rada kazandığı iktı~adi sabalan e- bugünkü Nankin hükumetini yık- emelJerinin birini tahakkuk ettire- Çinlilerin gösterecekleri muvaffa.-
linden !:•karmamak ister. Ve bunun mak, Çang _ Kai • Şek i de\•irmek cektir. kıyet, Japonlan Çin içlerine çeke-
için Çin ile uğraşıp onu yere ser- n Japon taraftan yeni bir hükô- Japonyanm Şanghay Şarkındaki bilmek olacaktır. O zaman Japon. 
meyi bir hayat \·e memat meselesi metbı kurulmasını temin etmektir. ülkede de imtiyazlar koparmak g1. lan yıpratmak imki.rılan büsbütün 
tanır. Buna mukabil Japonyanm Japon devlet ada~lannrn beya- hl ihtiraslar beslediği de söylen- artacak ve Japonya iç..hıden çıkıl-
bütün faaliyetleriıni \'e ihtiraslannr natı da bu tahmini kuvvetlendiri- meldedir. maz bir çıkmaza saplarunış olacak-
Çin, kmdi hayatını tehdit eden yor. Çünkü bütün bu beyanat, Çin- tır. 
bir tehlike sayıyor ve bu tt-hlike- deki Japon aleyhtarlığı ile müca- F akat Japonyanın emellerine Hakikatte lkt Uza'k Şark devleti 
den kurtulmak !'layesinde hayatını dele edileceği etrafında dönüp do- karşı en mühim amil, Çinli- de, harbe, geri dönme ihtimallerini 
koruyabileceğine inanıyor. Ja.5maktadır. Japon aleyhtarlığmm )erin bugün nlsbeteın birleşmiş ol- bertaraf eden bir §ekilde, saplan-

Japon~·aınm en mühim dileği ip- kaynağı Nankin hükumeti sayıldı- malan ve bu birle§me nisbetinde mış bulunuyorlar. 
tidai maddelerdir. Ve onun dilediği . ğma göre Japonlann herşeydt-.n ev- kU\·'\·etlenvmiş buhınmaJandır. Bu Harbin sonunda harjtalar deği-
iptidai maddeler :Şimali Çinde bol nl bu kaynağı kurutmayı istihdaf yüzden muharebenin hem şiddetli, şecek, tarih değişecek, fakat hiç 
bol mevcuttur. Sonra bu havali Ja- etmeleri kO\'Vetle beklenir. hem uzun olacağı talunJn olun- şüphe yok ki, bu harbe de iştirak 
poıı malları i!:in miihim bir mahreç Japonlann ikinci hedefi Şimali maktadır. Gerçi Japonyaom sonun- etmiyenler, iştirak edenlerden da. 
teşkil ettikten başka Japonya~·a Çini asıl Çlnden ayırmak ve bura- da muvaffak olacağı muhakkak sa- ha çok bahtiyar olduklannı göre-
yiiksek bir prestij temJn etmekte- da Japon nüfuzuna ve Japon kon- yılıyor, fakat omm a~rni zamanda eelderdir. 

- Bunlar sağlam değil, diyorlar, 
iki dükkan ilerinizdeki B mağazasın
da bunlar şu fiyata veriliyor. 

A mağazasının sahibi derhal köşe
deki mallara sarılıyor, müşterilerine 
gösteriyor: 

- Işte, diyor, söyledikleriniz bun. 
lar olacak, bakın sağlam mı, değil 
mi? 

Bu vaziyet Uzerine derhal vaziyet 
bir zabıt varakasiie tespit ediliyor. 
Neye uğradığını şaşıran tUccar bir 
hayli bocalıyorsa da işin örtbas edi
lecek tarafı olmadığı için tabii bir 
çare bulamıyor. 

B mağazası A mağazası aleyhine 
10.000 liralık manevi zarar davası aç. 
mıştrr. Davaya 26 birinciteşrinde bi
rinci asliye cezada bakılacaktır. 

Yemenle ltalya 

Arasında 
Roma, 6 (A.A) - 4 Eylülde Sana. 

da Yemen ile ltalya arasında bir dost 
luk muahedesi imzalanmıştır. Bu ye

ni muahede, 1926 dostluk muab~ 

desinin bugünkü şeraite uygun oht<1k 
yapılnuş bir yenileşdirilmesini te§kil 
etmektedir. 

Avrupa da 
iki Düşman 
Zümre 

Versay, 6 CA.A) - Dün beynelmi
lel parlamentolar konferansının kapa 
nış ziyafetinde söylem.iş olduğu bir 
nutu«ta Hariciye Nazın M. Delbos, 
bütün m'emleketlerin parlamentolar 
azasını, muslihane bir kalkınma temi
ni için mesai sarfına davet etmiş ve 
şunları söylemiştir: 

"-Avrupayı ve dünyayı iki düş

man tarafa ayırmıya matuf iki muh
telif temayül arasında hiçbir telif im
kanı mevcut olmadığına inanamam. 

• 
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.M.ahkemelerde 
- ".. J.' 

' . 

Katipler si enograf i öğrenecekler 
Çimdikle 
Berele mis Adliye Vekili, Mahke

melerde Tetkikler Yaptı 
Hakimlerle Görüştü, ihtiyaçlarını 

T esbit Ederek Notlar Aldı 
'.Adliye Vekili Şükrü Saracoğlu, dün öğleden sonra Adliyeye 

gelerek saat on yedi buçuğa kadar Müddeiumumilikte, icrada ve 
mahkemelerde tetkikler yapmıttır. Bundan sonra icra Reisinin 
odasında Siyasi MüatefU Sali.hattin, Kalemi Mahıua Müdürü 
Şakir, icra Reisi, Müddeiumumi Hikmet Onat ile muhtelif adliye 
itleri hakkında görütmeler yapmıt ve notlar almıttır. · 

Tevkifane 

Cinayeti 
Suçluları 

Üçü Hakkında da 

Tevkif Kararı Alındı 

Vekil mahkemelerde tetkikat ya
parken daktilo makinelerinin çıkar

dığı gürültü bilhassa nazarı dikkati
ni çekmiş ve katiplere stenografi öğ
retilmesini alakadarlara söylemiştir. 

Vekil, yanında müddeiumUımi Hik 
met Onat bulunduğu halde evvela 
meşhut suçlara bakan asliye dördün 
cü ceza mahkemesine uğramış, bir 
dövme davasını dinlemiştir. Sonra, 
Sultanahmet asliye ceza mahkemesi
ne geçmiş, oradan da asliye birinci 
ceza mahkemesine çıkmıştır. 

Mahkeme, bir hakaret davasını ne
ticelendirdikten sonra, Şükrü Saraç
oğlu, hakimler heyetile görüşmüş, 
ihtiyaçlarım tespit ederek ayrılmış

tır. Vekil, daha sonra Sultanahımet 
birinci ve ikinci ceza mahkemelerini 
gezmiş, hakimleri ile konuşmuştur. 
Ağır ceza mahkemesi, gizli bir da

vaya baktığı için, Vekil, buradan a
şağı kata inerek icra reisinin odasın

da bir müddet daha meşgul olmuş-

' Sultaoahınette Alemdar ma-
hallesinde lnclliçavuş sokağında 
85 numaralı evde oturan bakkal 
ve pulcu Arif, dün müddelu.mu
millğe müracaat ederek bir çim
dikleme davası açmıştır. Suçlu
su, Ihsan isminde bir memurdur. 
iddia.~ a göre, Arif evinde kiracı 
olarak oturan Ihsan aleyhhıe bir 
kira borcu davası ~mış ve Hu
kuk mahkemesinden de hüküm 
almıştır. Bay Ihsan, bundan 
müteessir olarak dün Arife so
kakta rastlamış ve koloodan ~ 
diklemek suretiyle berelMliştlr. 

Müddeiumwnilik, tahkikata baş
lamış ve davacıyı tabibi adillere 
muayene ettirmiştir. 

..._ ---------- - , .. ~~.Z<UW<a<.UNS 

Mahkemelerin 
7 atili Bitti 

Adliyenin senelik tatili evvelki gün 
bittiği için dün bütün mahkemeler 
işe başlamışlardır. 

Dün Ağırceza mahkemesi 16, Asli
ye Birinci Ceza 26, !kinci Ceza, 20, 

Asliye !kinci Hukuk öğleden sonra 6, 

Uçüncü Hukuk 3, Dördüncü Hukuk 

4, Sultanahmet Sulh Birinci Ceza m.ah 
kemesi 17, Sulh !kinci Ceza Mahke

mesi 20, İcra ecza hakimliği 27, Sul
tanahmet Sulh Uçüncü Ceza Hakim

liği 10, Asliye Dördüncü Ceza Mah
kemesi 15 davaya bakmıştır. Asliye 

Dördüncü sorgu hakimliği, üç gün 
evvel tevkifanede işlenen cinayetin 
tahkikatına elkoymuştur. Unkapan
h Fevzinin öldürülmesinden suçlu o
larak sorgu hakimliğine mevkuflar
dan Mustafa Bayrak, Laz Maksut ve 
iYusuf verilmişlerdir. Hakim, bunları 
sorguya çekımiştir, Hepsi de suçu bi
ribirlerinin üzerine atmışlar, kanlı 

mangal ayağının sahibi olarak biri

birlerini göstermişlerdir. Sorgu hl.

kimi üçü hakkında da tevkif karan 

tur. üçüncü ceza ile beşinci ve altıncı hu-

B. ŞükrU Saraçoğlu, dün kendisini kuk mahkemelerinin dün muhakeme
gören bir muharririmize kısaca şun- leri yoktu. 

lan söylemiştir: 
vermiş ve asliye birinci cezt mahke- "- Bugün Ankaraya dönüyorum. 
mesi reisi de bu kararı tasdik etmiş- Yakında belki tekrar geleceğim. O 

tir. 

Dilenirken Tutulan 

ihtiyar Kadın 
Polis, dün müddeiumumiliğe Tarla

ba.şmda Çorbacı sokağında 15 numa
ralı evde oturan 75 yaşlannda Ma

dam Atina adlı bir ihtiyar vermiştir. 
Madam, dilenirken yakalandığı için 
8 gün amme hizmetlerinde çalışmıya 
mahkum edilmiştir. Madam çalışamı· 
yacağını ileri sürerek bu hükme itiraz 
etmiş ve muayene edilmesini istemiş
tir. Müddeiumumilik, suçluyu adliye 
doktorlarına muayene ettirmiş ve 6 
ay müddetle çiılışamıyacağı hakkında 
rapor aldıktan sonııa kendisini ser
best bırakmıştır. 

- Sonra ayrılırız! 

vakit size, hikimleri ve efkarı umu· 

rniyeyi alakadar eden muhtelif me
seleler hakkında bol bol ımaliimat ve-
ririın.,, 

Vekil, dün akşamki trenle Anka
raya hareket etmiş.tir. 

Zina Suçluları 

Beraet Ettiler 
Asliye Dördüncü Ceza Mahkemesi, 

dün,bir zina davasını neticelendirdi. 
Nihat isminde bir genç, ayn yaşadığı 
refikası Hadiye ile Rifat adında bir 
talebenin bir odada yakalandıklarını 
iddia ederek dava açmıştır. Mahkeme 
bu iddianın sabit olmadığı neticesine 
vardığı için dün suçlular hakkında 

beraet karan verdi. 

O esnada karanlığın derinliklerinden "Allah büyük 
tür!" diye başlıyan bir ezan sesi aksediyordu. 

• • • 

Aldığı ilaçtan 

Zehirlendi 
Kuruçeşmede amelelik yapan Hay

dar oğlu Durmuş, hastalrğını geçir
mek için aşçı Mehmet Aliden bir şişe 
ilaç almış ve kullandıktan sonra da 
zehirlenme arazı gösterdiği için dün 
Beyoğlu belediye hastanesine kaldırıl 
mıştır. Mühürlü bir şişe içinde müd
deiumumiliğe gönderilen ilaç arbğr, 
kimyahanede tahlil edilmek üzere tıb
bı adliye gönderilmiştir. Verilecek ra
pora göre tahkikata devam edilecek
tir. 

KISKANÇLIK YUZONDEN 
Zeki isminde bir garson, evvelki 

akşam Taksim bahçesinden çıkan 
Melahat isminde bir kadını kıskanç
lık yüztinden bıçakla bacağından ya
ralamıştır. 

Mareşal Aksaravdan Geçerken 

Fevzi Çalımak Aksarayda ziyaretleri sırtnıntla 
Konya Aksarayı, (TAN) - Genel· 

kurmay başkanı Mare§al Fevzi Çak
mağın buraya gelip bir gece kaldık
tan sonra gitmesi, halkın tezahüra
tına ve ordumuza karşı beslediği sev 
gisinin bir daha izharına vesile teş-

kil etmiştir. Şehir baştanbaşa dona- sololar, opera 

tılmış, Kırşehir yolunda halk tara-

fından karşılanan Mareşale halkevi 

ve ortaokul namına buketler veril
miştir. 

r
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3 Ay 20 Gün 
Hapis Yatacak 
Asliye dördüncü ceza mahkemesi, 

dün bir polis ve bekçi dövme dava-

Açık Tefekkür 
Cerrahpaşa hastanesinde muvaffa

kıyetli bir ameliyatla beni büyük bir 

ıstıraptan kurtaran sayın profesör 
doktor Bilrhanettinle, Başhekim 

muhterem doktor Rüştü Çapçıya ve 
sına bakmıetır. Suclu verinde VP.v - "'-C.~-" 0 , •- ·-·-··-"' 

sel adlı bir delikanlı vardı. Davacısı tor Sacit, doktor Muhsin ve doktor 
da Feriköyünde otw-an Etemle Feri- Cemale en derin saygı ve minnetle
köy polislerinden Ahmet, Cabir ve rim 
bekçi Ali Osmandı. Etem şikayetini Birinci Umumi Müfettişlik Müdür-
şöyle anlattı: lerinden: Kadri Kemal Kop. 

. - Ben dün çocuğumu sünnet et

tirdim. Düğün yaptım. Düğünde saz 
heyeti de vardı. Eğlenti, saat 24 te 
bitti. MisaErleriınle beraber odalara 
yattık. Saat ikiye doğru Veysel, oda 
kapısıru çaldı. ve bağırdı: 

- Kapıyı açın rakı isterim. 
Ben uyandım. Misafir kadınlar ge

ce yarısından sonra gelen bu teklif-

siz ve sarhoş misafirden korktular. 
Pencerelere üşüşerek "Yangın var,. 
diye bağırdılar. Bekçi Ali Osmanla, 
polis Ahmet yetiştiler. Veysel bek
çiye evvela çıkıştı. Sonra da tokat
la tekıme ile dövmeye başladı. Polis 

Cabire de bir tokat attı. 
Mahkeme, dört te şahit dinledik

ten son:a müddeiumumi iddiasını söy 

ledi. Veyselin sarhoşulktan polisleri 

dövmekten, ev sahibine hakaretten 
ceza görmesini istedi. Reis Fazıl son 
sözü suçluya verdi. O: 

- Bir şey söyliyemiyeceğiın, sar
hoşum, dedi. 

Bundan sonra hakim kararı hazır
lamak üzere mahkemeyi boşalttırdı. 

Mahkeme, müzakereden sonra suçlu 

Veysele üç ay yirmi gün hapis ceza

sı verdi ve derhal tevkif etti. 

23 Son. 
GUnUn Program Oztl 

HAFiF KONSERLER: 
7,10 Berlin kısa dalgası: Her' 

göre musiki (8115: .Devamı) 1 
Paris kısa dalgası: Liyondan 
ser, 15: Konser. 15,50 Hola.nda 
sa dalgasr (16.88 metre): Fi1Jl'l 
sikisi (16.25: Devamı). 17,15 
lin kısa dalgası: Orkestra ko 
16.15 Roma kısa daJgası: Orke 
piyano. 19 ,03 Bükreş: Hafif 111 
ki konseri. 20,30 Holanda k~ 
gasr (31.28 metre): Filips stü

1
1o 

sundan karışık program. 2 ' 
Prag krsa dalgası: Orkestra kO 
ri. 22.05 Prag kısa dalgası: s111e 
nanın Jftemleket bestelerinden. 
Pe~te: Radyo salon orkestra~aı 
25 Prag kısa dalgası: FibrI 
köylü için bestelediği eserler. 
23.05 Prag kısa dalgası: Askel'l 
do. 23,15 BUkreş: Plak. 23.30 
Plak konseri. 

OPERALAR, OPERETLEB: 

10 Berlin kısa dalgası: BU~ 
peret konseri (Libezovski id 
de). 20.30 BerJin kısa dalgası: 
ner'in 'Die Meistersinger Votl 
rnberg" isimli operası {Niln,1~ 
den nakil). 21 Varşova: PucCIP' 
"La Boheme" operası. 22 
Iki operet piyesi. 

RESiTALLER: 
ı ı twnııı ı cı un • · • 

halk şarkılarından. ).1.45 Berl ı5. 
sa dalgası: Viyolonsel solo. 
Berlin kısa dalgası: Kısa şar sO 
19.30 Peşte: Flüt konseri .. 2(), 
Peşte: Piyano resitali. 22.40 
kısa dalgası: Milli şarkılar. 

ODA MUSiKiSi: 

20 Laypzig (Valslar). 21.15 V; 
şova (Vals havalan). 20.30: 1" 
zig: Vals parçaları. 23.30: . 
burg, Laypzig. 23.30: Laypzıg. 

MUHTELiF: 

16.30 Paris kısa dalgası: ••J 
ne" isimli tiyatro piyesi. 19,3~ 
ma kısa dalgası: Arapça, tüı:~ ... t. 
rumca kısmen musikili neşrh-

d• 1 Ertuğrul Sa 1 

BU GEC~ 
Suadiye Pi 
tiyatroıUJI 

Büyük mil,.ııs 

tarafın annelerile kıza bıraktım. 
- !ki tarafın anneleri mi? 

esil' - Efendime söyliyeyim, yani Günerin a.nn 
teyzesine bıraktııp.. 

- Erden Efendinin annesi demek istiyorsunUS 4' 
- Mlisaadenizi rica ederiz, daha başka yerleri 

ziyaret edeceğiz. 

lki taraflı bir kontrol sayesinde vaziyet gayet mü
kemmel idare ediliyordu. Bunu içerde Refik Tekinin 
Hanımı, dışarıda Refikle Vergici üzerlerine aLmışlar
dı. Halkın kulağına fevkalade birşey sızmıyor ve bu 
yüzden dedikoduya meydan verilmiyordu. Dedikodu 
olursa bu, şüphesiz kendi lehlerine olacaktı. Madem
ki halk mebusun ve taraftarlarının düşmanı idi, Ha
cının bu dönüşünü şevk ile karşılayacaklardı. Dün
beleğin onlara yapmadığı kalmamıştı. Bugün Evkaf 
Nazırına dayanır, değirmenlerin barkları da vakıftır 
diyerek, tarlaların suyunu kestirir, herkes bir dilim 
ekmek için, tarlasına bir şaplak su için inlerken, o, 
mütevellisi olduğu bilmem ne vakfından bir sıra de
ğirmeni guldür güldür işletir. Yarın, valiye müraca
at eder, akrabalarını salgın komisyonuna aza yaır 
tırrr ve makbuzsuz tekalif devşirdikten sonra ertesi 
gün venmediler diye akrabasının akrabasını kontro
le gönd~rir. Arpacığın okkası Istanbulda kırka çık
mış iken, bir hafta için aldığı men'i ihracat emri sa
yesinde dört buçuğa - o da veresiye - toplatır ve ee
kizinci günü bedava vagonlarla devlet babanın gözü 
önünde Sirkeciye dayardı. Onun elinden kurtulmak 
kabil olmayınca, bari her ne yüzden olursa olsun o
nu bir işten mahrum ve aciz görmek bir teselliydi. 
Erden meselesinde Kadıyı tutamadığı da işte bu te
sellilerden biri olmuştu. Şimdi de halk, Güner işinde 
Hacıyı elden kaçırmasını dört gözle bekliyordu. Or
talığın süt limanlık olmasından, gönüllerin arzu et
t" ği şeyin hası olacağım, yahut olmak üzere olduğu
nu seziyordu. Lakin buna o kadar inanamıyorlardı. 
Sebebini, biraz da kendisinin kasabada bulunmadığı· 
na atfedenler de vardı. Eğer devirden geldikten son-

-117-
Mebusun kamburu sallandı, yüzü sarardı. SeS <I" 

karamadı. Soğuk soğuk uğurladı. 

ra da bu hal devam ederse, o zaman halk, Hacının 
maddi dilğünilnden evvel, kalben kendisi düğün, der
nek edecekti. Erdenin kontrollerine gelince; onlar da 
btşka bir noktai nazarları vardı. Bunu, gittikçe ha
kikati anhyan Hacının kendi arzusuna bırakmayı mu 
vafık görüyorlardı. O kadar ki bir gün onlar elele 
tutuşunca; Hacı bu işin kendi muvafakatile olduğu
na kani olsun, bundan bir mürüvvet zevki duysun.Ma 
demki bir ocak teşkil olunacak, bunun arasında dai
ma kalbi kemiren bir kurt yeniği kalmasın. Artık bir 
son istemek olmıyacaktı. Eskilerin cevab,nı Hacı ken 
diliğinden verecek. iki aylık bir fasıladan evvelki ha
le döneceği şüphesiz olan Hacının: 

- Artık vaktiniz geldi çocuklar! 
Demesini beklemek en münasip hareketti. Hacı~ 

kendi haline bıraktılar. Küçük bir falso olursa o za
man yeniden harekete geçeceklerdi. 

• • • 
Bayram namazından sonra ziyaretler başlamıştı. 

Binbaşı Bey, Tahir Efendi, Sarı Bey·filan Vergici
nin evine doğru giderlerk41f mebus Dünbelek zade· 
nin evine yakın Hacı Zeynullah Efendi ile karşılaş
tılar. 

- Nereye böyle Hacı Efendi? 
- Mebus dün gece gelmiş. Bir bayram ziyareti .... 
Binbaşının hiç niyeti yokken arkadaşlarına gizlice 

baktı: 

- Biz de oraya, dedi. Beraıber gı<ıeıım. 
Tahir Efendi ile ötekiler: 
- Biz sabahtan ha~r almıştık, uğradık. 
Diyerek çekildiler. Hacı, Binbaşı, San Bey girdiler. 

Misafir odasında mebusla yeğeninden başka kimse 
yoktu. Mebusun suratı ekşi, benzi dumanlı, kamburu 
sanki biraz daha çarpılmıştı .. Bununla beraber Hacı 
ile yanındakileri zoraki bir güler yüzle karşıladı. 
Devir ve teftişten geldiğini, epeyce yorulduğunu, ya
kında birtakım mühim, siyasi meselelerin halli için 
lstanbula gideceğini anlattı. Bir aralık ne yapıp yap
tı, sözü Gtinere getirdi. 

- Binbaşı Beyle Sarı Bey yabancımız değil. Böyle 
bir hayırlı işe şimdiden şahit olmuş olurlar. Işte böy
le Hacı Efendi, şu akd işini bir bitiriversek. 
Hacı anlamamazlıktan göründü: 
- Hangi akd işini Efendi Hazretleri? 
- Kerime Hanımla acizin akdi. 
Sarı Bey yere baktı, Binbaşı bir pot kırmamak için 

alt dudağım ısırdı. Hacı bu kadar açık cepheden yü
rüyüşe, açık cepheden karşılık verebilirdi. Vermedi, 
yine müphemleşti: 

- Efendi Hazretleri, dedi. Ben bu işte biraz asri
leşmeyi muvafık gördüm. Evet, gülmeyiniz, asri bir 
baba olmayı tercih ettim. Yani kızın evlenme işini iki 

Kapıdan çıktıkları vakit artık Binbaşı dayanartl'" 
dıı 

- Allah Allah! dedi. Bari bizLm yanımızda ys. 
masa. Akit akit akit! Kiminle? Torunu yerinde b 
kızla! Insanda biraz edep, haya olmalı. Pekala ce"' 
verdin Hacı Efendi. Erden Bey dururken kaznb 
kertikli ... 

Binbaşının bu cümlesi, Hacının kulaklarında UZ 
müessir bir nutuk kadar tesir etti. Hareketinin b. 
taraftan memnuniyetle karşılanmaktan doğan b 
sevinçle evine girdi. Kimseye birşey söylemedi. ~ 
mebusa kati bir cevap telakki olunabilirdi. l{eııd~ 
yokken eve birkaç kişi gelip gitmiş. Tam yemek 
manı, bu saatte kimse gelmezdi. Mutbaha girdi, ~; 
dınlarla şakala§tı, yemek odasında sofranın te~ d 
ne baktı. Saatini çıkardı, kalbi çarpıyordu. .flalıll e 
bir fevkaladelik vardı. Karısı anlamıyor, kızı baYr 
ediyor, kadınlar birlbirine bakışıyordu. .. 

Bir akşaım evvel, yalnız şöyle birşey söylezniştı i 
- Yarın, bayram yemeğine birkaç misafır ge 

cek, iyi şeyler hazır edin. 
Titizliğini bildikleri için dikkat etmişlerdi. '[{attS 

mn içi sıkılıyor, Güner vakit vakit'tı.ğlamak istiy.or 
Ne Erden görünmüştü, ne annesi. Eğer böyle bit' 
ayetsizlik edilirse, Hacının kıyameti kopardığı 
dü. (ArkaBl 
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Giindelik Gazete -
Ah BAŞMUHARRiRi 

1' ~N' met Ernin YALMAN 

kil'tl 111 hedefi: Haberde, fi-.. e, he · 
liiıt, aa~:~ Şeyde temiz, dü-
R'~t;•auni olmak, kariin 
~Irnıya çalışmaktır. 

CONON MESELELERi 

SahiPs· 
ır ız Bir iş 

~;:.ıeket1ıı her tarafında otobüs 
~ """tO~ ' 

P ~ lnobiJ kazaları devam e-
~ ~rb Seri nakliye vasrt.alann-

t ı,..,,_ ir kaza payı vardır.. Fa.
be ~ ancak görünmez ve önü
belllet gö~~beplere aittir. Eğer se
l ette ise ur ve önüne geçillr mahi
)·-.ı.,tır ~una kaza ismini vermek 
8

111' te ~ rtada ihmal, \•azlfede ku-
t"'- .. Uliyet var demektir. 
~ lo~ 3~lenen, fazla sürat ve
~ ~Un ehliyeti olmıyan, ma 
~ "-ı. dan mahrum olan bir o
~a ufrarsa \'e birtakım \'a

oı"" ~hayatı tehlikeye düşecek 
lotöru.de otobüsün sahibiınden ve 
~ ~ başka mesuller de ara-
l!'~t gelir. 

lıts kaıaJbq nıesuller kimlerdir? Oto
~cıaşı'l'lııdaıı mesut tutwaea'k, 
~p \'erarrn hayatı ve sağlığı için 
""'ltıdıtt eeek makam hangi ma-

h..~~ler 
~~Ye lnldir, beledlyeJer midir'! 
:""'lllle Vekaleti midir, Jandarma ,.e 
~'"- t 'trnum l\lildürlüğü müdür? 
ılırt lbıdır? Sıhhat Bakanlığı mı-

t,::.:l'iinUr kaza işinin sahipsizlik
bit \' Ulrnası için mutlaka muayyer 

'~etin bu mesuliyeti üzerine 
~1tete "e ~iğer aliikadar daireleri ha~ 
~p ~ts•rrnesi lazımdır. Bu is çok 
lıft 'Ut er. lfalkm kendlo;i de :1Uur1u 

d'-ı ~~ Yardını etmezse i§in için-
bty 

1 
k iınkanı bulunamaz. 

~~ bn ki bir makam, hareket 
~l'ıh. cı- otobüsü muayeme etti. l'ü 
~~ .. ~·tıc.«Jah~'!ldu. Bundan sonra 
~ ~I) •"4AICll1 ~l•itl, .t.abıta.nrn 
... 111 aldı eee~ bir ıyerde fazla yolcu ve 
"it"~ 'e Körünür kaza uyandıracak 

Zab lete girdi. 

"~ '~ ku\'vetiniı!ı umumun sıhhati 'e ''-ti namına yaı>acağı müra
~!lı, ha]k tam bir kanaatle iştirak 
0,, ~in içinden çıkmak mümkün 

S ~kU her otobüste devamlı 
,, 'nı~ ıtlbıta memuru baJunclur-
~ n Yoktur, 

~ıı t llakr 
1 t \ıe lllı.a.

1l ~ vasıtasının ancak mah 
h~~ rnı bir istiap kudreti bu>' l'\:a ve claha fazlasının izdi
ba~d1~Sızlık, muhakkak kaza u
•~e na ~öre nizami haddin 
~ti tllolmamasını halk kendi 
~t bllarnına mUrakabe etmelidir. 
~"'Ql b~llu~ .müessir olması, yine 
ltı'~ htikfımet dairesinin bu işi 
~'ine ve de\-amh surette ta 
a. ~e bağhclır. 
~ .... 
ca·· Cllpaıada Y ap~~an 
:t•ılerin Netice~eri 

tıı · l(e 
~ ~faat~alpaşa (TAN) - Kızılay 
~'tir gu lrıe tertip edilen serbest ve 
dt~llıda ~:~ ~üsabakaları spor sa
l' ~al>ıld Uyuk bir kalabalık ö~ün
ıtt~ltti ~t" Türkiye başpehlivar.ı 
<l ba.ı~ '?Un ınüsabakalara iştira
~!Qll"ııı "e köylüyü spor sahasına. 
~ l'~er;{a ~afi gelmişti. Serbest 
ıı: ~Uıe e bırinciliği Yarımdünya 
~ l'eıc 'l'Y~anı 7 dakikada tuşla ye 
al'r~düekırdağh almıştır. :t.'lcinci 

ıt \:ağı1 tı~a SUleyman olmuştur. 
~lia l.f ~reşlerde başpehlivanlığı 
tilı-..~rtıış~ rnet, baş altını Gönenli 
ttıi-~ıere ~:. li.alk bilhassa serbest 

ttir. UyUk bir alaka göster-

~ii.... -----Oı---
~ta • 

çnın Su ve 

~ tlektrik ihtiyacı 
lııaıı ~. (l' .A.. 
tıır. O~tUrk N) - Belediye reiı>i Is-

• ; şu beyanatta bulunmuş-
1-ı'ld !{aza · 
~tı~aıı bıris~ızın en mühim ihtiyaçla
bıli~ llıı.ıı 0 ; de s~dur. Kafi derecede 
~al' lc~ıye:~~gından su tizerinde 
eır, ıı.'!Ylel'iın· etud yapmaktayız. Ci
~ .... telcttj lıde kuvvetli sular var-

'lı ~ti. sudan temın çarcbrini 
l/i:ıo;," 

AMERDIKANON 

Şu dünyanın her kö,eaine uzanan en uzun sokak ifte fU NevyorktaJır 

NEW·YORK'tan: 

S anzelize, Monmarter, 
Rü Dölape edebi

DUNYANIN EN 
o+.oe>ı,'3)-

yatımıza o ka

dar geçmittir 

ki, Parise git

meden bu so

kakları biliyor 

gibiydim. Wall 

Street'in ede

biyatı hiç ya

UZUN SOKAGI 
. 

WALL STREET 
yılmamıştır. Wall Street'e dün
yanın en uzun sokağı derler. 
Hakikatte hiç te uzun değildir. 
Fakat mali kuvveti, kudreti o 
kadar büyüktür ki, bu sokağın 
bir ucu Avrupaya, bir ucu 
Uzak ve Yakın ŞarkaJ bir ucu 
ArrıKaya, !)ovyet Kuaya mua-
teana, dünyanın her köteıine 
uzanır. 

Amerikanın eJJi altmış katlı bina 
ları arasında bir Herkül azametile 
oturan, dlinya piyasalarını idare e
den J. P . }.forgan 'ın bankası, Ame
rikanın yağ kuyularını inhisarı al· 
tına alan RockfeUcr'in idarehanesi, 
Standard Oil kumpanyası, Morga
nm çelik korporasyonu, hep bu so
lraktadır. Morgan bankasının kar
şısında bütün dünya piyasalarına 
kumanda veren Nevyork borsa bi
nası, Amerikan bilyük sermayesi
nin işaret kulesi görünür. Meyda
nın ortasına dikilen Vaşingtonun 
heykeli, eserini azamelte seyred»r. 

Wall Street sadece sokak değil, 
dünya maliyesini parmakları üze
rinde oynatan bir manivela, bütün 
cemiyetlere iktısadi ispazmozlar 
geçirten, insaniyetin damarlarına 

yapışan beynelmilel bir ahtapottur. 
Roosevelt'in milli kalkınma hareke
tine karşı koyan, bütUn ıslahatı çil· 
rlitmek için muhalefet bayraiını c;c 
ken WalJ Street'tir. 

D ünyn.nın bu en uzun sokağın 
dayım. Bankaların, dev ana 

sı gibi sokağın iki kenanna dizilen 
azametli kumpanya apartı.manları
nm önünde göğüsleri kartonıu grev 
ciler yer almışlar. Alay bu uzun so 
kağın bir ucundan bir ucuna uzanı
yor. Kartonların üzerindeki yazıla
ra bakıyorum: "Vergileri zenginler 

ödesin." "işsizlere kirasız ev" 
"Şefkat istemiyoruz, iş istiyoruz.'' 
"Çocuklarımıza umuıµi mutfak" 
"işsizler ünyonuna (birliğine) giri
niz." "Vergi kaçakçılan buradadır" 
"Bu milletin üçte biri açtır." "Kah
rolsun \Vail Street". 

Bu sokağa dizilenlerin WalJ Street 
ile gavgası var. Bu kavga, bugUn 
Amerikanın içinde kaynıyan, 

Roosevelt ıslahat kanunlarile iki 
taraf arasında bir mlivazene tesi
sine scvkeden kavgadır. 

WalJ Street liberal ve demokrat 
Amerikada senelerce sual ve kon
trolden uzak, "Saisscz faire" muh
tevasınca hudutsuz imtiyazlara, sa
hip olmuş, hiç bir asırda hiç bir 
krala nasip olmıyan geniş bir ta
hakküm ve istibdat ile hükilım sür
müştil. Nevvork borsası, büvük ser 

mayelerin yanında kanat çırpan kü 
çük sermayeleri yutan bir ejder gi
bi Wall Street'in ortasına serilip 
.. n+ .... 1ah 1!\?s:\ ilA N&\u~·,..,.k bor.sası. 
tiyatro kapılarındaki sırma elbiseli, 
ellerindeki zilleri şakırdatan çığırt
kanlar gibi dışardakileri oyuna da
vet etti. WalJ Street'in servet af
yonile sarhoş olan, hazineler içinde 
rüya gören küçük sermayedarlar, 
bu uykudan uyandıkları zaman ken 
dilerini bu dünyanın en uzun soka
ğının ortasında soyulmuş, çırçıp

lak buldular. Wall Street'in spekü
latörleri nice nice küçük servetleri 
deve yapıp yuttular. Stok fiyatları 
düştü, ellerindeki hisseleri para et
miyen küçük sermayedarlar intihar 
etti, dünya maliyesini idare edenle
re altın bir fırsat gözüktü, haki
miyetlerini bir daha kuvvetlendirdi 
ler. Büyük sanayiin muayyen eller
de olması, servetin büyük korporas 
yanlarda toplanması, bankalarla sa 

nayiin birleşmesi, tröstlerin, kar· 
tellerin rekabet sahasının daralma
sı, Wall Strcet bankerlerine, hudut
suz bir mali tahakklim iınıkinıru 

verdi. Sanayie istedikleri gibi ku

manda verdiler, ziraat korporasyon 
!arına emirlerini dikte ettiler. Fi
yatları düşilrdüler, istedikleri za

man yükselttiler. lstihsal kontrol

leri altında olduğu için amele üc
retlerini düşürdüler, buna muhale· 
fet eden iş teşkilatlarile çarpıştılar, 
gazeteleri satın aldılar, kendi mali 
tahakkümlerini yaşatmak için hü
kumet programlarına, hükumetin 
harici siyasetine hakim oldular. 

1933 iktısadi buhranı gelince, 
halk ile beraber, mali ser

maye de sarsıldı. Birçok bankalar 
kapılannı kapadılar, halk bankala
ra hücum etti, hayat seviyesi düş
tü, açlık ve sefalet ve işsizlik Ame-

r!kada görülmemiş bir dereceye s~ı 
•Ji. Roosevelt iktidara geldiği za
man Amerika, böyle iktısadi bir 
buhran içinde idi. Bir tarafta Wall 
Street'in hudutsuz hakimiyeti, öte 
yanda Wall Street'e karşı isyan et
miş halk kütleleri vardı. Roosevelt 
bu iki sınıf arasında bir müvazE-ne 
tesis etmek, Amerikanın sat'Sılan 

iktısadi hayatını düzeltmek için, 
milli kalkınma planiJe ortaya çıktı. 
Sermayedarların bu hudutsuz haki
miyetinin önüne set çekti. Fakat 
Roosevclt'in bütün ıslahat Dro1!1'am 

larına karşı koyan, bu dünyanın en 
uzun solrağı Wall Street oldu. Işte 
bunun içindir ki, Wall Street sade
ce bir sokak de~l. dahilde, hari~te 
bUtUn insanlığın kanmı emen bey-
nelmilel bir ahtapottur. 

Bugün Amerikada köylü, işçi, kü 
çük sermayedar, halk, Wall Stre
et'te bilvasıta ve bilavasıta menfa
ati olmıyan her fert Wal! Street'e 
düşmandır. Böyle hudutsuz bir ser
maye tahakkümüne karşı planlı bir 
iktısatla karşı koyımıya çalışan 

RooseveJt, bu geniş halk kitlesinin 
ekseriyetile iktidara gelmiştir Wall 
Street'e karşı olan bu kavgada halk 
la Roosevelt birleşmişlerdi. 

W ali Street'in nasıl uzun, ve 
ne biçim bir sokak olduğu. 

nu anlamak için, bu sokağın kral
larını tanımak lazım. 1930 senesin
de Amerikanın eski Alman sefiri 
James W. Gerard "Amerikayı ida
re eden 59 adam" ismile neşrettiği 
listede bu sokak krallarının başına 
aliminyum kralı, mültimilyoner 
Melon'un ismini koyuyor. Bu 59 a
damın arasında iki sinema milyone
ri, beş gazeteci. 2 amele lideri (A
merika iş birliğinin "A.F.G." reis
leri William Green ve Fatew Wall) 
ve daha birçok milyoner bankerler 
vardır. Morgan, Rockfeller, Melon, 
Hanry Ford, Young, Du Pont bu 
sokağın bckçileridirler. 

Morgan bu sokağın en gedikli 
patronudur. Amerikada ecnebi ser
mayesi, ticaret bankaları, sigorta 

kumpanyaları, muhtelif sanayi kor
porasyonları, onun elindedir. Ame· 

rikada yirmi, Londrada altı, Par:is
te beş şubesi vardır. Bu müessese
ler, demiryolları şirketlerini, tica
reti, ağır sanayii, beynelmilel siya

seti idare ederler. Morgan ve şerik
lerinin, bankalar ve tröstler dahil 
olmak üzere 121 korporasyonda 
160 diktatörleri vardır. Bankalar 
tröstü, çelik korporasyonu, elektrik 
şirketi gibi büyük sanayi mUessese
leri ve 150 banka Morganın men
faatine çalışır • 

Wall Street'in ikinci kahramam 
RockfelJer'dir. Texa.s'taki yağ kuyu
larından çıkardığı milyonlar Rock
felJer'e azdı; zift kömürü. kimya, 
demiryollar, vesair sanayi de kafi 
gelmedi, dünyanın en büyük banka
sı olan 4'National City Banck" 
"Milli Sehir Bankası" nı da WalJ 

Street'in ortasına dooıir bir kale 
gibi kuruverdi. 

W ali Street'in diğer büyük zen 
ginleri Kuhn, Melon, Du

Pont, Ford ve sairedir. Şimdi bü
tün bu büyük milyonerlerin müca
delesi, amelenin teşkilatlanmasına 
mani olmak, Roosevelt'in kongre
den, ayandan geçireceği ıslahat ka
rarlarının önüne geçmektir. Roose
velt iktidara geçtiği zaman bu bü
yük zenginlere verdiği müsaadeler
Je bunlan buhrandan kurtardı. Fa
kat Roosevelt ayni zamanda amele
ye de buhrandan kurtulmak için bir 
çok mUsaadeler vermiş, bunlara bir 
çok vaitler yapmış, teşkilatlanma
larına, haklarmı mtldaf aa etmeleri
ne imkan veren kanunlar çıkanmış
tı. Amele müthiş bir süratle teşki· 
18.tlandı .. Bilhassa Union hareketle-
11 görülmemiş bir kuvvet kazandı
lar. Wall Street bu defa ka~ısm
da yalnız Roosevelt'i değil, union
ları, Sosyalist ve Komünist partisi
ni de buldu. Bu düşmanlara karşı 
Wall Street tabiye yapmasını bilir
di. Tabiyelerinl kurdu. Bunların bi
rincisi Roosevelt'e karşı ... !kincisi 
halka karşı ... 

Bu iki dü§Illanı birden yenmek 
için bir çare vardır. Harp .. 1914 
harbi Wall Streefin servet ve kud· 
retini arttırmıştı. Bugün dünya va
ziyeti, dünyayi bir yangına vermek 
için daha müsaittir. Mali idareci
lerin kumandaslle hareket eden em 
peryalist devletler, Mançuryada., 
Çinde, Latin Amerikada, Afrikada, 
Ispanyada istismar edecek maden 
ler, pazarlar için biribitlerile reka
bet ediyorlar. Fakat bu pazarlar, 
mUstemlekeler taksim edilmiştir. 
Bunları bir daha paylaşmak için 
bir çare var. Yeni bir harp .. Bunun 
için de hükfunet makinesini ele al
mak Jizım. Amerikada halk, Roo
sevelt ve hükumeti, harbe aleyhtar 
dırlar. Amerikayı harbe sürükle
mek için en kolay yol Faşizmdir. 
Bunun da en kestirme yolu, bütün 
dünyadaki maliyeciler, sanayiciler
le birleşmek, harici siyasetler üze
rinde müessir olmaktır !kincisi 
Rooaevelfliillffimetf nl ao,urmektfr. 
O halde matbuatı ele alarak halkı 
bu iki gayeye doğru hazırlamak la
zım. 

B unun üzerine Heanıt matbu· 
atı faaliyete geçti. Times, 

Tribun, Journal Amerikanın büyük 
bir donanmaya ihtiyacı olduğunu 

ileri sürerek, mühimmat fabrikala
rını, gemi inşaatı kumapnyalannı 
koruyacak kaımpaniler aclılar. Rock 
feller kumpanyasının Habeşistan
daki yağ sana~iini istismar etmesi 
için Amerikanın Italya hakimiyeti
ni tanıması lüzumundan bahsetti
ler. Fakat neşriyat kafi değildi. 
Bu kararları kongreden geçirtmek 
için mebusları, ayanı ele almak la
zımdı. Radyolar, sinemalar, mek
tepler, bir kısım kiliseler, gazeteıer 
faaliyete geçtiler. Bu kampaniyi yü 

rütmek için Wall Street kasalarını 
gazetelere, bir kısım kolJej prof e· 
sörlerine, kadın klüpJerine açtı. ü
zerine Faşizm damgasını koyma

dan Faşizm propagandasına başla
dılar. Nevyorkun eski valisi, Nev
yorkun yüz katlı en yüksek binası
na sahip Al Smith Mussoliniyi zi
yaret etti, avdette Tribun gazete
sinde Faşizm hakkındaki sitayişkar 
yazılarını, Mussolininin omuzunu 
okşadığını, ilan etti. 

Wall Street'te beliren ve teşkilat 
lanan Faşizm temayülUne karşı a
mele teşkil!tlan, gençlik, ekseriyet 
le halk kütleleri muhalü ceph~ aldı
lar. Grevler arttı. Unionlann birleş 
me hareketi süratle ileriledi. Vall 
Street bu defa amele iJe daha kes
kin bir mücadeleye girişti, grevci
lerin üzerine kendi teşkil ettiği po
lis ordularını, kumpanya unionları
nı sevketti. Amele teşkilatlarının 
dağıtılmasını istedi. 

• Roosevelt Vail Street'in bütün 
arzularına rağmen ameleyi, köylü
yü, halkı müdafaa etti. Bu defa Ro
osevelt'e karşı bir suikast tertip et
tiler. Suikasd! tertip eden General 
hiıla mahkemededir. Bu suretle 
WalJ Strect bu dünyanın en uzun 
sokağı, yani büyük Amerikan mali 
sermayesi açıktan açığa, Roosevelt 
ile, geniş halk kütlelerile marbe gir
miş bir vaziyettedir. 

Yeni Genç 
Hukukçutar 
iş Başında 

Ankara, (TAN lUuhabirLndoo) -
Ankara Hukuk Fakilltesi bu senenin 
Haziran devrcsincle 79 mezun vermiş
tir. Bu rakam geçen senelere nisbetle 
bir )-üksekJlk göstermemekte, hatta 
bazı senelere nisbetle daha a.z buhm
maktadır. 

12 senelik kısa tarihinde memlel;:e
te çok değerli gençler kazandırmış o
lan bu ilim müessesesi için, Oebecide 
Siyasal Bilgiler Okulunun yanında ye. 
ni bir bina yaınlacaktır. Bbıamn İn· 

şasma 938 Martında başlanacaı.: \'e 

38 - 89 ders yılına yeni binada. giri
lecektir. Bina için 937 bütçesinden 
100,000 lira sarfedilecektir. 

ı~akilltenin bu seneki mezunlanımı 
adlarmı bildiriyorwn: 

Mehmet Artun, Baha Akel, Musta
fa Saygın, Mehmet Emin Akyüz, Ah
met Unel, Vecdet Köymen, Sami Oz
tek, Osman Talu, }uat }Jrdoğan, ls
mall Akay, Ki.zmı oıunen, Kamran 
Güralp, Nazif Ergüleç, Altay Egesel, 
Esat Taluy, Tahsin Uysal, Nuri Er
gun, Ragıp Oğel, Necmettin Ozgör, 
Mehmet Güçbilmez, Muhittin Güven, 
Ki.zun Günay, Tahir Türköz, Şevket 
Füre. Kirnil Erdek, Necip, Mefharet 
Erdinç, Vedat Dicleli, Kader Tümer, 
Hakkı Tunca.ip, Ercüment Dağralı, 

Fuat &§kardeş, Halil Uzgören, Ok· 
tay Rifat, Cemal Tokoğlu, Fettah Ak. 
doğan, Nevzat Korur, l"akup Çukur.. 
hı, Ziya Diril, Şükran Kirlşcloğlu, Yu. 
suf Kenan Unsal, Faruk I~ık, Ramiz 
Emre, Adnan Karasu, Muazzez Bil· 
gin, Didar, Sedat Unfer, Şerafettin 
Bilgi~, lsmail Ayge, En\'er Kuşçu, Fu
at Alper, Vasıf Kısmetli, Emin Seı .. 
çuk, Şinasi Akgönenç, Şehap Gürsel, 
Bahadır Dülgeroğlu, Fahrettin lrdel, 
islim Reflkoğlu, Muammer Akpınar, 
Şuayip, Sadretün Ozkan, Cevdet K~ 
·caman, Ali, Mesut Ulu, KiimU Akay. 
Güzin Nazikoğlu, Niyazi, Abdülkadir 
Ozel, Sabri Ozben, HalTullah, Şükrü 
Oktar, Selami Yüksel, Ramazan Dinç, 
Hulôsi Ozden, Mustafa Toprak, F.n .. 

\•erAkba. 
A.clllye V ekiletl mecburi hizmetl ~ 

._ le)'IDeda tayla lflne ba§laımttrr • 

Tapu Memurları 

Arasında Değişmeler 
!Btanbul Tapu sicil grupunda bazı 

değişiklikler olmuştur. Bu değişiklik
lere göre, Beyoğlu tapu sicil muha .. 
fızlığına Eminönü tapu sicil muhafı .. 
zı Talat, Eminönü tapu sicil muha
fızlığına Fatih sicil muhafızı AbduJ .. 
lah, Fatih sicil muhafızlığına Bursa 
sicil muhafızı HUsamettin, Bursa si .. 
cil muhafızlığına Ankaradan RUştü, 
Ankara merkez sicil muhafızlığına 
Eyüp sicil muhafızı Muhittin tayin ~ 
dilmişlerdir. 

Posta Tasarruf 

Teşkilat Komisyonu 
Nafia Vekili Çetinkaya, Isveç ve 

Almanyaya yaptığı son tetkik seya
hati esnasında kendi vazife sahasına 
taalluk eden muhtelif meseleleri tet
kikten geçirmi§tir. 

Bunlar arasında Posta tasarruf 
sandıklarının temin ettiği faydalar 
bilhassa dikkatini celbettiği için ye
ni fikirlerin tatbikine bu mühim iş
ten başlamaya karar vermiştir. 
Yakında kurulacak hususi bir ko-

misyon, memleketimizde Posta tasar. 
ruf te§kilatınm tatbiki için esas pro
jeyi hazırlamakla meşgul olacaktır. 

Bulgariıtanın Nüfusu 
Azalıyor 

Sofya, 5 (TAN) - Bulgaristanın 

nüfusu azalmaktadır. Yalnız 1936 se 
nesinde maişet aramak için Bulgaris
tanı 20,909 kişi terketmiştir. 

"At" Yazısı Münasebetile 
Dünkü nüshamızda "Tarihten Sa

hifeler" yazısında bazı tertip hata
ları olmuştur: Şahnbettinin kitabı-

nın adındaki emsar, ihbar: Çıplak, 
çaylak şeklinde ve Azze, Azzo, Kol
çak, kalçak şeklinde yazılmıştır. 

Cüzü kelimesinden sonra (5) rakamı 
ve Yakutıha.mcvi'den sonra da (Mu
cemülbilldan) unutulmuştur. Münşi
ati(eridun terkibi arasına da (A
lide) kelimesi girmiştir. Düzeltir ve 
özür dileriz. 
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~ . 
~ Istanbul Radyosunda 
""'~~~ ~"~~ 

İstanbulda 11 Bin. Bütün 
t4emlekette 30 Bin 

Radyo Sahibi Var 
Radyo Müdürü Anlatıyor 

•I stanbulda ve bütün memle-
kette bulunan radyoların 

tahriri neticesinde yalnız !stanbul 
\·ilayeti içinde on bir bine yakın . 
radyo bulunduğu anlaşılmıştır. Bu 

radyolardan hepsini aile muhitleri 
içinde tahmin ederek her birine va
sati beş dinleyici kaydedersek ls
tanbul radyosunun yalnız İstanbul 
muhiti içinde 55,000 dinleyicisi bu
lunduğuna hükmetmek lazım ge
lir. Bütün memleketteki radyoların 
sayısı otuz bine yakın olduğu tah
min edildiğine göre, radyomuzun 
150,000 dinleykisi bulunduğunu fe-
rah ferah iddia edebiliriz. Şüphe 
yok ki memleketimizin umumi nü· 
füsuna göre bu sayı çok azdır. 

Ve radyo sahiplerinin ilk hamlede 

(300,000) e varmaları, dinleyicile
rin de hiç oknazsa bir buçuk, iki : 
milyona çıkarılması ilk hedefi teş
kil etmelidir. Yakında alınacak 

tedbirlerin bu gayeyi temin edece
ğine inanabiliriz. Fakat son tah

ririn verdiği netice dahi lstanbul 
radyosunda bir kalkınmanın ken
dini göstermesine saik olmuş, 
programlar değişmiş, genişletil

miş, ve radyonun faaliyetini daha 
rnen1leketşümul bir hale getirmek 
için hazırhklar başlamıştır. 

Radyo, günün en mühim kül
tür müessesesi olduğu için 

radyo neşriyatını azami derecede 

genişletmek is:in her yerde .mi11et
çe ve hükumetçe birlikte çalışıldı
ğını görüyoruz. Biz de bu yolun 
yolcusuyuz ve bu yolda süratle 
ilerlememiz icap ediyor. Şimdiye ka-

dar atılan adımların ve yakın ati
de atılacak adımların mahiyetini 
anlamak için Istanbul radyosu mü· 

dürü ile görüştük. lstanbul radyo
sunun kıymetli müdürü Bay Hay
rettin geçenlerde radyo tetkikatı 

yapmak üzere Londraya gittiği için 
posta telgraf müdürü Bay Şükrü, 
Jstan bul radyosunu vekaleten ida
re etmektedir. Bay Şükrü memle-

ketimizin irfan hayatında çok iyi 
tanınmış güzide bir simadır. Onun 
idare ettiği posta ve telgraf .mek
tebinin ali kısmı sahası, radyomu
zun ilk teessüs ettiği yerdir. Mek
tebin konferans salonu ilk radyo 
tedrjsa tına şahit olmuş ve mektep 
talebesi radyo müessesesinin faali
yetine iştirak etmiştir. 

Istanbul radyosuna karşı ala
kası bu derece eski olan Bay Şük· 
~ ile evvela Istanbul radyosunun 
mevcesi üzerinde konuştuk. Bize 
§U malUınatı verdiler: 

''Radyomuzun teşekkülü sırasın
da Balkanlarda bizden başka rad
yo teşekkülü olmadığından orta 
Avrupa ile yakınlığımız dolayısile 

~ ,~ 

~ Konuşan: ~ 
- .. ~ 
~ Omer Rıza j 
; Doğrul 
IY'"'-'"'"'"'"'"" ~ 

Radyo Mi.idürü 
B. Şükrü Acarap 

Iunda yenilikler yapılacaktır. Mak

sad~:nız Garp ve Şark musikisi
nin bütün güzel ve güzide eserle· 
rile halkın musiki ihtiyacını tat

min etmektir. Ayni zamanda mem· 

leketteki genç kabiliyet ve istidat

ları tanıtmak ve himaye etmektir. 
Bu genç kabiliyetleri tanıtmağa ça

lışırken onlara karşı öğretici bir 

rehber olmayı da vazife sayaca

ğız. Radyonun kültür verimi, mu
sikiye münhasır değildir. özlü 

konferanslarla kafaları aydınlat· 

mak ve konferans kadrosunu zen

ginleştirmek !Uzımdır. Halkın, 

.memleket haberleri ve dünya ha

diselerile alakasını t atmin etmek 
için, bu yoldaki faaliyetimizi tak

viye edeceğiz. Bütün bunları dü
şünüyor ve tatbik çarelerini arar-
ken yalnız İstanbul değil bütün 
memleketi, ve bütün Türk halkının 

. 

ihtiyaçlarını göz önünde bulundu· 
rarak ona göre mesaimizi adını a

dım gen~leteceğiz. Mesaimizde um

demiz, bir şahsın değil, umumi zev· 

kin takdirine bağlı olmaktır. Onun 
için dinleyicilerin göstereceği ala

ka ve bize göndereceği mektuplar, 

ve irat edecekleri mütalealar, fa. 

aliyetimizi kolaylaştıracak ve iler
letecektir. Radyomuzun faaliye

tine ve ileri hamlesine en büyük 
önemi veren sayın Bayındırlık Ba· 
kanı Ali Çetinkayanm kıymetli 

müzahereti ve yüksek himayesi bü

tün ümitlerimizi süratle tahakkuk 

ettirmeye yardım edecektir. Din
leyicilerimizin her mütaleasından 

istifade ettiğimizi göstermek ve 
dinleyicilerle daimi bir a'laka tesis 
etmek için, radyomuzun faaliyet 
saatlerinde muhabere kısmı açaca· 
ğız ve bu kısımda dinleyicilerimiz
den aldığımız ımektuplara cevap 
vereceğiz.,, 

B ay Şükrüye tekrar sorduk: 
- Radyo neşriyatında kla

s ik eserlere ne derece ehemmiyet 
verilecek? · 

Cevap verdiler: 
- Bu sualinize, benden fazla 

matbaanızda ya evinizde makine 
ile aldığınız yabancı neşriyatın ce~ 
vap vermesi daha doğru olmaz ve 
bu cevap klasik eserlere ne derece 
değer verilmesi icap ettiği hakkın
da kafi bir cevabı da teşkil etmez 
mi? 

Bay Şükrü haklı idi. Bütün dün
ya radyoları klasik eserlere büyük 
değer verir ve bunlara geniş bir 
vakit tahsis eder. 

Geçenlerde İstanbul radyosunun 
bilgili ve faziletli spikeri Bayan 
Nedimenin fransızca kelimeleri, 
aıılınııı. t m bi,.. oadAkO'tlo i><>lAf'ç,,.,. 

etmesi üzerinde bir münakaşa de
ğil, fakat bir fikir mübadelesi vu
kubulmuş ve bu fikir mübadelesi
ne gazetemizin tahrir rükünlerin
den Felek de iştirak etmişti. Fır
sa tta.n istüade ederek radyo mi.i
dürüne bu telaffuz ve tecvit müza~ 
keresi hakkındaki fikirlerini sor
dum: 

Cevap verdiler: 
"- Lisan mevzularının böyle 

ilmi ve edebi bir tarzda münaka
şısma teb'an meclUp olduğum 
için, son münakaşa, veya fikir mü· 
badelesi yüzünden matbuat arka
daşlarıma minnettar kaldım. Her 
mütefekkirin içtihadında hür oldu
ğu şüphe götürmez. Bu ımeselenin 
de kıymetli kalem arkadaşlarımı-
zın himmetile ve kültürel bir su
rette halledileceğine, ve halledil
mesi lazım geldiğine inanıyorum.,, 

Suallerimiz son bulmuştu. Bay 
Şükrüye teşekkürlerimizi sunarak 
kendisine muvaffakıyetler diledik. 

Gaz Kursu 

1200 mevce ile faaliyete başlamış. 
daha sonra Balkanlarda radyo teşek 
külü ve neşriyatı vücut bulmuş ol
duğundan mevceyi değiştirmek za
rureti hasıl olmuştur. Bilhassa 
Lükseımburg istasyonunu da izaç 
ettiğimiz için mevcemizi (1618) e 
~ıkarmamız icap etti. Bu mevce 
bir taraftan Berlin ve Paris. diğer 
taraftan Moskova izacatı ile 
karşılaştığından onun da değişti

rilmesi lazım gelmiştir. Bugün 
1611 ile çalışryonız. Bu mevce me
saimizi temin etmektedir. 

........ 

B ay Şükrüye sorduk: . 
- !stanbul içinde 11 bine 

ve memlekette de 30 bine yakın 

radyo bulunduğu anlaşıldığına 

göre programlarınızı genişletmek 

lüzumunu hissetmediniz mi? 
Cevap verdiler: 
"- Bu lüzumu hissettik ve prog

ramlarımızda değişiklikler yaptık. 

Şahıs ve artistlerin ı::ayısı arttırıl
mı tır. Bir hafta sonra temsil ko-

Burhaniyenin. meşhur Ulu camii 

Burhaniye, (TAN) - Balıkesir vi
layeti 24 üncü zehirli gazlar kursu 
Halkevi salonunda açılmış, mualliım 

kimyager Abcli memur ve serbest mes 
lek erbabrndan kalabalık bir kütleye 
hava tehlikesinden korunma dersleri 
vernıiye başlamıştır. Dersler ikişer sa 
attcn dört giin devam edecek ve mu
vaffakıyet gösterenlere kırmızı veya 
yeşil vesikalar verilecektir. 

Yeşil vesika alanlar, korunma ted· 
birlerini halka öğretmek vazifesile 
mükellef tutulacaklardır. Halkevi teş 
kilatı, kursta tutulacak notları düzel
tip çoğaltarak daha geniş mikyasta 
istifade olunmasına çalışmaktadır. 

Diğer taraftan, Halkevi, zengin ik· 
ramiyeli güreş müsabakaları tertip 
etmiştir. Müsabakalar 12 Eylülde ya
pılacaktır. 
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ili rektör ve Muhasebeci 
$ ehrazad, masalının 1002 in

ci gecesinde sözüne şöyle 

devam etti: 
"Kedi ile köpek arasındaki zıd

diyet ne zaman, niçin ve neden baş 
ladı?. Bunu kimse bilmiyor. İşte 

bunun gibi, bir fabrikanın direktö
rile muhasebecisi arasında da esas 
lı bir geçimsizlik ve anla.şamamaz 
lık vardı. Fakat bu iki saygı değer 
insan arasındaki geçimsizUğin se
bebi belli idi. Ve bu sebep te para 
idi. Işin tuhafı, anlaşamamazlığı 

doğuran bu para ,ne ona ne de bu
na ait değildi.. 

Bir gün direktör muhasebecisini 
çağırdı ve ona şu emri verdi: 

- Falan ve filan şeyler için şu 
kadar para vermeniz lazım. 
MııhA.sP.h"~' nni\nn .. ld n .. f'+~~,~-= 

gözden geçirdi. Bir takım hesap
lar yaptı ve cevap verdi: 

- "Falan., şeye ait parayı haydl 
ödiyeyim; fakat "filan., şey ıçın 

beş para veremem. Çünkü: hem 
gösterilen masraf plansızdır; hem 
rı "' henim kafi derecede param yok 
tur. 

- Plan demek .. direktör demek
tir. Sen emirlerimi dinlemiye mec
bursun!. 

- Haklısınız!. Evet, ben emirle
rinizi dinlemiye mecburum. Fakat 
kasada para yok. 

- Ne yaparsan yap. bul icat et! 
- Olmıyan bir parayı ancak kal 

pazanlar icat edebilir. 

M uhasebecinin inadını kıra -
mıyacağrnı anlıyan direk -

tör, muavini çağırmalarını emret-
ti. Muavin geldi. Direktörle mua -
vin başbaşa verip çare aramıya 
başladılar. 'Gözünü yıldırmak için 
muhasebeciyi tekrar buzrurlarma 
getirttiler. Direktör muhasebeciye 
ç:ıkışmıya ve elile masayı yumruk 
lamıya başladı: 

- Sen, istihsal planlarını altüst 
ediyorsun! .. dedi. 

Muavin de maı:ıııya bir yumruk 
indirerek ilave etti: 

- Yarın fa brı!{ayı kapatmak 
mecburiyetinde kalacağız .. 

Direktörle muavini, zavallı mu
hasebecinin kafası davul gibi şişin
ciye kadar bağırıp çağıru,lai. lllU

hasebeci, kurtuluş yolu olmadığı · 
nı görünce, elinde bulunup ta sar
fetmck salahiyetini haiz olmadıitf 
paraları vermiye karar verdi: "Ş:ı
radan kırpar, buradan kırpar nasıl 
olsa hPsarıhm denk getiririm.,. di
ye düşündü ve: 

- Bu JB ra arı "filiın .. c:PV irin is 
tediğine dair bana bir kağıt yaz, o 
zaman sana istediğin paraları ve· 
ririm, dedi. 

Direktör böyle bir kağrt vermeık 
istemedi: 

- Kağıt yazmıya vaktim vok, 
dedi. 

Muhasebeci de, tabii, parayı ver 
medi..,, 

Hikayevi büyük bir dikkat ve a
laka ile dinlemekte olan Halife, 
Şehrazada sordu: 

- Peki. dedi. direktör bu asi kn 
tunu ne diye idam etmedi?. 

Sehra7..a.d cevap verdi: 

························ı 
Yazan: 

M. Trubin 
Çeviren: 

B. Tok 
•••••••••••••••••••••••• 
- Ya Emirülmüminin, evvela; 

bu memlekette kul yok. Saniyen: 
burada insanlar ancak kanun yoli
le cezalandırılırlar .. 

1001 gecedenberi ilk defa olarak 
ciddi bir hayrete kapılan Halife, bil 
yük bir şaşkınlık içinde: 

- Yaaa .. Öyle mi?. dedi 

~ eh.~~zfı.d hikayesine devam 
.a 

"... direktörün hiddeti her ge -
çen gün biraz daha artıyordu. Ni
hayet iş o hale geldi ki, direktör 
bu inatçı muhasebeciden kuıtu! -
madıkça traş olmamıya ve hiçbir 
eğlentiye iştirak etmemiye karar 
verdi . 

Hakikatte direktör akıllı ve kut· 
naz bir adamdı. Derisini çok iyi gö
rebilirdi. Odasından hiç ayrılmadı
ğı halde bütün fabrika masasında 

duran iki hokka ar::ıaıTJ.da bulunu
yormuş gibi olan biten her şeyden 
haberdardı. Bu hokkaların içinde
ki mürekkep adeta S:hirli imiş gibi 
bu mürekkeple di~tıo- ettiği karar
lar daima en makui kararlar olur
du. 

Muhasebecinin hokkalara dikkat 

edecek vakti yoktu. O, hesapları 

içine gömülerek kasası başında o
tururdu. Fabrikadaki he,.kes onu, 
sihirli Prenses - kasayı muhafaza 
eden eli silahlı bir bekgi gi.bi telf..k
ki ederdi . 

Rolü ve vazifesi insan sağlığım 
korumak olan "işi koruma,, teşki
latı da muhasebeciye bu gözle ba
kardı. Muhasebecinin çok çalıştı

ğını dikkate alarak bir gün ona 
sordu: 

- Sen hiç yorulmuyor musun? 
İstirahat etmedt istemez misin? 

Hesaplarile meşgul olan muha
sebeci kayıtsız bir eda ile ct-vap 
verdi: 

- Ne diye istirahat edeyim·?. 
Her Al1ahm günü istirahatte de
ğil miyim? 

I
• şi koruma teşkilatı sözüne 

devam etti: 
- Sen niçin mütemadiyen hid • 

detleniyorsun?. Benden örnek al
sana!. Bak ben nekadar sıhhatli -
yim ! Kimseye kızmıyorum. Herke
se tatlılıkla muamele ediyorum. 

Muhasebeci bu son sözleri işit . 
medi bile .. Çünkü yine hesaplarına 
dalmıştı. 

Muhasebecinin bu muamelesi 
karşısında "işi koruma,, nın yüre
ğinde çöreklenmiş olan yılanlar 

başkaldırdılar .. "İşi koruma., SO· 

luğu direktörün yanında aldı: 
- Muhasebeci kanunları ihlfil e

diyor diye şikayet etti. 
Direktör merakla sordu: 
- Çabuk izahat ver, dedi, nasıl, 

ne şekilde, hangi kanunla.rJ'!. pŞ' 
- İşçilerden, sosyal sig0ı:t8' f~ 

rasma mahsuben ellişer kapık 
la almış.. ,. 

- Bedbaht! .. Sen bunu bili~,,. 
dun da ne diye şimdiye kada.r. M 
suyordun ?. Bari hırsızı iş UzeriJl 
yakalıyalım. .. eıerf 

Fabrikaya girip bütün ato~ 
dolaşmıya ve işçilerden so 
başladılar: 

ıJdıJI 
- Sen bütün paralarını 

mı?. 

- Hangi paraları? 

- Gündeliklerini? 

- Ne olacak? P' 
- Muhasebeci sosyal sigortB 

rası aidatını fazla almış. be11dell 
~ N~ aıyorsun?. Belltı 

tle fazla almıştır. 
- Belki benden de.. • 
- Belki benden de ... 

. ııe • 
• şi koruma bu meseleY1 rf' 
1 nüz iki Uç işçiye so~ıtl 81 

vakit bulmadan bütün fabrtk~s.· 
yaklandı .. İşte bu esnada fabtiJ.ldS 
nm pis ve ıkaranlık çöplükle si!)6i 
uyuklamakta olan "iftira,, da. Jtıtl• 
sinsi baş kaldırdı. Kimse fa~rul 
varmadan fabrikanın. uınunıi ıcsrıf 
tüsüne, motör seslerıne o da 

tı.Ert . .. .,. . k -a itbsrı'' 
esı gun ışı oruu• :: pitCJ;' 

n!\.."llesini direktöre götürdu. ttıJ' 
tör muhasebeciyi kolundan tll 

ğu gibi kapı dışarı etti. ıfr 
f a.ldl· 

Herkes rahat bir ne es •. !!&' 
rektör aylardan beri kesınedigl .;d 

wleilı->/ 

kalını kesti. Traş oldu.. eg 

gitti. d' 
Fakat işte bu andan itib~: sel' 

kasa hastalandı. MuhasebecıY bıı.f 
dığmdan ötUril mü, yoksa ~irdegil• 

_ ka sebepten dolayı mi, bel~·ıcıııi1' 
kasanın avurtları gittikçe ço 

başladı.. zil< dol'' 
Kasayı tedavi için en ha 

torlar çağırıldı .. 
b'S 1<0 

Fakat doktorlar bir teŞ 1 gi)' 
d kasa. .. 

yuncıya ka ar. . J{ıı.$" 

nün birinde ansızın ölüverdi· c1ılııJ 
son nefesini verirken sarı aı:ı ııtİ' 

kasanın l' 
açtı. O zaman herkes. o··rdi • 

w u g a. 
desinin bomboş oldugun "trnil!?t 
Demek ki kasa açlıktan ° . 01• 

··teessi1 
Birçokları bu halden mu 
dular.. 9;ıti• ·r ses Fabrikaya çöken bu o u 3yııl' 
içinde birdenbire. kanunun .,., &' . asan"· 
sesleri duyuldu. Kanu~ k 

1 
dI· 

lüsüne bakınca her şeyı an a dıı.sıtt' 
Direktör. korkusundan. 0 tıoi' 

.. ekkeP J1. 
kapandı. Titriyerek mur b ~ıııt ... 

ıva a.~ 
kalarından medet unım · ·ııl<sl&' 

Kanun. onu kulağrnda.n ~ 
iı ve sordu: 

- Kasa neden öldü? 
- Ben. bil. .. bilmiyorum.. 'flıet 

ti .. ne be 
Kanun, gök gürUlt su 

bir sesle gürledi: ıtl ıJır 
- Ya övle mi?. Bilmiyorsı ı,r11 

mek ! . Pek
0

i. Sen bil~iyor~~ pe~' 
biliyorum, dedi \'e nırektO 
ne takıp götilrdU.,, 



ltlaraınin Tinuırlenlı tepelerinden 

Japonlar 
Yılan Eti 
Yiyorlar 

Japonlar, yılan etinin birçok has
talıklara, bilhassa vereme kartı mü
essir bir deva olduğuna inanmışlar

dır. YalnlZ Tokyoda toz haline geti
rilmiş yılan eti satan iki yüzden fazla 
mağaza vardır. Lokantalarda tue, 
haşlanllll§, kızartılınlf çeşit çeşit yı

lan eti, müşterilerin emirlerine ama
dedir. Fakat bu et, çok pahalıdır. Her 
kes yiyemez. 

Tokyoda yılan etini temin eden a
dam, Azamt adında birisidir. Kendisi
nin yılan çiftlikleri ve muhtelif renk 
ve boyda on binlerce yılanı vardır. 
Yalruz Tokyoda senede 200 binden 
fazla yılan satan bu adam, yılan ti
careti sayesinde milyoner olmU§tur. 

Azamt timdi iki mesele y\lzilnden 
zan altındadır; mahkemeye verllmif
tir: 

'l 

Sinema 
' 

Aıeminde 1 • il 

Melilaa oe Aııni Dino bir lil111tle beraber ~allfırlark.a 

Dört Mevsim Uğrağı 
Kartal Otağı: Mardin 

Hasin adında bir Japon, kendlabı
den intikam almak istediği Sadanci'yi 
korkutmak için yılan tüccarmm m• 
ğazaama gitmİI, canlı bir yılan satm 
alarak tiyatroya gitmit, aktör olan 
Sadanci'nin sahneye çilm11l8"11 bekle
mi§tir. Filhakika, biraz soııra Sadan
ci sahnede görününce, Hasin içinde 
canlı yı1anm bulunduğu kutuyu sah

Yerli Film 
işinde Niçin 

ileri Gidemiyoruz? 

Yazan: 
·Aka Gündüz 

[)~kir - Mardin arum
~ -: IC>ee hem güzel hem ge
~ 

0 
bu afaçlı dallan geç~ 

itli ~ dereleri qarken, top
~-~ tarla köeeJerini km
'- te.. hiç ummuyor ki, biraz son
~ 1tirUYu.U ile altı ay bo-
1' .__~ iki hafta eninde bir çö-
~e çıkıverecek. 
~ile gtlzel bir kavak özil! 
'-il tııe kavağın. aöğUdiln, ağa -
.... ~ ba kadar çefitli-

Uial ._ Avin.e ndieidir. Bu.
let 41r1..~~ar, ağaçlar, )'efillik-
4~ ~ Bekindir. 
~? Kimi! Beki, tamyor mu
~ 8tı hem gazeteci olaamız, 
~ ~! Şu gördüğüntlz kavak
lllaa 

4 
onundur. Bunlan bıraktı da 

~ :pada elektrik mUhendisSt; du. Ocaktan Bekzade 
~ ler. Seneae be§ bin kavak 
~ daha çok satar ya - onar 
.. ....._elli bin lira, yirmif8nlen 
~""il eder. Sizin gibi dağlan, 
~· _lllıtnıez, benim gibi motör 
~ ile gtlııdeliği doğrult • 
'8a ter ... 

tılr ._? Y toför! Mardine yakl ... 

~ ~~-~dakl karakolu da • S '-ı-aın bahçelerini göreceğiz. 
' ~ öte taraftadır. Ce-s.ar· 'it bıııaf u sağ gerimizde bıraktık, 
~~:_-.dağ boğazmm solunda
~~ iavıılıyonız. Ne 
~ ~ bu! Yarısı beyaz, 
~ ...ıj, Y&naJ aan bir dağ, dtın-
~ ~ yar&tmlf, itini bitir
:~ ~OrulmUf, inşaat moloz-
~ Ya yığakomu,. 
~ arayıcw mısm, taba.kat $ mu? Gttzeı, tuhaf. uy
... ~h benziyen, beyaz uçru~ 
•'.'it ~jlan epeyce heyecaa.-

' lla:. ~te .. Gör, geç ... 
-..raın sivrisi göründü. 

f.f 811deaem kıt olduğu içfn a
S ı::;. ne derler bilmiyorum, 
.,._ bPkJ edebilirim. Mardin siv-ta 'tek ~itilik portatif çadı-
~ Uflllla benziyor. Arada
~ ....__, 1\&lllar: Portatif ya kire-
S~_~ı.ur, ya bildiğimiz çadır 
s...ı '"1ııı aivrisiniıı ,ımaı ytlz\l 
~ ~çelik, cenup yUzll yu
~ \oyQ e beyaz taftan. Porta,. 
~ --...... kısadır. Bunun bin bet 
~ ~e Ye.km, kıvrılarak tır
S ~· Kendimi bizim Anka-
~~! Ay&Jbelinde sandım. 
~;::donlu, yelyeperek en
.._~ arı bonouklu köyltl kız 
,~ ~ eteklerinin ku~klarma 
~etlerUe 8.8Ilarak bize yol 
S ._..,:_~kert garnizonun şen 

Jru;::""caıı sakalan tenekeleri-
r~"flllııl•'-~ Ilı iki yanlarma yer -

• bet ldlometreclen içe
~ye gidiyorlar. Şoför

geri kalmıyorlar: 

- tnen! Bay toför! Benim kar. 
tir marifetlidir. Otomofiline sa
hap ol, katınmdan ürkmesin! 

En sert dönemeçte aakalar, 
köylWer, otomobiller bir 

karlftJk. Tenekelerini doldurup kan 
ter içinde yokufu tırmanan baba
can sakalara, su bakraçlanm o
muzundaki ID'lğm uçlarma um11 
kuabalılara, suya inen, sudan ge
len, wya kof&ll, suya hasret, suya 
"*• 81IY& pı, auya b' RJ& til -
mem ne inaanlarla ,öyle iki. daki-
ka koklaeıP konuftuk. E. be bira
der, çene kemiğimden çengelle as
ll&lar yine söylerim: 

Cilmhuriyete kadar bu Marctine 
gelen idare adamlan ne kalp, ne 
merhametsiz, ne sudan insanlar
DUi ! Yuf olsun hepainin sicillerin
deki palavradan ıatafatlara ! Kos
koca Mardin f8hrlne - ki cenup 
plltomuzun siya.al incisidir - yüz 
elli, iki ytlz bin klğıt lira bulup 
içecek bir ıu getirmemişler. Bu da 
bizim devrimizin omuzlarma yük
lendi. Şimdi Mardin suyunu biz ge
tireceğiz. Yok belediyenin bütçesi
ni deve yutmWJ, yok hususi muha
sebenin tahsisatmı manda gevişle-
mit ! işi anlat merkeze. Topu topu 
ytlz elli bin ki.ğıt bu; nereden bu
lup verilmez. Milyonluk bile olsa 
Marcline esirgenmeli miydi? Salta
nat devrinden öyle miraaJara kon· 
mu§UZ ki, Atatürk Yardımcımız ol
sun. 

Yammdalri termuata buzlu su 
var, utancımdan açıp içemiyorum. 
Bereket versin Sivrinin durduğun
da bir toz toprak deryasına gömü
lekalchk ta göz göze gelen olmadı. 

Bu toz toprak içinde aklıma bun
dan on yıl önceki göztlnU sevdiğ:ım 
Ankara geldi. O da böyleydi. Fa
kat bugtın bir mamure oldu. Mar
din, vaziyeti itibarile daha çabuk 
böyle olacak. Gidip.t onu gösteri
yor. 

Ş ehri bir bu yandan bir öbür 
yana kesip geçen uzun yol, 

bugün bir bulvar yavrusu olmuı
tur. Tann herkese az çok bir yıkı
cılık kabiliyeti vermiltir. Fakat 
yıktıktan sonra daha iyi yapıcılı
ğı herkese nuip etmemiftir. Bu 
nasip Atatürk devrinindir ve o de
vir içinde belediye reisi doktor A· 
zizle vali F. Vural bu nasiple na
aiplenmitlerdir. Mardin halkmm 
imar iflerinde göaterdllderi ilgi, 
yardım ve heyecan da övgüye de
ğer. Ayda dört lira getiren bir es
ki dUkkln yıkılırken, sahibi mem
nun oluyor. Aldığı para ile he
men modernini, kUbiğini yaptm
yor ve on dört lira getiriyor. Bu
rada Mardin mebuau B. Abdtlrrez
a.k Şatana arkada§IDlı da saygı ile 
anmahymı. Sekiz bir, eekia bir, on 
altı matuumı büyük bir cömert· 

Mardin Valüi 
B. Fehmi Vura. 

neye atmJt, yılan dışan çıkmJI, bunu Bundan bet sene evveldi. lılemleke-
gören aktör korkudan dUştlp baJJI· timizde kendi aaııatklrlanmızm ha
mıştır. zırladığı öz dfUmlr.de film göreceği· 

Bundan başka yine bir muzip, Aza· miz ümidiyle kalplerimiz nasıl çoe
mt' den aldığı iki yılanı Japon Parll- mut, ümide kapılmıttık. Ne yazık ki 
mentosunda müakereler cereyan e- bu fUmler sekiz on taneyi apmadı Ve 
derken mebusların ara.ama aalıver- bu it birdenbire durdu. Uç dört sene 
mit bir anda koca parllmento allak var ki memleketimizde bir tane bi· 
bullak o1ınUftur. - le, büyük mevzulu ttlrkçe film göre-

tşt'e Azami bu iki suçluya yılan miyonız. Halbuki memlekete iyi kötü 
vermekle itham ediliyor. Bakalnn, ne §U sekiz on filmi haslrlayıp oldukça 
olacak? mtıhim bir para kaybettikten sonra 

Amerika da 
Yaşıyan Dev 

A·damlar 
ar arasm-

bu ite devam edemi;yen ipek Film 
stüdyosundan sonra memleketimizde 
bir stüdyo daha açıldı. Bu stüdyo
nun da bir eserini hatırlayamıyoruz. 
qttttğimize göre, memleketimlr.de, 
kUçilk mikyasta da olsa, UçUncU bir 
stüdyo daha açılıyormut. Sinemacıla
rımız kendi aralarmda rekabet tesi· 
rile istedikleri kadar stüdyo açmakta 
devam etsin. Bugün maalesef tabak-

dit drı ........ bf 'bir ~illa rteım
~· ~yle adamlar, en ziyade ~~1~ yo~. Memleketimizde yaptığımız film 
şilt Hükfımetlerle Kanadada gorülu- ler onbeş ile yirmi bin lira arasında 
yor. Fakat son yıllarda bu dev adam- oymyan bir masrafla meydana getiri 
larm adedi çok azalmıttır. Şimdi Ka- lebiliyor. Halbuki Tilrkiyede mevcut 
liforniya haataneeinde bir dev adam bütün sinemalar bu filmleri geçirdiği 
yatıyor. Bu Jon Aleıı adında 2 metre halde elde edilen umum! hi.sılat bir 
~ santimetre uzunlufunda bir gene;- tllrltl on beı bin lirayı geçm~§tir. 
tir. Uzun adam, hastaneye müracaat Birçok defalar yapılan tecrübelerden 
ettiği zaman husust ve uzun bir kar- doğan bu hakikat, film yapıcılarının 
yola yaptırmak mecburiyeti hisıl ol- ellerini kollarım bağlam!f, yeni teşeb 
mU§tur. bUalere giri,mek cesaretini tamam.ile 

Jon Azenin ittahı çok yerindedir. öldtırmUştür. 
Doymak bilmez. Bir oturueta iki kilo- Vaziyetin bu şekli bütün meslek a• 
ya yakın ekmek, 8 - 10 kap yemek damlarmca anlllfılımş bulunmasma 
yer. Bir gazeteciye şunlan söylemiş- rağmen birinci atildyoyu bir ikincisi
tir: nin, timdi de ikicisini bir UçllııcUsü-
"- 58 numara ayakkabı giyiyo- nün takip etmesinde elbet bir iımi1 

rum. Doym~k .bilmem. So~~klaı~ var. Bizce bu münhasıran dubllj yap 
gezemem. Ç'i:ıkü çoluk c;ocu '· ha~k mak arzu ve kanaatidir. 
etrafımı saı·ar. Boyum uzun. olduo"U Dublaj yapmak, yani ecnebi bir 
için hiçbir :;uç işliyeme~. Polıs ko,a.) memlekette ecnebi bir lisanında 
ca görür, yakalar. Tiyatrolarda en hılZll'lanan bir filmi kendi memleket 
arkadaki nandalyelere oturmak mec- halkımızın diline çevirmek demektir. 
buriyetinf "yım. Bi~kaç. sene evv~~ Kendi artistlerimiz tarafından yapıl
boks oyn .i!,m. Rakıplerım, uzun bo. mı~ f imler görmekten mahrum bu
lu hasımlannı yere sermekte gUçıttk lunduğumuz müddetçe. §İmdilik, bu· 
çekmiyorlardı. Şimdiye k~ ~ na da memnun olmamız gerek. 

likle istimllk ettirmesi ytlzU.naen lerce sandaly~ kırdım. Bekanm. Hi~- .. Memleketimizde hakiki ve yüzde 
yeni yapılmakta olan halkevinin bir kadın benımle evlenmek istemı- yuz tUrkçe filmler yapmak işinin bu 
önü çok açı1ınıt ve tehir bu saye- yor. Sirklerde ve v~etelerde boyu- derece kısır olduğunu gördükten 
de bir Cilmhuriyet parkı kazan- mu göstermekle geçınıyo~· ~- sonra dublaj filmlere P!rlen geldiği 
mıştır. cım iyidir. Fakat evlenemediğim ıçm kadar alıştığımız bı;~;.n erde yeni ıru 

Ne kadar temiz aokaklan, ne ı bedbahtm,ı.,. rulan bir şirket ~.u .. foıdaıı büyük ve 
kadar temiz hükillnet konağı, ne . mevzuıu bir tUrkçe filinin hazırlan-
tem.iz mektebi, ne temiz belediye yoruz, yahut bizden sonra gelen makta olduğunu duymak bizi y$1i il· 
dairesi var yarabbi! A dostlar! kızıyor, değiştiriyoruz. Hele can- mitlere dlltUrdll. 
Ben ntdeyim, nitleyim? Mardinden Warm adı verilen sokaklar btısbtl· Filhakika ErenköyUnün sessiz bir 
ayrılmak istemiyorum. Bunun bir tün ömür bir şey oluyor. Biz bu köteainde kilçllk bir grup bu eski ga-
plitonun ucu değil bir kartal ota.- numaralı sokak taraftan olmalı· ye ve Yeni Umit pefinde çalJ41111akta-

ğı Bir bakıma da Mardi k yız. Hele EnbUyUk'ün adı tlstihıde dır. ... n, i i nu- Pazar 
maralı Nevyork tehridir! Niçin ol- bile çok kıskanç okııalıyız. Bulvar, gtlnil, tatilimizden- istifade 
duğunu söylersem hem inanmaz- onun adı! Cadde, onun adı! Park ile biz de oraya gittik, ve bu gençleri 
8JDIZ, hem başka belediyelere ibret onun adı! Köprü, onun adı! Böyle elimizden geldiği kadar tetvike çalI§o 

verici olduğunu görUrsllntlz: PY olmaz! tık. 
Olan bir teY vardır ki o da ken· Sesli ve sea1z sinema alıcı makine-

N evyorkta oldup gibi Mar
dinde de sokakların, yolla· 

rm, caddelerin adı yoktur. Her so
kağın numaram vardır. 

- Dört numaralı sokağa sap. on 
bir numaralı sokalm kar§JSmda
ki otuz altı numaralı sokakta kırk 
bir numaralı ev, veya dUkkln fa
lan. .. 

Ne güzel delil mi? Bugün bir 
sokağa hotWDuza giden veya ~ 
pımı.a gitmek için bir adam adı 
takıyonıs, yarın adamcalıJa lozı-

di kendine olmuştur; onun adı lerinin heybetli görUnUttt araamda sa 
kendisi gibi EnbUyUk olanmdır, natkirlar rejiaörUn verdifi talimatı 
Tllrlriye: Atatürk! dikkatle takip ediyorlar, hareketleri-

İ§te bunu anlanz, sade bunu anla ni ve e&lerini onun amısuna uydu
rız. Ve sade bunu böyle bilip, böy- rarak vazifelerlnf 99vkle, arzu ile se-
le yapıp anlamalıyız. verek yapıyorlardı. 

Size Mardin.in daha nelerini an- Operatörlerin, aea mUhendialerinin. 
latacağmı nelerinL.. muavinleriniıi ve hattl reji8öriln ne

Bir tealdt notu: 
DUöla.larm, nıaPnhnll bpl

ıan... ...... tabeWarda •J'IM)lan 
,..... dejlldlr. 

§e8ini, çahprlarken duydukları zevki 
görerek biz de kendim.bi onlara kap
tmhk ve yeni ~tlere kapıldık. ''Gil· 
nete Doğru" isminde olan ba tllmin 
hevecaııb ve hareketli bir mevzuu var 

Dino' nan caip bir pom 

ve halkımw ali.kadar edeceği mu.b&k 
kak. 
Rejisörtlnün Amerikanın yeni wnıDe 

nne uymak istiyen yeni görüşlerini 
tatbik etmek istediği, çevirdiği ber 
sahneden belli olduğu gibi mevzu da 
güzel bir sevda hikayesi ile stıalemmt 
yepyeni ve meraklı bir macera. 

Filmin baş rollerini şimdiye kadar 
hiç görmediğimiz Mediha isminde 
genç bir aanatkirla Ferdi Tayfur ..,. 
Avni Dino yapıyorlar. 

Bu filmin ilk rt"Bimlerini sinema 
meraklıBı okuyuculanmıza bir an ev
vel yetitşirmek !çin alırken "Günete 
Doğru" filmini hazırlıyan bütün ar
kadqlara da muvaffakıyetler dile
dik. 

SINEMACI 
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Belediyeye 
Varidat 
Ara~ıyor 
Kızllcahamamda 

Birçok işler 

Yüzüstü Kaldı 
Kızılcahamam, (T~ muhabirin

den) - Belediye gelirinin azlığı, bir 
çok işlerin yarıda ve sürüncemede kal 
masma sebebiyet vermektedir. Umu
mi varidat yekfınu, gelirin tamamile 
tahsil edildiği zamanlarda bile 4 • 5 
bin lirayı geçmemiştir. Bu yüzden de 
birçok mühim ve bayati ihtiyaçların 
teminine imkan bulunamamıştır. Bun 
!arın başlıcaları şunlardır: 

1 - Yazın hamamlara ve güzel çam 
lıklara binlerce misafir geldiği halde, 

belediyo çamlıklarda bir gazino, mi

safirlerin istirahatini temin edecek 
bır otel bile foşa edememiştir. 

2 - Belediyenin deposunda on beş 

ten fazla IUks lambası bulunduğiı hal 

de parasızlıktan bunlar bile yakılama 
maktadır. 

3 - Uç sene evvel, bin mUşkUlatla 
Cümhuriyet meydanında. yaptırılan 

sebze ve meyve halinin kapıları tak
tırılamamıştır. Bu binanın sıvaları dö 

J;:Ulmekte ve yıkılma tehlikesi başgös 
tcrmektedir. 

. 4 - Kasaba haricinde yaptnlmış 

olan mezbaha azçok varidat temin et 

tiği halde tamirsizlik yUzUnden sıva

ları dökülüp harap olmaktadır. Yine 

varidatsızlık yüzünden sokaklar pis

lik ve toz içindedir. 

Kaza kaymakamı Vasıf Kolçak, 
şimdi Belediyeye varidat membaı bul 

mak için çalışmaktadır. 

Aydında Havacılık 

Haftası Programı 
Aydın (TAN) - Bu yıl Zafer ve 

Tayyare bayramı gerek burada ve 
gerek mülhakatta her senekinden ne
şeli bir surette kutlanmıştır. Bu ara
da, Nazilliden gelmiş olan takımla Ay 
dın gençleri askeri revir menfaatine 
bir maç yapmışlardır. 

Geceleyin orduevinde balo veril
mıştir. ljalkevindeki toplantıda Bin
ba ı Şcım'i tarafından zafer bayramı 
hakkında bir konferans verilmiş, bu· 
nu konser ve karagöz takip etmiştir. 

Zil ede 
Atatiirk 

Büstü Açıldı 

Büstün açılış merasiminde 

Zile. (TAN muhabirinden) - Yeni 
belediye parkına dikilen Atatürk büs
tü tayyare bayramında merasimle a
c ılmıştır. ilçede zafer bayramı şen
likleri çok canlı geçmiş, kaledeki şe

hitler abidesine çelenk konulmuştur. 
Gece fener alayları yapılmış . Halke· 
Ylnde alaturka konser verilmiştir. 

TAN 

İzmir Fuarında 

Sümerbank pavyonun
da neler gördük? 

Bu pavyon, gelişi güzel bir teşhir 
pavyonu olmaktan ziyade bir davayı 

anlatmak gayesini güdüyor 

Fuarın Lozan kapısı önündeki kalabalık 
lzmir (TAN muhabirinden) - Her 

sene biraz daha tekamül etmiş ve ol
gunlaşmış olarak karşımıza çıkan Iz
mir Enternasyonal Fuarında Sümer 
Bankın yaptırmış olduğu pavyon, ge· 
rek binası ve gerek iç tanzimi ve deko 
rasyonu itibarile, hiç şüphesiz ki ser
ginin ilk safta göze çarpan en bariz 
değeridir. 

Sadeliği nisbetinde zarif bir uslüp
ta beton olarak inşa edilmiş olan Sü
mer Bank paviyonunun önünde gece
leri fıskiyesi rengarenk ışıklara bUrii 
nerek akan bir havuz ve onun yanın
da genç Türkiyenin endüstrileşmesini 
temsil eden sembolik filr heykel var
dır. Bu heykel elinde bir çark tutan 
kudretli ve adaleli bir genç işçiyi gös 
termektedir. 

iki devir arasındaki 
zihniyet larkı 

Bu güzel ve manalı heykeli seyre
derek paviyonun sol kapısından içeri 
girdiğimiz znman zemini mermer dö
şeli mükellef bir yuvarlak salonun i
çinde bulunuyoruz. Burada büyük e
badda birçok panolar bizi karşılamak 
tadır. Bu panolarda tebarUz ettiril
mek istenen hakikat, iki devir arasın 
daki bariz zihniyet farkıdır. Zevke ve 
sefahate dalmış, vatanı ihmal etmiş 
olan padişahlar devleti ile yeni bir 
Türk yurdu kun:nak için bütün ener
jisini seferber etmiş olan Cümhuri
yet Devleti .. Bu salondan bir yay .şek 
!inde olan uzun salona giriyoruz. Sağ 
da salonu bir baştan bir başa kadar 
kaplayan vitrinlerde Siimer Bank fab 
rikalarının imal etmekte olduğu tür
lü mamulleri hep bir arada hayran
lıkla seyretmek imkanır-ı buluyoruz. 
Bu mamullerin, tipik örnekler halin
de teşhir ediliş tarzı hakikaten ku
sursuz bir mükemmeliyettedir. 

Muhtelif şubelerin faaliyetine 
ait örnekler 

Bakırköy, Kayseri, Ereğli fabrika
lannın her çeşit ve her renkten bez
leri, Nazilli fabrikasının emprime bas 
maları, Hereke ve Feshanenin kadın 
ve erkek yilnlü kumaşları, halıları ve 
kilimleri.Beykoz fabrikasının ayakka 
bılal"ı, hımit fabrikasının kağıt ve kar 
tonları, burada, Türk gücünün kısa 
z~.m~nda başa.rmıya muvaffak olduğu' 
buyuk eserlere şahitlik eder gibi yan 
yana sıralanmıştır. Salonun sol duvar 
ları baştan başa panolarla kaplıdır. 
Bu panolarda muhtelif endüstri şube
lerinin faaliyetleri gösterilmiştir. Bu 
panoların çok cazip bir hususiyeti, 
tablolar U:r.erinde mamul maddelerin 
resimle değil, asıl örnekleri yerlerine 
yapıştırılmak suretile canlı bir şekle 
sokulmuş olmasıdır. Bu duvarın iki 
yanını kaplıyan dört panonun ortasın 
da büyük bir Türkiye haritası göze 
çarpıyor. Sümer Bankın bütün fabri 
kaları bu harita ilzerinde işaret edil
miştir. Çok gUzel ışıklandırılmış olan 
haritada SUmer Bankın endüstriyel 
faaliyetinin memleketin her köşesine 
gitgide nasıl yayılımakta olduı!u bariz 

Sümerbank paviyonu önünde 
T ürk iyenin sanayileşmesini 

temsil eden heykel 

bir şekilde göze çarpmaktadır. 
Tam bir sadelik, ve ahenk içinde 

olan bu uzun salondan geçtikten son· 
ra ilk gördUğUmUz yuvarlak salonun 
öbür uçtaki eşine giriyoruz. Burada 
SUmer Bankın birçok fabrikalarına 
ait büyük kıtada resimler duvarları 
kaplamakta, beş yıllık planın seyri yi 
ne büyük kıta.da grafiklerle, çok sa
deleştirilmiş bir tarzda anlatılmakta
rlır. 

Mükemmel bir örnek 
Sümer Bank paviyonunun bariz hu 

ı::usiyeti, gelişi güzel bir mal teşhir ve 
satış paviyonu olmaktan ziyade. bir 
fııui ifade etmek, bir davayı anlat-
1'.ııak gayesini gütmilş olmasıdır. Sa
~ıatkar ve kıymetli elemanlar tarafın 
dan hazırlanmış olan paviyonda gerek 
organizasyonun, gerek dekorasyonun 
mükommeliyeti itibarile bu gayeye ta 
mamile erişilmiş ve fikir propaganda 
sının nr.mı yapılması icap ettiğine mü 
kemmel bir nümune verilmiştir. 

Çanakkale 
de Liseye 
Kavuş'91yor 

Çanakkale (TAN) - Orta okulu
muzdan her sene çıkan 90 • 100 tale
benin ekseriyeti, mali vaziyetlerinin 
müsaadesizliği yüzilnden, ~şka yerle 
re gidip tahsillerine devam edemiyor 
lar .. Okumak hevesi ve ihtiyacı karşı
sında çocuklarının tahsilsiz kalmala
rından müteessir bulunan Çanakkale 
liler Maarif Vekaletine müracaat e
derek bir lise açılmasını istemişlerdir. 
Vekalet, önümüzdeki yıllarda Çanak
kalede bir lise açacağını bildirmiştir. 
Bu haber, bUtUn Çanakkalelileri mem
nun etmiştir. 

Bigada da 
Sebze ve 
Meyva Bol 

---<>-

300 Pathcan 20 
Kuruşa Satıhyor 

Biga, (TAN) - Burada şimdiye 

kadar görülmemiş bir sebze ve meyve 
boJiuğu göze çarpmaktadır. Müstehlik 
fazla olduğu ve mahsul taşraya da 
gittiği halde yine sergilerde dağlar 

gibi sebze yığılı kalmaktadır. Geçen 
hafta satılıp ta bakiye kalan patlıcan 
lara müşteri çıkmamış, öküzlere yedi· 
rilmek Uzere 300 tanesi 20 kuruşa 
hayvan sahiplerine satılmıştır. 
Turşuluk yesil biberin 300 ü beş ku 

ruşa diye bağırılmış, fakat alıcı bu
lunamamıştir. 

Ezme yapmak ıçın doma -
tes kırk paradan satılabi!ımiştir. Yar 
ma şeftalinin üç kilosu beşe ve birinci 
nevi lop incirlerin kilosu üçe satıl
mıştır. 

Beş tanesi bir kilo gelen cins ve t:ıt 
lı elmalar beşe ve orta mallar yt\.z pa 
raya o.iye oağırılmıştır. Çok iri ve ne. 
fiı:ı ı.ırmutlar beşe ve bardak erikleri 
iiç kuruşa müşteri bulamamıştır. Ça
vuş UzUmUnün kilosu yedi buçuktur. 
Karpuz ve kavunun ucuzluğundan yü 
züne bakan yoktur. Çarşı içleri tınaz 
gibi karpuz yığılıdır. 

Konya da ki 
Şenlikler 

Konya, (TAN) - Zafer ve Tayya
re bayramı candan kutlanmış, bilhas. 
sa resmigeçide iştirak eden uzak köy 
lerden gelmiş halk ile Istiklal harbin 
de cenk eden üç yüzden fazla süvari 
çok alkışlanmıştır. 

Halkevinin en uzak semtlere kadar 
uzatılmış olan yinmi hoparlörünün 
yaptığı neşriyattan yek ziyade istifa 
de edilmiştir. Oğleden sonra, Ankara 
gilciyle Idmanyurdu takımları karşı· 
laşmışlar, bir gUn önce iki taraf dör
der sayı ile berabere kalmış oldukları 
halde bu defa AnkaragUcU 2 ye karşı 
6 sayı ile galip gelmiştir. 

Geceleyin C. H. Partisi taraf mdan 
Atlıspor klUbünde ve ordu evinde iki 
b!l!o verilmiştir. Fener alayları da ya 
pılmıştır. 

---10---

AZAT OBALARI 
Çanakkale (TAN) - Fakir veba

kımsız yavrular için açılan Erenköy, 
Yalova, Paıarköy ve Çardaktaki a.zat 
obalan Ağustos sonuna kadar devam 
ebn~ştlr. Çanakkalede her sene böyle 
qzat obaları açılmasına karar verilmiş 
tir. 

Mendereste İki 
Genç Boğuldu· 
Aydın (TAN) - Umurlu köyünde 

iki genç daha boğulmuştur. 
Aydınlı berber Ahmedin kardeşi 

Fazıl ve kayın biraderi HUseyin U
murluya gitmişler, orada· arkadaslan 
14 yaşında berber çırağı Mesut Sfune 
ri bularak yıkanmak üzere Menderes 
nehrine girmişlerdir. ~fosut, Serçeköy 
altında Katrancı mevkiinde yıkanan 
iki arkadaşının nehre girmek teklifi
ni korkarak reddetmiş, biraz sonra da 
iki gencin Burgaç denilen yerde bir
den bire kaybolduklarını görmüştür. 
Fazıl ve HUscyinin cesetleri aranmış
sa da. bulunamamrştır. 

o---

Bursa Vilayeti 
Mektepler Sergisi 

Bursa, (TAN) - Hoca Ali zade 
mektebinde açılan mektepler sergisi 
kapanmıştır. Sergiye vilayet merke • 
zindeki okullardan başka bütün kazr 
ve hatta köy okullan da iştirak etti 
~ için, sergi vilayetimiz öğretmen ve 
talebesinin çalışmalarını toplu bir su
rette göstermiştir. Öğretmenlerin 
ders malzemesi olarak yaptıkları eliş 
leri görenlerin takdirini ka7.anmıştır. 
Bu arada cam işleri, alçıdan yapılmış 

insan vücudü modeUeri nazarı dikkati 
celbeylemiştir. Talebenin birçok eser
leri de beğenilmiştir. 
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G~iP,. tfEZLE, BAŞ VE DiS, Ki Rl~LI !'<. 
BüTüN A<lR ILARI DINDIPIR.. 

Devlet Basım evi Direktörlüğünden : 
Teminat altçe

. muvs.Icl<e.t 
Muhammen bedeli 

Kita:bın adı: Baskı sayısı ~ 
Ortaokul: 

Tabii ilimler I 50,000 3830 Lira 127~ : 
Tabii ilimler II 25,000 1125 ,, 37 

66 
Tabii ilimler III 18,000 1400 ,, 466 

00 
Okuma I 15,000 675 ,. 225 

33 
Okuma 11 10,000 550 ,, 183 

33 
Okuma III 5,000 370 ,, • 123 (6) 

Yukarda adı, miktar ve tahmini bedellerile teminatları yazılı ul
nevi kitabın baskı işleri her biri ayn bir iş olarak açık eksiltmiye ~~;afB 
muştur. İhale 15-9-937 çarşamba gün U saat 15 te Devlet Basıme~ 1 ıcuJ 
komisyonunda yapılacaktır. lstddilerin bu kitaplar nevinden. bır .0 eri 
kitabını muvaffakıyetle neşretm4; olduklarını bildiren belgeleı: ve tzırıı 
göstermeleri ve 2259 sayılı kanunun ikinci maddesi mucibınce 1 dsJl 
gelen teknik ehliyetini haiz bulundllklarmı mahalli tioa.ret odasın 
alınmış bir mektupla isbat etmeleri lazımdır. J-

Şartnarne ve diğer tafsilat Devlet Basımevi direktörlilğünden a)JJl 

bilir. (5759) 

' Hozat Seyyar J andarma Alayı Satınalma Komisyonundan: ,, 
1 - Mamekideki seyyar jandarma alayı ihtiyacı için 60000 idlo sığt! 

eti kapalı zarf eksiltmesile satın alınacaktır. . ~ 
2 - Eksiltme 27, 9, 937 pazartesi günü saat 9 da Mamekidcki se'ft 

jandarma alayı satmalma komisyonu binasında yapılacaktır. _dJ 
3 - Alınacak etin evsafı mahalli teslim ve §artları şartnamede:;;, 

olup şartname de Mamekideki adı ge çen komisyondan her gün P 
alınabilir ve nümunesi görlilebilir. 

4 - Etin tahmin bedeli 10800 lira ve muvakkat teminatı 810 Iira~t 
5 - Şartnamenin dördüncü maddesinde istenilen vesikalar nıuvs.k 

teminatın konulduğu zarf içine konulacakhr. . fJ' 

6 Kapalı zarflar eksiltme günü saat sekize kadar komisyona veriJıll 
lidir. (5933) 

Hozat Seyyar Jandarma Alayı Satınalma Komiıyonundan~uıı 
1 - Mamckideki seyyar jandarma alayı tiyacı ıçın 900000 kilo 

kapalı zarf ekslltmesile alınacaktır. __ ?I! 
2 - Eksiltme 27, 9, 937 pazartesi günü saat 13 te Mamekideki seyr 

jandarma sabnalma komisyonu binasında yapılacaktır. ede 
3 - Alınacak odunun evsafı mahalli teslim ve şartlan şartnBJ%1 • 

yazılı olup şartname de Mamekideki adı geçen komisyondan her gUrı pıı 
rasız alınabilir ve nümunesi görülebilir. dJf' 

4 - Odunun tahmin bedeli 9000 lira ve muvakkat teminatı 675 lirB t 
5 - Şartnamenin dördüncü maddesinde istenilen vesikalar muva.Jtk' 

teminatın konulduğu zarf içine konulacaktır. rfl"' 
6 - Kapalı zarflar eksiltme günü saat on ikiye kadar komisyona. ve 

melidir. (5943) 

Hozat Seyyar Jandarma Alayı Satınalma Komiıyonundan: 
1 - Mame1ddeki seyyar jandarma alayı ihtiyacı için 255960 kilo ıctI111 

ot kapalı zarf eksiltmesile satmalınacaktır. 
2 - Eksiltme 27, 9, 937 pazartesi günU saat 9 da Mamekideki se# 

jandarma satmalma komisyonu binasında yapılacaktır. e 
3 - Alınacak kuru otun evsafı mahalli teslim ve şartlan şartnıuııed 

yazılı olup şart.name de Mamekideld adı geçen komisyondan her gUn pt-
rasız alınabilir ve nümunesi göriilebilir. . 

4 - Kuru otun tahmin bedeli 6399 lira ve muvalrkat teminatı 479 ıır& 
95.5 kuruştur. t 

5 - Şartnamenin dördüncü maddesinde istenilen vesikalar ınuva.Jckll 
teminatın konulduğu zarf ic;ine konulacaktır. .,erfl• 

6 - Kanalı zarflar eksiltme günü saat sekize kadar komisyona. • 
melidir. (5935) 

İstanbul Ziraat Mektebi Satınalma 
Komisyonundan: 
9.-:-.~937 tarih perşembe günü saat 15 de tstanbulda. liseler 01uh~ 

bcc~hgınde toplanan ziraat mektebi eksiltme komisyonuna 1978?,26 ıı.ıı~ 
keşıf b~dell Halkalıda Ziraat mektebinde yeniden yapılacak makillC h 
garları mşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

8
• 

Mu~avele: eksU~mc, bayındırlık işleri genel, hususi ve fennf §~s· 
melerı, P!'OJC, keşıf hulasasile buna müteferri diğer evrak liseler ınu 
sebeciliğinde görülecektir. 

Muvakkat teıminat 1483 lira isteklilerin en az 15000 liralık bu işe beı:ı~e 
z~r iş yaptığına d.air Nafia Vekaletin den almış olduğu milteahhitlik ; 
tıcaret odası vesıkalarını ve teminat makbuzunu havi kapalı znrfl 
9-9-937 perşmbe günil saat 14 de kadar liseler muhasebeciliğinde~ 
lanan komisyon başkanlığına makbuz karşılığında vermeleri lazımdır· . 
L-B E ŞIKTAŞ-, 

DiKiŞ YURDU 
Tahsilinin yüksekliği, idare

deki intizamile tanınmış en eski 
biçki mektebidir. 1 ve 2 senelik 
devrelerle 3 aylık kursu vardır. 
Mezunelere musaddak diploma
lar verilir. Kayit açılmıştır. ts
tiyenlere talimatname gönderi· 
lir. Adres: Beşiktaş AkarPtle,r 

87No. 

Satılık Mükemmel E"uıııesi 
Ayaspaşada Almanya sefa.re ... 10-

- 5 l ' 
alt tarafında Çifte Vav sokagt ıcıılO" 
lı Hamidiye ~eşmesi karşısında rıı~ı 
rifer, sıcak su, alafranga ve kU ef~ 
hamam, bahçe, kuyu. terkoS tel i~I 

k . d .k. 50fş, ele tnk, havagazı, 6 o a, ı ı tJıı.1' 
taşlık alafranga ve alaturka mil .,.,, 
iki veya üçe ka~li taksim çok h~tıt· 
dar ve muşambalı bir ev s.a.tılı v ,. 
Görmeic için karşısında Zekı ~(ı'11t 
oartmanma müracaat TPIE>fnn 
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o, HiC BiLiNM'Ei 
' s

i ahın Harp 

2Açacağını annetmem 
.. Selim, b 

§undtikt ıYiklannı çeke çeke dü-
lcasına den sonra, enli omuzlannı ar 
taıdedey ayadı. Uzun bir nazarla Aıı 
'I> e baktı: 

eıta.ı-ıarnan h a .. Şah lsmail, acaba ne 
Diye ~betınek fikrinde?. 
A Pta !dandı. 
'-\ ide.de, boynunu bükerek 
....... 0 °:~annı kaldırdı. 
~ oyie 1~IUnez Sultanım. Şah Is 
§uııdUkJ ~lr adamdır ki, onun dü
bUıı:ıeı, erıni, sırtındaki gömlek bile 
taraf~ F'~kat bana kalırsa, sizin 
~~ hır harp bahanesi zuhur 
lceıe ebJah lsmail harbetmek için 

....._ S Yecektir ebe ., • 
....._ ÇUn P:· 

inak iç· kU, katiyen zafer kazan
"etini k~· .0r~uaunun bugünkü kuv 

....... ~arı gormemektedir. 
de?,. ekaıa .. Murat Bey ne hal-

' 't.· lı ~1tti"· 
' ~nıe göre, Murat Bey, ba 
~ ~kı enıekdarlarile muhabe 
~ IlÜştir, Bunların, Amasya 
lllUht~da bir isyan çıkarmalan 
suı:eldir. 

tıe el1lrıi tı ~elim, başını hafifçe önU
tlıetizı.· ~ı. Sanki, bu ihtilalin vaha 
~ir h: §ıındiden hissediyormu§ gibi 
~. ~ecana kapılıvermi§ti. Ağır 
ta dtt~ eta, kelimelerin üzerinde du -.ca: 

....... ~ 
ta~ "'e: .. bunu.. zaten ben de 
~ ao .:dıyordµm . ..işte, seninle biz 
den. bi~şnıek istediğim meseleler • 

1\.. .. de, bu. , • • , , • 
...,c:aı • 

S ~~rn ile Aptald:d:n~ b: .giz 
0~ U l'lıillakatı, sabah ezanları 
~aı:n aya başlayıncaya kadar de-
birde~~~i. Ertesi gün, Aptaldede 

Sııı ıre Ortadan kayboluverdi 
ttıetıi ~ Selim gibi mağrur ve aza 
de:ı-ı,,iş ır hUkUnıdar ile bu serseri 
~ell bullrasrnda saatlerce devam e
"l.ll.Pıct b l'lıUlakatı, kapıda bekleşen 
haf~ aşı, Silahtar ve birkaç mu
leı-di ' Son derecede merak etmiş-

I<'aıt 
~k. en.al:. meraklarını tatmin ede-
~lerıı-küçUk birşey bile öğreneme 
hıt-e d ~.~alnız; Selimin hali birden 
hatta eğişıvermişti. Günlerden ve 
~li göa~ıaı-danberi dalgın ve endi
e~i ~nen Selime, bu ml.ilakatın 
\'e Şe:nUnden itibaren bir neşe 

ret gel . ti l mış . 

•briz Sarayında 
t.1Uhim Bir Yaka 
~ ~rlak ve mehtaplı bir gece 

~elıtiı 1di. Ay, semada yükselmiş. 
1l14 (~ 88.raYirun (Hasbahçe) si
daki btı ~et misal) denilen kısmm
. lla~ YUk havuza aksetmişti. 
~de, k un, pırıldayan suları üze
'<tl' ~z ~?topu gibi bembeyaz kuğu· 
~ ak

11
Yor .. Salkımsöğütlerin ha

~lıtretı Seden gölgeleri emsalsiz bir 
Eltıli"e Sahilin bir köı:ıesini derin-
~ .ıOr G"' i \>%.ia ·· u lerin, reyhanların, er 
~~ti tın kokuları; ruha tatlı bir 

"er· Uzak 1Yordu. 
~el\ Ycıı1ta, bahçenin labirente benzi
~lıyatı arı arasında biribirlerini ko 
ıı lıa.ıarı ~e?ç kızların şakrak kah· 
b a.r- ağa ışıtiliyordu. Sık dallı bir 
, Q- ~ın. cınrn altında, rübap çalan 
esıe il' 1 hazin iniltileri andıran bir 

)a oyı....-ı· -· 
~aş YU --uıgı şarkı, bazan yava.ş 

~ı atıla kseliyor .. a.şkm ıstırapla
;'llta; l>etan bir feryada benziyor. 
bul> tİdi rde J>erde hafifliyerek, sö 
~· lıır Yor .. O zaman yalnız rüba
?'ıı k bit ~1:1 ve mlişteid nağmeleri bo 

llill'Uk;&a.n halinde uzaklara dol? 
' ~e e~1Yordu. 
'- b _ gu?.el g Z"h ~nd ece, u re .. 
' "'' en de gu"'zel mi? tU ·~e ı:n·· 

• ~l oıan unasebct? Sen, dUnyaaa 
aı tı • Zuhr !reylerin hepsinden güzel 
e lkıehta~' Ne bu ay, ne bu sema, 

n bu tatlı rengi, ne bv 

elmas deryasmı andıran havuz, ne 
bu muhteşem tabiat.. Bunların hiç 
biri senin kadar gUzel olamaz .. Sen; 
başlı başına bir alem .. Hüsnün ve 
letafetin, bUtün sihirlerini ve mu
cizelerini bir araya toplıyan bir var 
lıksm. 

- Inanmıyoruın.. Beni taltif i
çin söylüyorsunuz. 

- Seni taltif i~n söylesem, bir 
mabuda ibadet eder gibi sana ta
}Jar mıyım? .. Görüyorsun .. Biliyor
sun .. Şu garip diyarda, mahzun gön 
lümü avutacak senden başka neyim 
var .. Kimim var? Iki senedenberi, 
en kasvetli geceleri andıran melf.ı.l 

ve mustarip gönlümde, bir buçuk ay 
dan.beri bir güneş gibi parlıyorsun .. 
Canıma can, hayatıma hayat katı
yorsun .. Kalbime, her an biraz da
ha artan, doyulmaz bir zevk ve ne
şe katıyorsun. 

- Şu halde .. Ne bahtiya.nm! 
- Evet, bahtiyarsın. Benim gibi 

bir gencin kalbine bu derecede ha
kim olduğun için cidden bahtiyar
sın .. Fakat acele eetme, biraz daha 
sabret .. Daha çok mesut, daha çok 
bahtiyar olacaksın. insan saadeti
nin en yüksek mertebesine vasıl ola 
caksın. 

- Ne olacağım?. 
- Ne mi olacaksın?. Ben Osman 

lr saltanatmm tahtına oturduğum 
gün; sen de bUtün Osmanlıların me 
likesi olacaksın. 

- Ah .. Bu, ne zaman olacak?. 
- Yakında. Hem de, pek çok ya 

kında. 

- Bu gece, çok coşkun .. Ve çok 
neşelisiniz .. Galiba iyi şeyler görüş 
tün üz. 

- Bana en çok neşe veren sen
sin ... Fakat bugün Şah ile görüştü
ğümüz şeylerin de, bu gece neşemi 
arttırmakta büyük bir tesiri oldu. 

- Bir şarap daha içer misin, sev 
gilim?. 

- Ver .. Ecel şerbeti bile olsa, se 
nin elinden büyük bir zevk ile içe
rim. 

Maktul Ahmet Sultanın oğlu 
ve Şah Ismailin misafiri Mu 

rat Bey, sevgilisi Zührenin verdiği 
şarabı almış .. Son damlasına kadar 
içmişti. 

Zühre, kimdi? 
Zühre; bir buçuk aydanberi, Mu 

rat Beyin hayatına karışmış olan 
Şirvanlı bir dilberdi. 

Murat Bey; her sabah atma bi
nerek gölün kenarındaki bir ağaçlı
ğa kadar gidip orada biraz gezin
dikten sonra tekrar saraya dönme
yi 8.det etmişti ... Işte bu gezintile
rin birfode, o ağaçlar altında Zühre 
ye rastgelmi~ .. Bu harikulade kızı, 
derhal çılgın bir aşkla sewnişti. 

Onunla ilk defa olarak aralarında 
şöyle bir muhavere geçmişti. 

- Güzel kız!. Sana, birkaç defa
dır, burada tesadüf ediyorum. Sen 
kimsin? 

- Ben mi?. Büyük felaketlerden 
kurtulmuş bir zavallıyım ..• 

- Sen, nerelisin?. 

- Şirvanlıyım. 

- Burada ne geziyorsun . 
- Şirvan muharebesinde, bütün 

varlığımız mahvoldu. Biz de bura
ya hicrete mecbur kaldık. 

- Anan, baban yok mu?. 
- Onlar, sefalete dayanamadı-

lar .. Öldüler. 
Ya, sen kimin yanındasın? 
- Işte .. Şuradaki kulübede, bü

yük anamla yaşıyorum. 

- Gelir misin? Seni alıp sarayı
ma götüreyLm. 

- Büyük anama sor. Eğer o ve 
rirse gelirim. 

Murat Bey, meseleyi derhal Şah 
lamış .. Kulübeye gitmişti. Kızı, bü
yük anasından istemişti. Zaruret i
çinde yaşryan ihtiyar kadın, yllz di 

nar mukabilinde, torununu vermiye 
nza göstermiştL 

(Arkası var) 

Tetanos 
lzrnlrde Güzelyalıda oturan bir 

okuyucumuz beni siygaya çekiyor. 
Kencll.'iinin t.arudığı müstahzar bir 
il&ç için gazetder vaktiyle rekliın 
yaparlarmış. Şimdi hiç birşey yaz
madddanndan, bu ili.ç hakkında be 
nim fikrimi soruyor. Müstahzar l-
18.çlar hakkında burada fikrimi yaz 
mıya kendimde ha.k bulamadığımı 
daha önce de izah etmiştim. lzmirll 
okuyucumuzun da bu arzusunu ye
rine getlnniye imktn yoktur. 

Bereket \'ersin ki okuyucumuz 
ayni mektupta Tetanos hastalığı 

hakkında da malfunat istiyor. Bu 
sorgusu ba.jka okuyuculanmızı da 
a.li.kadar edeceğinden ikinci arzu
suna memnuniyetle cevap \"eriyo
nım. 

Bu ha.'ltalık • harp -:a.manlan 
müstesna olma.k üzere - insanlarda 
gittikçe azalmakta ise de ondaııı ne 
kadar korkulsa yeri vardır. Çünkü 
Tetanosun mikroplan toprakta, ~ 
murlann içinde, hayvan gübreleri
nin içinde hemen daima mMcuttur. 

insan toprak üzerine, yahut Te
tanos mlkroplarile bulaşnuş her
hangi bir yere düşüp te biraz de
rinc,e yaralanır, yahut bir tarafı e
zilerek açılırsa Tetanos hastalığı he 
meın ha.zır gibidir ... Tetanos hasta
lığı bir de maydanoz köldyle çocuk 
düşürmlye kalkışan kadınlan bek
ler. Bundan başka temizlik ne ol
duğunu bllmlyf'..ıı ebelerin doğurt
tuklan minlminilerde olur. 

Mikrobun girmesiyle hastalığın 
meydana ç.ıkma.~ ıarasmda beş on 
gün g~e.r, fa.kat birkaç saat için
de bile meydana çıktığı vardır. 

Tetanos ln"'8.llm aklına dokunma 
dan, yani ne baygınlık, ne de onun 
gibi başka bir ln:r.a vermeden çene-

1 EK ON o M i 1 
'ı Deri Piyasası Açılıyor 

Gf!-nlük 
1 Yakında Almanyaya 

~~~~~ deri satışları başlıyacak 
lanndan ihracat için elli bin ki
loluk bir parti kilosu 4,05 kuru.5- : 
tan satılmıştır. 

• 
I
• stanbulun Bakırköy !'Iftlik- !I 

lerinde yeti,tirlJen keten ı i 
t.ohumJanndan on beş bin kiloluk 11 

bir parti piya."tamıza getirilerek 1
' 

j kilosu 9,27 ku:~tan satılmı§tır. 
1 

G ~en senenıın ııan mısır sto-
I ku bitmek iizeredir. Y.-.ni i 

lı mahsul henüz çıkmamıstır. ltk 
muıır mahsulüniin on beş güne 

:; kadar Bandırmadan gelmesi bek-
1 

11 

lenmektecllr. Rundam dolayı Mısır ' ' 
plyasa.-;ı 4,30 4,35 kunı arasında 11 

, 1 ve gittikçe düşmiJ·e mc~·yaldir. ı 
11 ~ -__ - - - -

Arpa Satışları 
istekli Geçiyor 

Dün şehrimize 44 vagon buğday, 
12 vagon arpa ve altı vagon çavdar 
gelmiştir. Gelen malların ekserisi sa
tılmıştır. Mevrudatm çokluğundan sı
ra malların fiy.atları 2 - 3 para ka
dar düşmüştür. Arpalar istekli olarak 
satılmıştır. Yumuşak buğdaylar; 
5,17,5 - 6 kuruş arasında, sert buğ
daylar 5.20 - 5,30 kuruş arasında 
satılmıştır. Polatlının 1 - 2 çavdarlı 
buğdaylan 6,20 kuruşa verilmiştir. 
Arpalar 3,37, çavdarlar 4.29 kuruş
tan müşteri bulmuştur. 

İsviçre Y af Meyvanın 
Gümrüğünü Artırdı 

Paris, 6 (TAN) - Isviçre hükume
ti Isviçreye ithal edilecek yaş üzüm 
ve meyvalarm gümrük resimlerini ar. 
tırmıştır. Halbuki geçen sene bu re
simler tnc.!frib!Uştf. Bunun sebebi bu 
sene Isviçrenin meyva ihtiyacım ken
di bahçelerinden temin etmek isteme
sidir. 

Hastahğı 
nin kllitlenmesile haşlar. Ağız açı
lamaz olur, Hasta lrnndisi 1'etano
sun ne olduğt~u bilmezse bu hal 
kendine biraz ı:;alm gibi gelir. in
san kendhdni bilerek, dipdiri hi se
derken yalnız ağzının, açılamaması 
nı ehemmiyetsiz birşey farzeder. 
Halbuki hekim ha hali göriince Jii
reği sızlar, çünkü bu acıklı hasta. 
lık hemen hiç bir vakit deva kal.mi 
etıniyen bir felalu:ttir. Onun i!;in 
!'4onraki a.llkmf\tlerini de tarif etmi
J·eceğim, zaten onun bir adı c1a ka
zıklı htimma olmasından rıe marifet
ler yaptığını tahmin edebilirsiniz. 

Yalnız, maydanoz kökile gelen Te 
tanosun iyi olmak ihtimalleri çok
tur. Çiinkü Tt:tanos mikrobu yalnız 
ha.~ma iş göremez, teslr'l!li ynııabil
mesi için yanında mutlaka yardım· 
cı mikroplar buhmnıası lazımdır. 

Bu mikroplar doğrudan doğruya; i· 
(,'eriye girince o yardımcı mikropla 
nn bulunmamak ihtimali \'ardır. llaJ 

buki deri üzerinde açılan bir yara
dan girerlerse o vakit ~·ıırdımcı 

mikroplar hl~ eksik olmazlar. 
Böyle yara ile gireaı Tetanos has 

taiığında.n kurtulmaya ~are hemen 
hiç yoksa da, tutulmamaya pek ko 
lay çare \'ardır: Yarayı alınca he
men Tetanos seromu sırmga ettir
mek, hele yara biraz derin yahut 
ezik olursa, on santimetre mikabı 

kadar serom insana Tetamos hasta
lığına karşı muafiyet verir. Bu da 
iki haftadan altı aya kadar slirer. 
O müddet zarfında da ~·ara kapa
nır. Kapanmazsa yeniden serom şı 
rraga edflir. 

Herhalde, toprakla bulaşık hir ya.. 
ra aldığınız zaman Tetanos sero
munu hatınnıza getiriniz. 

Berlin 

Gelen 

Müzakereleri Hakkında Piyasaya 

Haberler Çok iyi Tesir Yaptı 
Deri piyasası canlanmrya b8.flamıttır. Oğlak derilerini toplat· 

makta bulunan Ruslar rakipıiz olarak bu derilerin çiftini 170 ku. 
rufa almaktadırlar. Fakat, Almanya ile ticaret anl8.fmaıının im
zalanmak üzere olduğu haberleri deri piyasa.sının derhal yükael
mesine sebep olmuftur. 1 
Dericiler 180 den a§ağı mal vermek 

istemiyorlar. Keçi derileri henüz pi
yasaya dökülmüş olmamakla beraber 
piyasası cinslerine göre 180 - 220 
kuruş arasındadır. Almanlar bu cins 
mallarımıza daima alıcı olduklarından 
bugünlerde işlerin açılması beklen
mektedir. 

Çekoslovaklar koyun derilerimiz
den mühim bir parti satın almışlar
dır. Daha da alacaklardır. lstanbul 
mezbahasında kesilen koyunların de
rileri üzerindeki yapağılar çıkarıldık
tan sonra salamura içinde hazırlan
maktadır. Bu gibi salamura derileri
ni de Amerikalılar toplnttıklanndan 
bu sene bu cins salamura deriler üze
rinde de iyi işler yapılacağı ümit edi
liyor. 

Verilecek 
Teminat 

Mektupları __,,._ 
Osmanlı Bankasının 

Vereceği Miktar Ayrıldı 
Ankara, 6 (TAN Muhabirinden)-

Osmanlı Bankasının resmi dairelere 

hitaben verebileceği teminat yekCtnu 
tespit edilmiştir. Bu miktar 937 mall 
senesi için 4,500,000 liradır. Teminat 
yekfınu bankanın muhtelif §Ubeleri a-

Berlin müzakerelerinin 
piyaıadaki akialeri 

Türkiye - Almanya arasında 

rasında tııHsim edilmiş ve bu suretle 
her bankanın ne miktara kadar temi· 

de- nat mektubu verebileceği tayin olun-
vam eden kliring hesapları müzake
resiyle yeni ticaret görüşmeleri hak
kında piyasaya gelen haberler çok 

müsait bir tesir yapmıştır. Almanya 
ile iş yapan bazı ihracat müesseseleri, 

Alman ithalat firmalarile muhabere

ye başlamışlardır. Dün piyasada ge

çen işler de iştahlı muameleler arife
sinde bulunduğumuzu göstermiştir. 

Bilhassa deri ,tiftik ve yapağı satışla

rmda canlılık eserleri görülmliştür. 

Müzakerelerin bağlandığı neticeler ve 
yeni anlaşmanın esasları henüz ma
lüm olmamakla beraber tüccarlar va
ziyeti ümit verici bulmaktadırlar. 

BORSA 
6 Eylül PAZARTESİ 

l'AHı\l.AI~ 

Sterlin 628,-
Dolar 123,-
Fransız Fr. 90.-
Liret 110,-
Beıçıka frangı 80.-
Drahmi 18,-
lsviçre Fr. 570,-
Leva 20.-
Florin 65,-
Kron Çek 74,-
Şilin Avusturya 21,-
Mark 28,-
Zloti 20,-
Pengo 21.-
Ley 12.-
Dinar 48,-
Kron ls\•eç 30.-
Altın 1044,-
Banknot 257,-

Ç E 6 LE R 

632,-
127,50 
100.-
115,-
84.-
22,50 

580,-
23.-
70,-
84,-
23,50 
31.-
23,-
25,-
14,50 
52,-
32.-

1045,-
258,-

Londra 
Nevyork 
Paris 
Milfı.no 
Brüksel 
Atina 

630,- 630,-
0,7870 0,7875 

21,1075 21,1075 
14,96 14,9570 

4,6710 4,6710 
86,7460 86,7460 

Cenevre 3,4258 3,4258 
Sofya 63,4920 63,4920 
Amstcrd. 1,4266 l,4266 
Prag 22,54 22,54 
Viyana 4,1919 4,1919 
Madrit 12,0634 12,0634 
Berlin 1,9615 1,9615 
Varşova 4,1857 4,1857 
Budapeşte 3,9875 3,9875 
Bükre.ş 106,6666 106,6666 
Belgrat 34,4444 34,4444 
Yokohama 2,7268 .2,7268 
Moskova 20.4025 20,4025 
Stokholm 3,0785 3,0785 ....._ ___ , ___________ .) 

BORSADAKi MUAMELELER 
DUn borsada Türk borcu 14,75 lira 

üzerinden muamele görmüştür. Di • 
ğer tahviller ve hisselerde bir tebed
dül olmamıştır. Yalnız Aslan Çimen
tosu 10,20 lira üzerinden muamele 
görmüştür. Bir İngiliz lirası 630 ku 
ruş olarak tesbit edilmiştir. 

muştur. 

Şubelere ifraz olunan teminat mik
tarları şunlardır: 

Istanbul (Galata Merkezi) 1259000, 
Yenicami Merkezi 1.000.000, Adana, 
50.000, Adapazan 5.000, Akşehir 

5.000, Ankara 1.500.000, AnWya. 
10 bin, Aydın 10 bin, Ayvalık 

10 bin, Bahkesiz 30 bin, Ban
dırma 5.000, Beyoğlu 40.000, Bnn;a 
65.000, Ceyhan 5.000, Edirne 30.000, 
Eskişehir 40.000, Gaziantep 25.000, 
Giresun 6,000 lzmir 80.000, Kayseri 
45.000, Malatya 20000, Manisa 40000, 
Mersin 35.000. Ordu 5.000, Samsun 
40.000, Sıvas 35.000, Tarsus 5.000, 
Tekirdağ 30.000, Trabzon 15,000 u .. 
şak 15 bin, Zonguldak 40 bin. 

Kooperatifler Birliği 

Paris, 6 (TAN) - Beynelmilel ko .. 
operatif birliklerinin on beşinci kon· 
gresi bugün açılmıştır. • 

ZAHİRE 
BORSASI 

Cinsi 

6--9-937 
Fl~Al'LAR 

~ağı 

K. P. 
Yukan 

Buğday yumuşak 5 37,5 
Buğday sert 5 26 

K. P. 
6 12 
5 30 
4-Arpa 3 35 

Bakla 4 5 
Çavdar 4 25 
Keten tohumu 9 27 

4 30 

Fasulya 8 20 
Fındık kabuklu 19 -
Peynir beyaz 31 35 32 -

GELEN 
Buğday 
Arpa 
Çavdar 
Yapak 
Susam 
Tiftik 
Un 
Kuşyemi 
Fasulye 
Nohut 

913 Ton 
225 Ton 
110 Ton 

Yapak 
tç fındık 
Nohut 
Kuşyemi 
Afyon 
Dan 

Gl DEN 

DIŞ Fil' ATLAR 

Buğday: Liverpul 
Buğday: Şikago 
Buğday: VirUpck 
Arpa: Anvers 
Mısır: Londra 
Keten T.: Londra 
Fındık G.: Hamburg 
Fındık L.: Hamburg 

74*Ton 
39V2Ton 
22 Ton 
36%Ton 
15 Ton 
6 Ton 
4~Ton 

71%Ton 
18 Ton 
65 Tnn 
11 Ton 
8 Ton 
6 Ton 

5,89 
4,93 
5.Bl 
5.05 
3.83 
ROIJ 

94 84 
94.M 



l '"======================================================== "' :ı:a~ 

kden·z 
<onferansı 
op! nıyor 

(Başı 1 incidP.) 
Konferansa Akdenizle alakadar 

sekiz devlet davet olunmuştur. İtal
ya da bunlar arasında dahil ve Ka
m.denizin üç devleti de bunlarla be
raberdir. Almanya da ademi müdaha 
le deniz kontrolü sistemine davet o
le deniz kontrolü sistemine dahil ol
duğu için davet olunmuştur. Yalnız 
ispanya hükiımeti davet edilmemiş 
bulunuyor. 

Akdenizin sekiz devleti de tahtelba 
hir protokolünü imzalamış devletler
dir. Bu protokole göre, herhangi bir 
tahtelbahir, bir ticaret gemisini, yol
cularla mürettebatın çıkmasını te
min etmeden batıramaz ve ancak bu 
tedbirleri alıp tatbik ettikten sonra 
gemiyi batırabilir. 

Teklifler 
Ingiltere ile Fransanın konferansa 

yapacakları teklifler henüz mektum 
tutulmaktadır. 

Fransız matbuatı bu yolda birtakım 
tahminleri ileri sürerek tahtelbahir 
faaliyetlerinin tehdit edileceğini ve 
zaptürapt altına alınacağın,bu suretle 
korsanlığa son verileceğini yazmak
tadır. 

Fakat ltalya 
Italya Hariciye Nazırı Kont Ciano 

Akdeniz konferansına iştirak için vu
ku bulan davete verilecek cevap hak
kında ihtirazi kayıtlar ileri sürmüş

tür. Buna sebep, son Sovyet protesto 
notasıdır. Bu nota yeni bir vaziyet 
vUcude getirmiş bulunuyor. Kont Ci
ano Italyanın bu yeni vaziyeti süku
net ve itidal ile karşılamış olduğunu 
söylemiştir. 

Almanya için 
Paris gazetelerinden Ordre, Alman 

yayı Ispanya sularını kontrole iştirak 
ettirmek basiretsizliğinin Almanyaya 
yeni kozlar kazandırdığını söyledik
ten sonra bunun yakın bir atide ağır 
neticeler doğurmamasını temenni et
mektedir. 

Bedbinlik 
Matin, ademi müdahalenin yeni bir 

§ekilde yeniden vücut bulduğunu ve 
artık Ingiltere, Fransa ve ltalyanm 
b:ı.şbaşa verip anlıı.şacaklan bir Ak
deniz konferansının mevzuu bahsol
madığım, Almanya ve Sovyet Rusya
nın işe karıştırılması yüzünden mus
lihane itilafa imkan kalmadığını ya-

zıyor. 

Petit Parisien gazetesi ispanyanın 
konferansa davet olunmamasını doğ
ru bulmakta ve bu sayede bir takım 
ihtilatata karşı gelindiğini söylemek

tedir. 

Ne bayrak, ne isim 
ve ne de üniforma 

Londra gazeteleri tarafından veri
len maliı.mata göre korsanlık yapan 
tahtelbahir Woodford gemisini ba
tırmak üzere hareket ettiği sı
rada bayraksızdı, isimsizdi, ra-
kamsızdı, ve içinde çalışan 
mürettebat Uniformasızdı. Bunla • 
rı konuş.turmak için uzaktan yapılan 
işaretler boşa gitmiştir. Mürettebat, 
sUkfmet içinde iki torpil atmış ve ge
minin battığını gözetledikten sonra 
tahtelbahir deniz altında kaybolmuş-

tur. 
Moskova gazeteleri de Bologeof va· 

purunun ayni şartlar içinde batırıldı
ğını anlatmaktadır. 

Izvestia gazetesi, vapurun süvari
sine bir telgraf çekerek hadise hak -
kında tafsilat istemiş ve süvari ayni 
tarzda malumat vermiştir. 

Hükumetimizin 
vereceği karar 

Ankara, 6 (Tan muhabirinden) -
:Akdenizdeki korsanlığa nihayet ve
recek beynelmilel kati tedbirleri al
mak üzere bir lsviçre şehrinde top
lanması kararlaştırılan kor·~ !ransa 
hükumetimiz de çağırılacaktır. 

Konferansta Türkiyeyi Hariciye 
Yekilimiz Doktor B. Arasın başkan
lığında, mütehassısların da bulundu· 
ğu bir heyet temsil edecektir. Türki
yenin noktai nazarını tespit etmek 
ve Dış Bakanımıza direktif gönder
mek üzere Vekiller Heyeti, önümüz
deki cuma veya cumartesi günU An
karad toplanacaktır. Başvekilimiz 
lsmet Inönü, cuma günü şehrimize 
gelmiş olacaktır. Maliye ve Maarif 
V killeri, yann, lktısat, Dahiliye, 
Nafia ve Milli Müdafaa Vekilleri de 
obtirgün geleceklerdir. Toplantıya 

Maresa 1 Fevzi Çakma{;11n da iştirak 
edeceği haber verilmektedir. 

Dört Şimal devleti arasında 
Stokholm, 6 (A.A) - Dört Şimal 

Başvekilin 
Ege Tetkikleri 

(Ba§ı 1 incide) 
Bir aralık Manisa valisi Lutfi ile 

görüşen B~ekil, Manisanm umumi 
işleri hakkında izahat almıştır. 

Vali, sulama etütlerinin esaslı su
rette yapıldığını, inşaatın henüz iha
le edilmediğini, işin çok ciddi tutuldu 
ğunu bildirmiştir. Başvekilimiz, l\fa
nisaya da gidecektir. 

Başvekilimiz bir aralık İzmir vali
sinden Cellat gölünün kurutulması ü
zerine meydana çıkacak olan miim
bit arazinin ne yapılacağını sormuş. 
vali Fazlı Güleç bu sahaya muhacir 
iskan edileceğini, köylüye toprak ha
linde pay edileceğini bildirmiştir. 

cıköy·· de 
Ki Açıkta • 

1 

Felakete uğrayan aileler 
bekliyorlar • 

genzş qardım 

lnönU, göçmen işlerile de ala~{adar ı 
oldu. Yurda yeni gelen bu vatandaş
lara iyi bakılmasını söyledi. 

Şark seyahati 
Izmir, 6 (TAN) - Başbakan İs

met lnönü, Birinc:i. Umumi Müfettiş, 
B. Abidin Özmenle görüşürken teşrin 
aylarında Diyarbekir ve Elaziz mın
takalarına da bir seyahat yapacakla
rını vadetıniştir. 

Ordumnzun 
Kudreti 

(Başı 1 incide) 
yıktır. Meriyette olan harp nazari
yesi, Almanlarınki gibi dalına teca -
vüzdür. Silah, malzeme mebzuldür, 
en son tekemmül derecesindedir. Hiç 
bir eksik yok. Atatürk, kendisinin 
Inönü ile Türkiyeye verdiği takdire 
layık ordu ile övünebilir. 
"Davetli ecnebilerle ataşeler bu kud 

retli ve azimkar kuvveti görmekten 
şcv.ku galeyan duydular.ı, 

YugoslaÖ gazeteleri 
Belgrat, 6 (Tan muhabirinden) -

Türk ordusunun büyük Trakya ma
nevralarının Yugoslavya matbuatın
daki akisleri, dostane bir şekilde ve 
çok hararetli olarak devam ediyor. 
Vreme gazetesi, Türk ordusunu, A· 
tatürk'ün en mükemmel eserlerinden 
biri olarak kıymetlendirdikten sonra 
diyor ki: 

"Yüksek cesaretile ün almış o
lan Türk ordusu, bugün en mükem
mel şekilde silahlanmış bulunuyor. 
Orduda askerlik ruhu ve manevi kuv
vet çok sağlamdır. Türk askeri şef
lerine karşı tam manasile itaatkar, 
talim ve terbiyesi çok yüksektir.,, 

Tolsfoi'nin 
Torunu 
Hırsızmış 

.. 

--
J ean T olstoi 

BUyUk Rus edibi Tolstoi'nin torun· 
!arından Jean Tolstoi henüz on ya
şında iken annesi tarafından Nis so
kaklarından birine terkedilmiştir. 

Kimsesiz kalan çocuk sefaletle pen
çeleşerek güçlükle on yedi yaşına 

kadar gelmiş ise de bu arada bitçok 
hırsızlıklar yaptığı anlaşıldığından 

Fransa.da tevkif olunmuştur. 

Topkapı Sarayının 

Avlusunda Hafriya 
Topkapı sarayının iç avlusu da haf 

riyata başlamıştır. Bu hahiyatla 
Bizans devrine ait Akropolün meyda
na çıkarılacağı kuvvetle tahmin e
dilmektedir. Akropol bulunduktan 
sonra Bizansın kuruluşundan evvel
ki zamanlara ait eserler de araştırıla
caktır. 

Devleti Hariciye Nazırları, Ceı. . de 
tutacakları hattı hareketi kararln.'jtır 
mak üzere, yarm burada toplanacak
lardır. 

!NG!LTERE NAMINA 
Londra, 6 (A.A) - Eden, Cumn 

günil cenevre civarında toplanacak o
lan Akdeniz konferansına bizzat işti· 
rake karar vermiştir. 

Gümüşhacıköyünde selin yıktığı ve sürükleyip getirdiği 
enkazla kapanan tünel ağzı 

Merzifon, (TAN) - Son seylap j bunlar kafi değildir. Gümüşhacıköy 
felaketi, Gümüşhacıköyünde 1000 seylabı, en son Adana seylabından 

yurttaşı aç, perişan ve sokak orta· farksızdır ve belki netice itibarile 
sında bırakmıştır. Şimdiye kadar Kı- daha tahripkar olmuştur. Bu itibarla 
zılay Cemiyeti tarafından 250 lira Gümüşhacıköylülere daha geniş bir 
gönderilmiştir. Bu para ile felaketze- yardım temini ve 1000 vatandaşın 
d 

1 
k k d w 

1 
k d K 1 açlıktan, açıkta kalmaktan kurtarıl-

e ere e me ağıtı ma ta ır. ızı - ması lazımdır. 
ayın daha geniş yardımı beklenmek-
tedir. Amasya valisi Talat, felaketzede . 

lerle yakından meşgul olmaktadır.Bu 
arada alınan tedbirler şunlardır: Merzifon beledıyesi de, enkazı kal

dırmak üzere, Gümüşhacıköyüne 25 
amele göndermiştir. Belediye, mad

di yardıınlarda bulunabiLmek için kü
çük bir teşkilat yaparak işe giriş· 

miştir. Osmancık ilçesi de Gümüşha
cıköylülere imkan dahilinde yardım 
edeceğini bildirmiştir. Fakat, bütiln 

Selanik 
Fuarı Açıldı 

Atina, 6 (A.A.) - Beynelmilel 12 
inci Selfınik fuarı dün Veliaht prens 
Paul tarafından merasiınle açılmıştır. 

Bu sene fuara, resmi surette tem
sil edilen Türniye, Almanya, Yugos
lavya, İsveç ve Arnavutluk olmak ü
zere, 24 ecnebi memleket iştirak et -
miştir. Muvaffakıyetin her senekin
den fazla olacağı anlaşılmaktadır. 

Bir lngi iz Ge erali 

Ça111akkalede 
Çanakkale, 6 (Tan Muhabirinden) 

- Çanakkale harp mezarlıkları ko
misyonu müfettişi umumilerinden 
general Herbert Hart Çanakkaleye 
gelmiş, Seddülbahir ve Arıbumu 

harp sahalarını gezmiştir 

l zmirde Yeni 
Ortamekiepler 
Izmir, 6 (TAN) - Maarif Veki

li Saffet Arıkan, Kızılçullukta açıla -
cak olan erkek muallim mektebi ve 
eğitmen kursu için tetkikler yapmak 
tadır. Faikpaşa, Eşrefpaşa mahalle -
lerinde yeniden iki ortnmektep açıla
caktır. 

·toros Dağarında 
Y ş yan Aş·retler 

··zerinde T e ikler 
Toros dağlarında yaşıyan Türk a

şiretleri üzerinde iL:ni tetkikler yap
mak üzere bir ay evvel Konyaya git
miş olan Tıp Fakültesi fiziyoloji do
çenti B. Sadi Irmak dün lstanbula 
dönmüştür. 

"Türklerde kan grupu vaziyeti,, ile 
"Türklerde parmak izlerinin hususi· 
yetleri,, "göz keskinliği ve çarığın a
yak şekli üzerinde yaptığı tesirler,. 
s;ibi dört meseleyi etüt etmek için 
Seydişehir civarında dolaşan Sadi Ir
mak, orada 400 köylünün kanını mu
ayene etmiştir. 

Türklerin hangi kan grupuna da
ha çok yaklaştıkları meselesi üzerin
deki araştırmalarda dikkate değer 
neticelere varılmıştır. Sadi !rmak, el
de ettiği neticeleri Tarih Kurumuna 
bildirmiştir. 

Türk tabii ve fiziki ilimler cami -
yetinde de a)"Tıca bir konferans ve· 
recektfr. 

1 - Yol vergisi ile mükellef her
kes 4 gün çalışarak, Gümüşhacıköy
deki enkazı kaldıracaktır; aksi tak
dirde 240 kuruş ödenecektir. 

2 - Mahallen mümkün olan hiç
bir yardım, Gümiişhacıköylülerden 

esirgenmiyecektir. 

Celal Bayar 

Zonguldakta 

Tetkik Yapıyor 

Zonguldak, 6 (A.A.) - Ekonomi 
Bakanı B. Celal Bayar, yanında lş 
Bankası Genel direktörti bulunduğu 
halde dün şehrimize gelmiştir. Vali 
ve Parti Başkanı, vilayet erkanı, ma
den müesseseleri direktörleri tarafm 
dan karşılanmıştır. Misafirler Eti kö
mür ocağmdadırlar. 

~ 

Romanyada Sansör 
Bükreş, 6 (TAN) - Roınanyada 

müddeti biten sansür, 6 ay daha u
zatılmıştır. 

Abidin Özmen 
Şehrimize Geliyor 

1zmir, 6 (TAN) - Birinci umUımi 
müfettiş B. Abidin Ozmen, bugiln ls
tnnbula hareket etti, müfettişi umu
mi, beyanatında fuarı beğendiğini, 
müfettişlik işlerinin yolunda gittiği
ni, halkın mahsuliinü sattığını ve i
şinde huzur ve emniyetle çalıştığını 
söyledi. B. Abidin Özmen, 20 eylüle 
kadar Istanbulda kalacak ve sonra 
Diyarbekire dönecektir . 

306 Bin Ziyaretçi 
Izmir, 6 (TAN) - lzmir enter

nasyonal fuarını bugüne kadar 306 
bin kişi gezmiştir. 

Zonguldakta 
Neşe Haftası 

Zonguldak, 6 (TAN) - Zonguldak 
bir haftadan ber:i emsalsiz neşeli gün
ler yaşıyor. Zafer ve uçak bayramın
dan sonra havacılık haftası için çok 
zengin bir program hazırlandı. Motör 
ve sandallarla Kilimli mevkiine büyük 
bir gezinti tertip edildi. Burada bir -
çok müsabakalar, deniz eğlenceleri 

yapıldı. 

---0-

Festival Heyetleri 
Edirneye Gittiler 

Edirne, 6 (A.A.) - Festival he
yetinden Karadeniz grupu ile İstan
bul zeybekleri ve milli amatörlerden 
bir grup Edirnelilerin daveti üzerine 
dün otobüslerle Edirncye gelmiş ve 
çok candan karşılanmı§lardır. Dk o· 
yunlarını dün öğleden sonra Edirne
nin meşhur Sarayiçinde vermişlerdir. 

(BAŞMAKALEDEN l\IABAAT) 

Prensip 
Siyasetinin 
Bir İcabı 

7. lf. 9:i7 ~ 

Çin Cenevredefl . e 
t ardım istenııY 
Karar Verdi 

(Baştarafı 3 Uncüd~~. e f6 
Hongkongdan haber verildığill it· 

re, Japon muhripleri tarnfınd:ı~ c 
bu sehır 

raya çıkarılan askerler, :; . tJl5' 
. b' telsiz ıs 

varında Çinlilere aıt ır j!tle~ 
(Başı 1 incide) yonile bir rasatnneyi işgal et!Il ~ 

hoşnutsuzluk sebebi olan esirlik a- dir. ıer 
. . uhare"t>e 

lii.metinin ortadan kalkması, Macar- Şanghayda şıddeth m ~ 
lara olan dostluğumuz namına da, devam etmekte ve Japonlar dirle!· 
barış namına da memnuniyetle kar- vaziyetini muhafaza etmekte war:c· 
şılanmaya değer bir harekettir. lzumo amiral vapuru, gece şııı:t' 

Balkan Birliği devletlerinin de 
Bulgaristan hakkında aynı 

nevi bir teşebbüste bulunması te
menni edilecek bir şeydir. Kendi 
kendimizi aldatmaya lüzum yoktur. 

Bulgaristan elinden geldiği kadar 
gizliden gizliye silahlanıyor. Silah

lanma hakkındaki resmi kayıtlar ü
zerinde boşuboşuna ısrar ederek Bul
garistanı diğer milletlerle müsavi· 
Jikten mahrum etmek ve mağlO.p 
damgası altında bulundurmak uzun 
görüşlü bir siyaset sayılamaz. 

Şurasını açıktan açığa söyliyelim 
ki böyle dürüst bir hareketin Bulga
ristanı tatmin edeceği ve bir Balkan 
milleti sıfatile hakiki menfaatlerini 
hatırlatacağı hakkında hiç bir haya
le kapılmıyoruz. 

Oyle insanlar vardır ki pek çok 
meziyetleri olmasına rağmen hayat
ta daima geri kalırlar. Çünkü mezi
vetlerini aahsiyetlerini inkişaf ettir-
~ , ~ 
mek için kullanacak yerde daima şi-
kayet ederek, daima başkalarını 

kıskanarak, daima komşularına ve 
yakınlarına karşı kin ve husumet 
duyarak ve büyüklük hulyaları için· 
de hakikati unutarak kendi kendile-
rini yerler. 

I.şte Bulgar milleti bu nevi insan· 
lara benzer. Bu çalışkan ve mukte
sit milletin son senelerde inkişaftan 
mahrum kalmasının, refah ve fe
rah yüzü görmemesinin başlıca se
bebi, menfi emellere kendini kaptır
ması ve başkalarının kör bir aleti 
haline düşmesidir. Bunun için Bul
garlar, arasıra komşularının yüzüne 
gülerek vakit kazanmaya çalışıyor· 
Jar, fakat içlerinden bUtUn ko:nşula
rına karşı her türlü husumeti körük
lüyorlar ve büyüklük hulyalannın 
afyonile kendi kendilerini uyu§turu

yorlar. 

arış sistemini benimseyen 
devletlerin vazifesi, karşı ta

rafta bulunanların seviyesine inmek
ten geri durmak, onların hareketle
rine ayni ölçü ile mukabele edecek 
yerde kendi yüksek prensiplerinin 
icabını sonuna kadar yapmaktır. lş
te bunun içindir ki Küçük Itilfı.f ta· 
rafından Macaristan hakkında düşü
ntilen dürüst hareketin, Balkan Bir

liği tarafından da Bulgaristan hak
kında teşebbüs edilmesini doğru bu
luyoruz. Bulgaristnnm doğru yolu 
bulması, Balkanlılığmı duyması için 
Balkan devletleri mümkün olan her 
kolaylığı ve hüsnüniyeti göstermeli
dirler. 

Bundan istifade etmek veya etme
ımek, Bulgarların bileceği bir şeydir. 

Biz her şeye rağmen bu noktada 
bedbin değiliz. Bulgaristanda geniş 
düşünen bir gençlik yetişiyor. Bun
dan başka bugünkü Bulgar hükume· 
tinin ifrat cereyanlarına karşı hare

ket hususunda ara.sıra azçok meyiller 
gösterdiğini ve bazı dakikalarda kom

şularına samimi bir duygu ile el uzat
tığının da görüldtiğilnii itiraf etmeli

yiz. Herhalde Bulgaristanda iyi ce
reyanların inkişafına her imkanı 
vermek, Balkan komşuları için tabii 
bir vazifedir. 

Ahmet Emin YALMAN 

poo nehri boyunca ilerleyerek ).ıj.· 
hay ile W oosonug arasında ~r13ı ıı \1 

· tır da bulunan Jukong'a gelınış · ıJ.<tı' 
pur, taarruzun başında bulunın 
dır. ~iad 

Topçu düellosu, bilhas~a yan~ 
wan'daki Çin bataryaları ıle (ıili~· 

lid'r 1n poo arasında çok şiddet ... ~ .' i ıcııdt 
lar, şehri sarsmaktadır. )'. ıı ın JlldS~ı 
tayyare, \Voosoung mıntakaS 
harekata iştirak etmekt?dir. Çinlueff 

Japonların üç kuvvetı d?. İŞ or 
karşı müttehit harekete gırışın 

aınırıa 
duklan halde, Japonlar n . ııe' 
söyliyen bir zat, bu ıiarcketıer~; 
ti mecmuasını taarruz snylll 
söylemiştir. 

ÇINLILERIN ZAFERlıarı ~ 
Bununla beraber Çin kaynak IJ\.,f· 

Japon kaynaklan derecesinde :cıır. P 
fakıyet kazandıkları iddiasınd ·)der? 
ponlann Poosham'ı işgal e~ r ıs.rJ 
dair verdikleri malumat Çinlil:ııt 9 
fından teyit olunmaktadır. Fa eÇ~· 
liler derhal mukabil taarru:S g b~ 
lerini ve göğüs göğüse ~~~u bilıY 
muharebenin devam ettiğilll 
yarlar. . ~ 

Tokyo, Şanghayın şimah~~:tsst' 
lan Japon ordusunun 5 Eylul Jtl1ı7' 
ruza geçtiğini ve Şanghayın .ıo . c'P' 
metre şimalindeki Yen.·. clı·nf ri>-of' 
mevzilerini işgal ettiklerını bile~~ 
lar. Yine Japonlar, tayYnI' :..t ~ 

"bJ.JY 
Chapei'ye gitmekte olan ırıu edere~ 
Çin kuvvetini bombardıınan ıdı;!I' 
binlerce kişinin ziyaına sebeP 

0 

!arını haber veriyorlar. 
ÇININ Ş!MALlND~ tsiJl / 

Şimali Çin cephesinde Tıeil sf lı~ 
Poukeoıı mıntakasında JapO~. 
sabah bir taarruz ynpmı Jır .... ;11 

r<.'ew-
Japon kıtaatı, toPÇU kU\ Ut et' 

yardımiyle, 'Machang'da t~bıı§Şolt ~ d 
miş bulunan Çin kuvvetlerıne ~ 
detli hücum etmişlerdir.~ 

48 SAA1 
HavalandırıınuŞ .,e 
terkibinde aitll'I 
kremi bulunal'I 

.lJl' 
VENUS PUDRASI Alma.Il ve eJl 
giliz kimyagerleri tarafındııil er· 
son keşfedilen yeni bir ş~hcS ııd
dir. Bu yeni Venüs pudra.sile P ti>' 
ralanan bir cilt dünyanın ell fJi~ 
ra vetıi güzelliğini ifade edC:~aıır 
bir pudra VENÜS pudrnsı .. 1\ r"' 
cildi mat tutup cazibeli gos etıcJ' 
mez. Sarışın, kumral, esml !llİ' 
tene uygun renkleri vardır. 5 s~· 
ne dikkat ve taklitlerinden 
kınınz. 

Ka pah Zarf Eksiltme ilanı 

Lis.eler Ahm Satım • 
Komisyonunda'1t~ 

"" itti Dire~ ~ 17-9-1937 Tarih Cuma gilnü saat 11 de lstaııbul h.u r s:;z· 
lüğU binası içinde Liseler Muhasebeciliğinde toplanan Komisyond~sı ,., 
lira tahmin bedel içinde 600 Dershane sırası, 34 Siyah yazı ta.b 
19 yemek masası kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. . ·ıe tııl' 

Mukavele, Eksiltmenin Umumi ve fenni şartname ve resimle~ı. 1 

na ait evrak alım, satıım komisyonu katipliğinden görülüp öğrenıllt· 
Muvakkat tem mat 629 lira 18 kuruştur. . •. vcırı~. 
Istekliler teminatlarını vaktiııden evvel liseler muhasebeclıgı ı.Jıl 

·ı . . ptığıllll j 
ne yatırarak en az beş bin liralık buna benzer Mobı ya ışı ya t oı.1 
ir Istanbul Nafia Müdürlüğünden almış oldukları vesika ile ticare·ııJ1~ 
sının 937 yılı vesika ve teminat makbuzu ile teklif'mektuplarını it ıı· 
uygun şekilde eksiltme saatinden.. bir saat evvel komisyon başktıll 0 

makbuz karşılığında vermeleri lazımdır. (5786) 



~ 7 - 9. 937 

°'•let De ~ llliryollan ve limanları işletme U. idaresi ilanları 

~Slei~ehı·r 
T Yol Atelyesi Elektrik Şubesi-

~sk· nin Eksiltmesi Jt ışehır D . 
arıa1ı Zarf · ~· Yolları Yol atelyesi Elektrik §Cbekesinın yapılması 
l - Bu Usuuyıe eksiltmeye konmuştur. 

ı:ı 2 - lstef·n muhammen bedeli 29097.14 liradır. 
~n Ankara lıler ?u i.şe ait ~rtn~me, plan .ve sair evrakı D. D. Y~l~arı
abıUrı r • Eslti§ehır ve Sırkecı veznclerınden 150 kuruş mukabılinde 
3' l!:. 

~ada D. ~~ ltnıe 20-9-93'.7 tarihinde Pazartesi gilnü sa~: 1? de A~ka
Uııca Ya Yolları Yol daıresinde toplanacak merkez birıncı Komısyo-
4 M~aktır · ....... k:k . 

\esa_ kı a Sıltmcye girebilmek için isteklilerin aşağıda yazılı teminat ve 
lna1arı la Ynı gUn saat 14 de kadar Komisyon Reisliğine teslim etmiş ol-

/\. ıırndır u -2 9 . 
l'alıJt ın -ı O sayılı kanunun 16 ncı ve 17 nci maddelerine uygun 2182.29 
B - :auvakkat teminat. 
C _ ~u kanunun tayin ettiği vesikalar. 

b·S- 'l'eka.:ıa Vekaletinden musaddak ehliyet vesikası. 
1lınııe l<o lı~ mekt'Uplan ihale günü saat 14 d ekadar makbuz muka
. I>oııta. il lllisyon Reısliğine verilecektir. 

lliha.Yet b e gonderilecek teklif mektuplarının iadcli taahhütlü olması ve 

1 
G - Bu saate kadar Komisyona gelmiş bulunması lazımdır. 

arı ~Ol~ iş hakkında fazla izahat almak isteyenlerin Devlet Domiryol
aıresıne müracaat etmeleri. (3138) (5806) 

llevı • • • 
ını.._etne· 

ı ... l.llrla.rı nuryollan birinci işletme mmtaknsmda aşağıda mevi<ileri, 
aY?ı ka.paı Ve rnuhammen bedelleri yazılı balast her taş ocağı için ayrı 

l!:ks Jtllı 1 zarf usuliyle münakasaya çıkarılmıştır. 
tlasında be lO, 9, 937 tarihinde cuma günü saat 16 da Haydarpaşa gan b!· 
e~Utıne ırınci işletme eksiltme komisyonunca yapılacaktır. lstcklilerin 
8a.ikle te:ı~rtnamesinde yazılı muvakkat teminat mektubu, evrak ve ve
j°on reisı· •1! mektuplarını eksiltme günü nihayet saat 15 e i<adar komis
d lstekıoıgı.ne vermiş oLmnları lazımdır. 
eıı Yapa,erın teklif mektuplarında aşağıda yazılı muhammen bedeller
~ Şartna cakları tenzilatı ayrı ayn kaydetmeleri icap eder. 
aşznlif Ilı~ ve mukavele projeleri ücretsiz olarak Haydarpaşada Yol 

ettışliğinden alınabilir. (5511) 

'!' 
~ Oca· 

l:Inın mevkii 

~ 
'b nı.184 

~ ·~Yda 
'l{ını, rpaşa • Eskişehir 10000 150 

e lia. 186 - 194 
'lQ~darpaşa - Eskişehir 15000 150 162 

li . 217 - 226 
• a.yd 

...... 4o.00;rpaşa - Eskişehir 15000 135 

~ ~SkiŞel.L 
l\ıtlı '::r - Afyon 
eski· 4,9 

tehir • Ankara 5000 145 

Kuruş Kuruş Lira Ku Lira Ku. 

16200.00 162 1215.00 

24300.00 J822.50 

22050,00 147 1653,75 

18000 126 138 24840.00 1863.00 

7850.01) 157 588.75 
l>ev1 • • • 

~~ civ:: berniryolJarı birinci işlet."lle mıntakasmda Dil iskelesi istasyo
j" ell bed~~da. kilometre 54 + 600 ocağından aşağıda miktarı ve muham-
~ Çıka.rıı erı yazılı Balast ve Blok birden kapalı zarf usulile münakasa

tı o:.i~·ıt ırııştır. -
e~lrıda. ~e ~O, 9, 937 tarihinde cuma günü saat 16 da Haydarpaşa garı bi
'ai1111t'llle ırınci işletme eksiltme komisyonunca yapılacaktır. isteklilerin 
?hıltıe tek~~rtnamesinde yazılı muvakkat teminat mektubu evrak ve ve
~,Yotı t .

1
f rnektuplannı eksiltme günü nihayet saat 15 e kadar ırn-

eısr·· t ıgıne vermiş olmaları lazımdır. ( 5532) 
uı Cinsi lhale edilecek Metre mikii.bın Muhammen Muvakkat 

Miktar m 3 \•agonda tes- bedeli teminat 
lim Muham-
men bedeli 

Kuruş Lira Ku. Lira. Ku. 

---

24650.00 1848.75 

~ 
lltitı n~ı sınıf Blok 3500 260 ) 
Uçu cı sınıf blok 3000 210 ) 
~<>l~cu sınıf blok 2500 160 > 
~aı ~ taşı 2000 90 ) 

ast 3000 115 > 
2 >-lıuı • • • 
ı~9, ~men bedeli 52,500 lira olan 3000 ton suni Portland çimentosu 
~ e hUı l>erşembe günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada 

ta ~ ~ a:ıında satın alınacaktır. 
til~ etu~-rmek istiyenlerin 3,875 liralık muvakkat teminat i~e kanunun 

ı:ı llaa_t R'i Vesikalan ve Nafıa müteahhitlik vesikası ve teklıflerini ay~ 
ııt Ş~a l4,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 
-..:..~,, ~;: 260 kuruşa Anknra ve Haydarpa;;a veznelerinde satıl· 
1k~l8) 
~.,t ~------~------------~--------~~----~ Q"'l'iitk.i Vekaleti lç Ticaret Umum Müdürlüğünden: 

h:ltu~~ede Yangın ve nn~liyat sigorta işlerile çalışmak üzere kanuni 
ıı~ Si dairesinde tescil edilerek bugün faaliyet halinde bulunan Man
~lrktı bı.ı g~rta şirketinin Türkiye •Jm umi vekili haiz olduğu salithiycte bi
let et tıaın ere müracnatle İstanbul mülhakatı ve ha valisi acenteliğine 
~~ <l~ <lo. illa yangın ve nakliyat sigorta işlerile meşgul ol.~ak ve bu iş
ta Uııcu ş gacak davalarda biltün mahkemelerde müddei, muddea-alcyh ve 
~~il el'th~. sıfatlarile hazır bulunmak üzere Davit oğlu Mar~o Koheni 
~ a~i ~dıgıni bildirmiştir. Keyfiyet sigorta §irkctlerinin t~ftiş ve mu-

lilıl'lı~ ad{kındaki 25 haziran 927 tarihli kanun hükümlerıne muvafık 

ı olmakla ilan olunur. 

'ltn l buı N f M"'d .. l··w ·· d it • 9, 9 a ıa u ur ugun en: 
ıll~r ~7 çarşamba günü saat 15 tc açık eksiltme suretile ihalesi ta
'a aatllıtı:ı en lstanbul Tıp Talebe Yurdu yemekhanesi Uzerine kat HA.vesi 
,~'Ilı itan muayyen olan giin ve saatte talip çıkmamış olduğundan ~~9? 

t l6 dunun 43 üncü maddesi mucibince ihalesi 10, 9, 937 cuma gunü 
4\. ....... na ~afıa müdürlüğünde tekrar yapılacaktır. t ....... ~ u ışe ait ke§if ve ~rtnameleri dairesinde görülecektir. 

'te1tıu U~akkat teminat (435) liradır. 
~ g0 terın en az bir kalemde (5000) liralık bu işe benzer iş yaptığına 
tıı hlı.iu1k:ereceği vesika üzerine Nafıa MüdürlüğUndcn almış oldu1Iu mü-

TAN -::========================~===========================~11 

.. Eti Banktan Mühendis Aranıyor.~ 
Makine ve tesisat şubemizde çalışmak üzere ·Almanca lisanına 

vukufu olan 

Makine veya Elektrik 
~--. ilh~:r.cll!!!il~rl 
aranmaktadır. ·Müracaatlar tahriren (Eti Bank Ankara) adresine 

yapılmalıdır. •,•••••••••• 

Akay işletmesinden : 
1) lşletımcmizin Yalova Kaplıcaları methaline iki kilometre rhesafede 

tesis edeceği elektrik santralının bina kısmila, yaptırılacak olan tran.s
fonnatör kulilbesi kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2) Bu işe ait C\Tak şunlardır: 
a) ~ksiltme şartnamesi 
b) 'Fenni şartname 
c) Keşifler 
ç) Projeler 
d) Mahal listesi 
e) Mukavele projesi 
f) Fenni şartname lahikası 
3) Eksiltme 7-Eylül-1937 Salı günü saat 16 da idare merkezinde 

şefler encümeninde yapılacaktır. 
4) Santral binasının bedeli keşfi (29,598) lira (12) kuruş Transfor

matör kulilbesinin (2048) lira (44) kuruştur. 
5) Taliplerin he:- iki keşif yekfınunun % yedi buçuğu nisbetinde mu

vakkat teminat getıreceklerdir. 
6) Toolif sahipleri getirecekleri zarfları yukarıda yazılı günde niha

yet saat 15 şe kadar makbuz mukabilinde encümen Reisliğine tevdi et
miş bulunmalıdırlar. Postada vaki olacak gecikmeler nazan itibara alın
maz. 

7) Şaratname ve keşifler idare veznesinden Uç lira mukabilinde satın 
aJırıahiJir. (5332) • 

" 

PROFiLAKSiN 
Belsoğuk•uğu ve Frengiden korur. 

Cumurbaşkanlığı Filarmonik 
Orkestirası Şefliğinden: 

Cumurba.5kanlığı Filarmonik Orkestrasına bağlı, ayni zamanda salon 
Orkestrası vazifesini de görmek üzere bir caz heyeti, teşkil edilecek ve 
namzetler kabul imtihanına tnbi tutulacaklardır. imtihanda kazananlar 
çaldığı sazların nevine göre ayda 80-150 lira ilcretle angaje edileceklerdir. 

Salon müziği ve caz için: 
- Bir Piyanist, - Bir birinci kemancı 
- Bir ikinci komancı (başka bir alet de çalabilecek) 
- Bir Tenor saksofon (Bandonion yahut Akordiyon çalabilecek) 
- Bir Batori 
- Bir Kontrbas (başka bir alet de çalacak) 
- Bir Tromboncu ( b~ka bir alet de çalabilecek} 
- Bir Trompet çalan (bnJ]ka bir alet de çalabiJtcek) 
- alınacaktır. 

lsteklilcrin hüviyet cüzdanları ve elindeki sair vesaikle birlikte imtihan 
edilmek üzere 6 Eylülden itibaren 11 Eylül 1937 Cumartesi gününe ka
dar Jstanbulda Galatasaray Lisesine ve Ankarada imtihana girecek nam
zetlerin ise 15 Eylülden 20 Eylül Pazartesi gününe kadar Cumurbaşkan
Jığı filormonik Orncstrasr şefliğine başvurmaları lazımdır. 

Müracaat ve iımtihan zamanı saat 10-13 arasındadır. (2722) (5224) 

Hozat Seyyar Jandarma Alayı Satmalma Komisyonundan: 

l - 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 sabnalma komisyonu binasında yapılacaktır. 

3 - Alınacak unun evsafı mahalli teslim şartları şartnamede yazılı 
olup şartname de Mamekide adı geç en komisyondan her gün para
sız alınabilir ve nümunesi görülebilir. 

4 - Unun tahmin bedeli 38148 lira 70 J.."'1.lruş ve muvakkat teminatı 
2861 lira 15 kuruştur. 

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

6 - Kapalı zarflar eksiltme günü saat ona kadar komisyona veril
melidir. (5930) 

Hozat Seyyar Jandarma Alayı Sabnalma Komisyonundan: 
1 - Mamekideki seyyar jandanna alayı ihtiyacı için 9500 kilo sade 

yağ kapalı zarf eksiltmesile satın alınacaktır. 
2 - Eksiltme 27, 9, 937 pazartesi günü saat 11 de Mamekideki seyynr 

jandarma alayı satınalma komisyonu binasında yapılacaktır. 
3 - Alınacak sade yağın evsafı mahalli teslim ve şartları şartnamede 

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

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

teminabn konulduğu zarf içine konulacaktrr. 
6 - Kapalı zarflar eksiltme günü saat ona kadar komisyona verilme

lidir. (5932) 

Hozat Seyyar Jandarma AJayı Satmalma Komisyonundan: 
1 - Mamekideki seyyar jandarma alayı ihtiyacı için 325760 kilo arpa 

kapalı zarf ekslltmeslle satın alınacaktır. 
2 - Eksiltme 28 Eylül 937 salı günü saat 9 da Mamekideki seyyar 

jandarma satınalma komisyonu binasında yapılacaktır. 
3 - Alınacak arpanın evsafı mahalli teslim ve şartları şartnam<>de 

yazılı olup şartname de Mamekideki adı geçen komisyondan her gün 
parasız alınabilir ve numunesi görülebilir. 

4 - Arpanın tahmin bedeli 19545 lira 60 kuruş ve muvakkat teminatı 
1465 lira 92 kuruştur. 

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

6 - Kapalı zarflar eksiltme gUnU saat sekize kadar komisyona ve
rilmelidir. (5931) 

Devlet 

Kitabın adı: 

nkolrul: 

Basımevi Direktörlüğünden : 
Muhammen bedeli 

Baskı sayısı 
Teminat akçe
si muvakkat 

Hendese IV 120,000 2000 Lira 666 66 
Hendese V 80,000 1600 11 533 33 
Hesap IV 120,000 2650 ,, 883 33 
Hesap V 80,000 2300 ,, 766 66 
Birinci yıl kitabı 30,000 1560 ,, 520 00 

Yukarda adı, miktar ve tahmini bedellerile teminatları yazılı (5) 
nevi kitabın baskı işleri her biri ayrı bir iş olarak acık eksiltmiye konul
muştur. İhale 15-9-937 çarşamba giln U saat lfS te Devlet Basımevi idare 
komisyonunda yapılacaktır. lstdtlilerin bu kitap1ar nevinden bir ok'Ul 
kitabını muvaffakıyetle neşretmiş olduklarını bildiren belgeleri ve işleri 
göstermeleri ve 2259 sayılı kanunun ikinci maddesi mucibince lazım 
gelen teknik ehliyetini haiz bulundul<larmı mahalli ticaret odasından 
alınmış bir mektupla isbat etmeleri lazımdır. 
Şartname ve diğer tafsflfıt Devlet Basımevi direlrtörlüğünden alına,. 

bilir. (5758) 

lstanbul Gayrimübadiller Komisyonundan 
D. No. Semti \'e mahallesi 

339 Beyoğlu Yenişehir 

1261 Tarabya 
1799 Aksaray Langa Katip Ka-

sım. 

3025 Bostancı 

3655 Yeniköy Panaiya 

3827 Yeniköy Güzelce Ali pnJ]a 

3875 Üsküdar Selami Ali 

4115 Kuzguncuk 

4123 Eminönü Ahi Çelebi 

4988 Erenköy 
6387 Bebek 

Sokağı Kapı No. 

E. !kinci Bilecik deresi Y. 
Udnci Bilecik ve Kaya 93.95 2-55 

Soğuk su mevkünde E. 31 
E. Langa Bostan deııı.ınu E. 29-31 

İkinci Y. Katip Kasım bas- Y 39 
tanı 

Çatalçeşmc 

Kasap 

Bağlar mevkii 

Babacan 

E. Hacı Kaymak 
Y. Menteş 
Limoncular caddesi 

Bakkal köyü yolu 
E. Osman Bey 
Y. Ehram 

E. 16 Mü. 
Harita 24 

E. l8 

E. 107 

E. 13·15-17 
Y. 15-17-19 

E.12 

E. 37 Y. 34 

3004/22 
E. 74 MU. 

6427 Eren köy Bostancı, lstas- Erenköy Bostancı E. 14 Mü. Y. 1-3 

yon civarı 

Cinsi ve hissesi Hisseye göre 

muhammen K. 

Arsa 

Metruk Bağ yeri 
Arsanın 3/10 his. 

Arsa 

Ahşap hanenin 
6818/26880 his. 

MetrUk Bağ yeri 

İki kıta arsa 

Arsanın 112 his. 

üstünde odaları o-
lan kagir dUkkanın 
900/4800 his. 

Arsa 

Arsanın 3/12 his. 

İçinde bir ahşap ve 
bir kagir itöşk ve üç 
kıta kagir ahır, bah-
çıvan odaları ve belC 

110 Açık 
artırma 

700 
420 

140 

240 

150 

330 

230 

550 

100 
200 

" 
" 

" 

" 
" 

" 

.. 

il 

" 
il 

çi kulübesi olan 13000 Kapalı 
tarlanın 1/2 his. zarf 

Yukarda evsafı yazılı gayri menkuller on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. !haleleri 20, 9, 937 tarihine 
düşen pazartesi günü saat 14 tedir. Satış munhasıran gayri mübadil bonosiledir. 

EN HOŞ VE TAZE MEYV A· 
LARIN USARELERll\'DEN lS
TlHSAL EDİLMİŞ T ABll BİR 
MEl'V A TUZUDUR. Emsalsiz 
bir fen harikası olduğundan ta · 
mamen taklid edilebilmesi mUm
kUn değildir. Hazımsızlığı. mide 
yanmalarını, ekşiliklerini ve mu 

annid inkıbazları giderir. Ağız 

kokusunu izale ede&. Umumi ha· 
yatın intizamsızlıklannı en emın 
surette ıslah ve insana hayat ve 
canlılık bahşeder. 

tNGlLlZ KANZUK ECZANESl 
- BEYOGLU - lSTANBUL-

# TIFOBIL 

1
. Dr. IHSAN SAMI 

Tifo ve paratifo hastalıklarına 
tutulmamak için ağızdan nhnaı 
tifo haplandır. Hiç• rahatsızlı\f 
vermez Hertrp~ alabilir Kutıı~t 

' 50 kuruş ---
~~~)ticaret odası vesikalarile 10, 9, 937 günü saat 16 da geı. 

§iit111enin, Grip, Nezlet Bas ve Diş Ağrllarının Kat'i nacı KESKiN KAŞELERİ Di R. Bahçekapı 

Salih N°cat i 
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.DANTOSM~i~nu 
Dişlere Ebedi Hayat Verir. 
Ditleri temizler parlatır beyazlabr, çürümesine mini olur, 

dit etlerini kuvvetlendirir. 

Bu adanu canından 

bezdiren eey: 

GRiPiN 
t tecrübe edinclye 

kadar çekmeğe mah 
kdm olduğu ağn ve 

SIZılardır. 

Kadıköy Sulh icra daireeiııden: 
Müddei Denizyollan Müdürlüjtl if

letme tefi Zekeriyamn müddeialeyh 
ler Cenan ve Makbuıle ile .pyian v 
mu.,tereken mutaaamf olduklan Ka
dıköyilnde Boatancıck Yazmacı so 
kağmda ve ,arkan Mr. Höknen araar 
sı ve şimalen posta tariki garben tüc
car tariki, cenuben Yazmacı tariki v 
h&len Bağdat caddesi Bostancı fimen 
difer köprüsü civarında ve tramva 
durak yerinde bir cephesi tramva 
yolu üzerinde ve sağ tarafı mühendis 
Şerif B. ve kısmen Zekeriya Bey ar 
sası ve yan tarafı tüccar tariki v 
arka tarafı Yazmacı tariki ile mah 
dut eski 7 No. lı ve olbaptaki lrarita 
ve tapu senedinde yazılı 634,50 met 
re ve (1000) lira kıymeti muh8'1D'e 
neli arsanın izalei şüyuu suret.ili sa 
tılması hakkındaki Kadıköy birine 
sulh hukuk mahkemesi illmma mtis 
teniden ve tarihi ilA.ndan itibaren 2 
gUn müddetle eshabı müracaate açık 
bulundurulan ve mahkeme salonun 
asılı bulunan satış şartnamesinde mu 
haJTer şerait dairesinde ve peşin par 
ra ile 7-10-937 tarihine milsadif per 
,embe günü saa.t ondan on ikiye ka 
dar Kadıköy sulh mahkemesi bafki 

-
e 

-

e 

y 
y 

-
e 
-

-
-
-
i 

-
o 

a 

-
-
--
-kurda taliplerin verdiği bedel, kıy 

meti muhammenenin yüzde yetini ' Her aün aa.balı ve akf"'D mutlaka DANTOS ile ditlerinizi 
temizleyiniz. Danto. Huan iamine ve maıkuma dikkat. 

Fiyatı: Tüp 7 1.2, büyük 12 1,2, dört miıli 20 kuruftur. 
HASAN DEPOSU 

G R 1 P 1 N 
tipllğinde satılacaktır. Yevmi mez 

1 
beşini bulmadığı takdirde en son be 

En cf ddetli baş ve de1 ile talip 01anm hakkı mahfuz kaı 
T mak Uzere münyedenin on J>e, gün 

diş a§rllarını keser. daha temdidi ile 22, 10,931 tarihin 

1 1 
tesadut eden cuma gUnil saat ondan 

-
-

e _______________ _, G R p N on ikiye kadar en çok artırana ihale 

ADEM. .KT. DAR katiyyesi icra kılmacaktır. Satış tan 
~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!• 1 1 1 •!!!!!!!!!!!!!!!l!!!a.. hine kadar müterakim arazi ve evkİı.f 
' ~ icaresi ve 20 senelik evkaf taviz be-

i 
. 

ve BELGEVŞEKLl~iNE HA ~ŞI 1 aomattzma, 1tnır, adaıe. beı a~arı. deli ve belediye vergi borçları ue re-
-

H O r m O b 1• n 1 Gna kartRı bllhlassaPmüessl lrdirN. ::~;:~iu;Ek e 

pey akçesi vermelen lazımdır. lcr a 

1 

ve İflas kanUD'llDun 126 mcı maddes 
Kınklığı, nezleyi, soğukalgmlıklarm_ mucibince ipotek sahibi alacaklılarl 

Tabletlerl. ti.- eczanede arayınız (Po•ta kutu•u) J da.o miltevellid bütün ağn, 8IZI ve diğer alikadarlann hususile &.iz v 

i 
a. 
e 
! 12U Hormobln Galata l•tanbul · sancılan geçirir. masrafa dair olan iddialarını evraık 

müsbitelerile 20 gün içinde mahke -

Liseler Alım Satım 
Komisyonundan: 

-----------. -. me başkltipliğine müracaat eyleme-
KAYIP - İstanbul ÜnJv~tesı leri, aksi halde baklan tapu sicillerile 

hukuk fakWteeinden almış oldugum eahit olmadıkça satıf bedelinin pay 
1936-1937 senesi hüviyet cüzdanımı la.şmumdan hariç kalacakları ve da 
kaybettim. Yenisini çıkaracağımdan ha fazla malfunat almak istiyenlerin 

-
-

eskisinin h\ikmll yoktur. 937-1065 No. b dosyaya m\ira.caa ' 
Cbıal Milttan Beberlnin Dk temi- Eksiltmenin ya- Ekailtme- t 

Tabmin D&tı pılacağı gUn ve tekli 
bedeli ısaa.ti. 

Kuruş Sa. Lira Kr. 

Kok Kömllrtl '83 Tan 1900 688.28 20/ 9/ 937 Pazar· 
tesi aa&t 15 de Kapalı 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

TUvenan 280 Ton 1300 273 20/ 9/ 937 Pazarte-
si saat 15,30 da. Açık 

Mangal Kömtlril 17738 kilo 4,M 59.84 20/ 9/ 937 Pazar-

Odun "Gürgen" 
kesllmif 

310 

Odun ")(*" 120 ,, 310 
kesUmiı : 

tesi saat 14 de 

137.41 20/ 9/ 937 Pazar. 
tesi saat 14,30 da 

Açık 

Açık 

Komisyonumuza baiJı gUndUzlU lise ve orta okullann Mayıs 938 so
nuna kadar ihtiyacı olan yukanda cins, miktar, mubaımmen bedeli ilkte
minat, eksiltme gUn ve saatleri, hizalannda yazılı yakacaklar yanların-
da göllterilen tekilde ebiltmeye konmllfbır. " 

Ekailtme Iataııbul Kültür Direktörlüğü binası içinde toplanan Komis-
7.0nda yapılacaktlr. 

Iateklilerin llltnamelerdeld yazılı kanuni vesikalardan başka Ticaret 
oda11nm yeni yıl vealb ve teminat makbuzları ile birlikte belli saatte 
eksiltmelere gelmeleri ve tapalı zarflarında eksiltmeden bir saat evvel 
Komiayon bafkanhfma tediyeleri ve prtnameleri görmek üzere Komis
yon Bqkaıılığma mtlracaatıan. (5778). 

Mimart t,.,,_iae müul>aka ile 25 lira maatlı 

10 Talebe Alınacaktır 

GU7ıel Sanatlar Akademisi mimarlık bölümüne bu sene girecekler ara· 
mndan imtahanla seçilecek 10 talebeye okumalarını bitirinceye kadar hu
auat talimatnamesindeki prtlar dabDinde para~ yapılacaktır. im
tihanda muvaffak olan talebeler yanhm gördükleri müddetin yarısı kadar 
mecburi hizmeti ve bu husustaki talimatnamenin bütün ŞJ.rtlarmı kabul 
ettiklerini bildiren bir senet vermeğe mecburdurlar. 

Yapslacak yardım miktan pefin olmak Ur.ere ayda 25 liradır. 
Yardım tatilde dahi devam eder. 
Seçim imtihanı türkçe kompozisyondan, riyaziyeden, umumi tarih ile 

yabancı dilden yapılır ve 27- EylUl-1937 tarihinde saat 10 da başlar. 
Yardım görmek için mimari pbesine talebe yazılmak p.rt olduğuna göre 
taliplerin 25-9-1937 de yapılacak olan kabul yoklamuma girmeleri 
icap eder. Yardım görecek talebelere ait talimatname Akademiden her 
zaman alınabilir. Fula tafslllt almak ve muamelelerini takip etmek is
teyenler her gün saat 10 dan 12 Ye kadar Akademi idareaine milracaat 
edebilirler. (5914) 

Uzunköprü lskc1n Memurluğundan : 

.. Vedat eylemeleri lüzumu ilin olunur. 

kOltOr bil&ınlıl• erkek terz1 olnllu 
dlrekt6rllllnden; 

1. - Okulun dikiş ve biçki kısımlarına talebe kaydına başlanmıştır. 
2. - Kayıt ve kabul eeraiti için okula mllracaat olunması. 
Adres: 
Sultanahmet Divanyolu. 'I' ~!efon 22480 

dan kU~Uk bir 
kadeh l~lnlz. 

(5764) 

Bütün ecza.nelerde satılır. 

1 - Kaza dahilinde yapılacak göçmen evleri inşaatı için ıartnameehıe Ankara Ntimmıe Hutanesi S.,tabiplifinden 
ayguıı 82469Q. adet yerli kiremit açık ekailtme suretile satın alınacaktır. 
ı - Bunların muhammen bedeli 9483 lira 93 buçuk kuruştur. Hutaneye kapalı zarf usulile mubayaa edileceği illn edilen 293 kalem 
3 - Eksiltme 8, 9, 937 tarihinde Uzunköprü tsli.h dairesinde mUte- eczayı tıbbiye pazarlık ıuretile almacalrtır. 

tekidi komisyon huzurunda ve saat H te yapılacaktır. Pazarlık gllnll 17 Eyltll 937 cıwm günü saat on birdir. Buna talip o-
4 - Şartnameyi görmek istiyenler İstanbul, Edime lskin Mildilrlilk- lanlar ayni glln ve saatte teminatlarile birlikte Ankara Ntlmune Jıuta. 

Slne n Uzunköprü, Keean lşkAn m'1 murl1*1arma müracaat etmelidirler. nesinde mUtefekkil koıniayona mOracaat etalnler. Şartnameler Ankara 
5 - Taliplerin yllzde 7fl ~atı yatırdıklarına dair makbuzları veya da Nilmune hastanesi, Ba.ftabipugine, ve ı.t&nbulda sıhhat mtldilrUlğün-

buıka mektuplarlle mua,,.a gtınde gelmeleri. (5863) ,, de görebilirler. (3219) (59ü) 

. 

Sıhhat ve Güzellik 

Sağlam ve gDzel dişlerlS 
Sağlam ve güzel diıler de 

RADYOLiN ile temin e~ilir. 
Diılerinize çok dikkat ediniz. 

Sazan en ültad doktorlann bile aebeb menteini bulamad_..,. 
bir baltalıjm, dit ikibabından ileri geldiji p.k çok 

tecrübelerle anlqılmıtbr. 

Günde 3 defa ditlerinizi fırçalıyarak ve daima 

RADYO.Li 

Ölçüler ve Ayar Başmüfettişlğindeı: 

Şoförlere ilan 
Eski tarife taksilerin yeni tarife üzerine tadili için belediye d~ 

cümeninin 30, 6, 937 tarihli kararile 3 ay mühlet verilmişti. Bu ~ 
ti.n iici ayı geçtiği halde şimdiye kadar mevcut taksi otomobiJJ d/lr 
cUzt bir kısmı taksilerini yeni tarife üzerinden ayar etttrmı.terdir· 
de muayyen bir miktardan fazla taksimetrenin ayarına imkan 
ğmda mUhletin hitamında vukua. gelecek fazla mliracaatlar •n":I~ 
mek ve delaymile .. hyma•ak mecburiyetinde kalacaklar~. 
bir aylık mühlet zarfında da tarifede yeni bir değişiklik ol~~ 
mUhltıtin uzatılmumm da mevzuubahs olmadığını ehemmiyetle~, 
nize vazederiz. (5859) ___,,,,, 

----------------------------------
lnbiurlar latanbul Bqmüdürlüiünden: . ..& 

Biltbnum ispirto bayilerinin inhisarlar idaresinden ruhsat al!JIJ9a ~· 
bur olduklan kanunda yazılı ve muayyen fiyatla fazlaama sa.t;Jf ~ 
an da yaaak bulunduğu ve l, 6, 937 tarihinden itibaren başmUd .... hl "il 
müzden ispirtoıu içki beyyiye tezkeresi alanlva ispirto sat:maic ~,; 
ayni tezkere ile ruhsat verilmekte olduğu halde münhasıran tspittD~ 
tan diğer e,hum idaremizden ruhsat tezkeresi almadıklan ve 111 

1 

fiyattan fazlasme. ispirto sattıkları görülmektedir. ~ 
Böyle tezkeresiz veya muayyen fiyat~ fazlasına ispirto sataJlllt 

kında kanun ahklmmm tatbik olunacağı ilin olunur. (5936) 

------------------------------------~~ 
Ankara Tarih, Dil, Cojrafya Fakültesi Direktörlüfündeo: 

1 - Talebe kaydı 10 Eylül 937 den 10 Teşrinievvel 937 akıaınfJJ& ~ 
dar yapılacalrtır. Kayıt olmak için lise olgunluk ,ehadetnanı~ ! 1'I 
cüz.dam, a,ı kAğıdı, sıhhat raporu, iyi hal mazbatası, altı fotoğraf 
istida ile fakülte idaresine biz.zat müracaat edilmelidir. 

2 - Bu sene yatılı talebe almmıyacaktır. ~flllA 
3 - Ikmal imtihanlarına 4 Teşrinievvel 937 de, derslere 11 T~ · ~· 

vel 937 de baflanaoaktır. (3203) (5937) ~ 
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KütahJa Vilayetinden: ~ 
8'0 lira muhammen bedelli Vlllyet matbaam kl.jrt ve sair~ 

nhı temdiden lhaleal gUntl olan 27-8-1937 tarihinde yine talip d~i~ 
dıjmdan 2490 nmnarah ithallt kanununun 43 üncU maddesi 111u:!;.il 
bir ay zarfında pazarlıkla ihalesine karar verilmit olduğundan ~ 
rin bu müddet zarfında muvakkat teminatlarile Villyet daiml e 
nine müracaatlan. (5716) 
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