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Bir Kısım Mebuslar, Polisler için Kamutay 
1 ltalya ve Almany~ 

BUtçe 

Otomatik Terfi Usulünü istediler Muzakeresin Tekrar Komiteye 
Tak ip ediyor 

Ankarada Tıp Fakültesi 1 

Tesisi Hakkmdaki Layiha 
Münakaşalara Yol Açtı 
Sıhhiye Vekili Tenkitlere Cevap Verdi, , 

t •dris Sisteminde ikilik Olmadığını Söyledi 

Dönüyorlar 
Almeria Hadisesi Dolayısile Londradaki Alman 

Sefarethanesi Önünde Nümayiş1er Y apı1dı 

~ 2 (TAN muhabirinden) - Kamutay, bugün Hilmi 
lllQı 111 bafkanlığında toplandı. İlk olarak Emniyet T Hkilit Ka· 
rii ~ hazı maddelerinin değittirilmeai hakkındaki projeyi gö
:· Polislerimizin terfileri hakkında büyük bir hasaaaiyet göste
't ~ebuılarmuz, otomatik terfi usulünün konulmaamı istediler 

~ ~~undan evvel meıleğe girmit olanların da bu kanunun 
N~tifi huauıiyetlerden f aydaJanmuını ıararla ileri aürdüler. ı

letic~~cede, bu huauataki Dahiliye Encümeni maddeıinin yeniden 
...: ve Polisimizin adli ve idari olarak iki kısma ayrılması 
~enin tetkiki kararlqtırıldı. 

O
•• Bütün telsiz vurtalarmm devlet 

Windsor Dukii İle 
Madam Simpson 

Bugün Evleniyorlar 

Londra, 2 (TAN) - United Pre11'in muhabiri bildiriyor: ltal .. 
ya ile Almanyanm, tecavüzün tekerrür etmiyeceğine dair verile
cek teminat mukabilinde Ademi Müdahale Komiteıine dönecek-. 
leri anlatılıyor. Dündenberi bütün Avrupa merkezleri arasında 
vukubulan muhaberelerin verdiği netice budur. Teminat yolunda 
bütün deniz kontrol kuvvetlerini bir tek kumanda altında birlq
tirmek, ve bir tecavüz vukuunda mütterek tedbir almak, emniyet 
mıntakaları vücude getirmek gibi esaslar müzakere edilmektedir. 
lngiltere bu esaslara muvafakat etmiftir. Fransanın da bu karar
ları taıvip etmeıini bekliyor. Bu huıuıta bir anlatmıya vanldıfı 
takdirde İtalya ile Almanya Ademi Müdahale Komiteıile tefriki 
mesaiye ve kontrol vazifeıini yapmıya devam edeceklerdir. 

1 tal ya, ıeminat utiyor 
Londra, 2 l'l'AN) - lngiltere ha

riciyesinin sarf ettiği bütün diploma
tik faaliyetlere rağmen ltalyayı ade
mi mildahale komitesine iadeye henU.z 
imkln hasıl olmadığı anlaşılıyor. Fa
kat ltalya, zırhlılarının bombardıman 
edilmiyeceğine dair teminat aldık • 
tan sonra komitede çalışmıya devam 

• • kontrolU altında bulunması esasını 
nıversıte koyan k.anunun mUzakereai oldukça 

harareth geçti. 

L1 kk d 
8
. Ankara.da bir tıp takuıtesi kuruı. 

rı a 1 n a 1 r ması hakkındaki kanun projesi görü 

tvı 
şUlUrken, Hikmet Bayur (Manisa), 

k ftıtanb~ ll't::'~~ ~~ una asa ıeti~ taratın~· ec1ır.:...:! 
. I bir 8istem farkı doğuracağını bunun 
~lınaet Emin YALMAN mahzurlu olduğunu ileri sUrdU. 

O . Bu takUlte kuruluncıya kadar ts
nıveraitenin ilin uk.ı lev- tanbuldakinin eksiklerinin tamamlan 

1 
basına fU ilin aadmıttır: masını istedi. Hastanelerin feci vazi 

:tı...; Bugünkü Tan gazetesinde yette bulunduğunu anlattı. Sıhhiye 
t111J1c1a t Emin Yalmum ders orta. Vekilimiz, bu temennilere uzun boy
~ bofes-Or Prager'la dersine lu cevaplar verdi. 

~ Y&zıJım. Dersin •~unu Müzakerelerin 
lblfuı. '"1 glrlt doğru görillme-

2 • Tafsilatı 
~ l>enanele.re proffJllÖr gir. 
bala IOnra ancak reamf sıfatı Celse açıldığı zaman polis teşkUAt 
le-.. 01anıa.r veya rektör veya de- kanununun mlizakereaine devam ediL 
~ l'ela.katt veya tensibi Ue glrL di. AdU zabıta teşkilltı bulunan Yer_ 
lal • Çok mtlste&na dunınılara terde müddeiumumiler tarafından ha. 
~ kaJınaşı IAmn gelen bu vale edilen tahkikat veya tahkikatla 
11-.._ !'\ten gayrlslnde dersin ve ali.kalı işlerin bu kısım zabıta tarafın 
~-enin kutalllğiae riayet e.. dan yapılacağı, adli zabıta teşkilatı 
-.._. gerektir. bulunmıyan yerlerde ise bu tekillta 
~ - Bir mUddettenberl gazete- ait iulerin diğer kısım zabıta taratın
........_, devanı eden ve üniversite dan yapılacağı hakkındaki 12 inci 
~ btttttnlyle kavnya.. madde görUşillilrken B. Galip Pekel 
~ itibariyle birçok yanlJI ve söz aldı. Galip Pekel polisin adıt Ye 
~_!el'lerı olan röportaj ve ıntt- idari diye ikiye ayrılmasmın fay dala. 
-~ nihayet verilmesini rl rmdan bahsetti. Fakat nazari olarak 
~ ca yapılan bu taksimin tatbikatta gU~ 
...,'!.,, profMCJr ve talebe thıfver- lUkler doğuracağını, sonra bu 12 inci 
-. iti maddenin maksadı temin edecek tarz 
~ ert için mercllerlnln dekan da yazıldıgıw takdirde ceza muhake. 
WJnae Profesörler meclisi olduğunu leri usulil kanununun 154 UncU mad-lldJr. w 

desinin değiştirilmesi li.zrmgelecegi,. 

O 
imza: Cem.D BİLSEL 

Jıl'Y'erslte ? PpôrlaJlarım hakkın_ 
'"~ da. bu yolda bir ili.n asıldığını 
~ iken telefonla söylediler. 
~ kulağıma inanamadım. ArkL 
~ ha.berin doğru olduğunda ıs. 
!1lıını ettuer Ye benden cevap istediler. 
,~lını görmeden cevap yazmak 

lıt un. 
deta. :bu:a dönUp ilim görünce bu 

'Unı rozlerime inanmadım. 

11.hibt oJmru. ~ 

ni söyledi. Dahiliye ve Adliye Vekil 
Jerlnin de bu hususta mutabık kal. 
diklanru illve etti. 

(Arkası Sa. 8 SU. 1 de) 

• • edecektir. Bu teminatın ne olacağı he.. 
Anglıkan Kilisesi Rahiplerinden Biri, Dini Me- nüz tesbit edilmemif bulunuyor. Fa-

ıe.-...t y kat. hunlar aranmakta.dır. 
ras11n1 apm Uzere Çande Şatosuna Geldi Bir mutaıeaya göre, karamı awmı 

leri daha 11kı bir &ekilde tefrik! me
Pariı, 2 (TAN) - Windaor DU.kil ile Bayan Walliı W arfield'in ai edeceklerdir. lcabmda mukabele. 

evlenme meraıimleri, yarın (buaün) aaat 11,30 da Manta belediye l:>ilmisil teklifi Ingiliz mehafilinde iyi 
reiıi tarafından cande tatosunda yapılacaktır. karşılanmatnı§tır. Anlaşılan Alman-

Meruimde pek az davetli bulunacakb B I d be ya, ileride bir hadise çıktığı takdirde 
r. un arın araaın a f m·· te k h k t' il rl "----·kt· · ·ı ~!ı~'- 17 ed ı.. _ • uş re are e ı e SLU~ ır. 

ıazetecı ı e uwwn sen enuen yanında ?lıtan toförü de Kontrol sahasının açık bırakılmuı 
vardır. meselesi de görüşUlmektedir. 

Medeni niki.h, tatonun salonunda kıyılacak, dini nikah meraai- Almanya tarafından şöyle bir tek- ı 
mi de muıiki salonunda yapılaca.ktır. lif yapıldığı bildiriliyor: Almanların •on tekli/ine .._ 

Gelin de dahil olmak üzere meraıimde bulunan bütün kad 1 - Kontrol filolarmm mU§terek _,..,. 
ın- ul' . 

lar, ppka giyeceklerdir. Şatonun etrafında büyük bir faaliyet me
2
s ıyBeti, 

1 
.
1 1 

.1 re Ispanyol 
.. 1 · ek" ı . . . . . - eyne mı e gemı e 

goze çarpmaktadır. çerıd ı ev emne hazırlıkları bıtırılmıftır. lima.nlarmı ziyaret ve orad& demirle-
Dtik ve Dil§eS dö Vindsor, (bugün) ı- mek hakkının verilmesi, 

akşam otomobille Taroche - )ıfigen. R .. t .. Ara 5 3 - Tecavüz vukuunda mUşterek 
nese gideceklerdir. Kendilerinin Ca. U C U ceza. 
rinthie'e gitmek Ü7ıere orada trene bi- s r lngiltere bu plA.nı kabule taraftar 

nece~:~:y:,;::.~·Cantl• Viyana da ~~.1;;;ğ; ı:;::i::.·sanm tasv!bmi 
f'llomnda 

Paris, 2 (A.A) - Anglikan klisesi 
rahibi Anderson Jardine, VindsOr dtL 
kUnün evlenmesine ait dint merasimi 
Yapmak Uzere Cande şatosuna gelmiş 
Ye öğle yemeğine davet edilmiştir· 

Rahip Jardineini yarın Vindsor dU. 
kasmm evlenme merasimini ifa ede. 
ceği haberi Anglikan kilisesi mahfil
lerinde az çok heyecan hlsıl etmiştir. 

J ardin mm takasının tabi olduğu 
Drhamı Peskapoau, Jardinin mınta. 
kası haricine gittiğini bilmiyordu. 

Peakapos demiştir ki : 
Jardine'in kendi bölgesinden başka 

..-.. ,(Arkası Sa. 8 Sü. 6 da) 

. V'iyana, 2 (A.A) - Türkiye HarL 
cıye Vekili doktor Aras buraya gel
ml§tir. Bu hafta sonuna doğru Anka. 
raya hareket etmesi muhtemeldir. 

V'iyana, 2 (A.A) -Avusturya A. 
jansı bildiriyor: Dış Bakanı B. Shmit, 
husust surette Viyanada bulunan Tür 
kiye Hariciye Vekili Doktor T. R. A
rası kabul etmiştir. Mülakat, A vus. 
turya ile Türkiye arasındaki milnase.. 
batı vasıflandıran samimt dostluk ha
vası içinde cereyan etmiştir. 

1. Menemencioğlu 

Bugün Geliyor 
Belgr.at, 2 (A.A) - Türkiye Ha. 

ricfye sıyast nıUsteşan Numan Mene 
mencioğlu, Yugoslavya Başvekili 
tarafından kabul edilmiştir. 

DUn akşıı~ w Türkiye Elçiliğinde 
B .Menemencıoglu şerefine bir kabul 
resmi tertip olunmutur. B. Menemen 
cioğiu bu akşam lstanbula hareket 
etmiştir. 

Romanın salahiyettar mehafili ta
rafından ltalyanm beynelmilel vaziye 
ti vahimleştirecek veya gerginliği ar
tıracak her hareketten tevakki ede
·eği bildirlJiyor ve Italya tarafından 
mukabele bilmisil tedbirleri alınacağı 
tekzip ediliyor. 
Lonclra Alman Selarethanai 

önünde nümayİf 
Londra gazeteleri, bugün iki bin 

kişinin Alman sefaretanesi önUnde 
nümayiş yaparak Almeria'nın bom -
bardımanını tenkit ettiklerini, kala • 
balığın zabıta müdahalesi ile dağıtıl
Jığt bildirilmektedir. 

Gazeteler buhranın gev§ediğini kay 
dediyorlar. Taymis, lapanya limanla
rında emniyet mmtakalan tesisini 
çok muvafık bulmakta ve bu sayede 
Alınan ve ltalyanlarm kontrol vazi
fesine avdet edecekleri söylenmekte
dir. Deyli Telgraf, mUgterek teminat 
alınması sayesinde icabında müşterek 
harekete geçmenin mümkün olacağını 
yazıyor. 

F ran•ız gazetelerine göre 
.., .. ......._.,_ u u ..._ Paris gazeteleri, buhranın neticele 

Bayanlar!!! 
rinden bahsediyorlar. Petit Parisien, 
ademi müdahalenin gimdiye kadar 
yaptığı hizmetlere devam etmesini 

cevap verme.i beklenen Fraıva 
Hariciye Nazın 8. Delboa 

Habeşisfanda 
Toprak 
Mübadelesi 

Londra, 2 (A.A.) - B. Eden, ~ 
ğu Afrikasnıda İtalya Ue toprak mtl 
badelesi mutasavver olup olmadığı 
hakkında Avam Kamarasında soru • 
lan bir suale "Hayır,, mukabelesinde 
bulunmuştur. 

B. :Eden Habeşistandan lngilizi mı. 
yonerlerinin kovulması meselesi hak 
kında İtalyan cevabına hafta sonun
da intizar edildiğini bildirmiş ve hı
giliz • Portekiz itti! akına rağmen Por 
tekizin İtalya ve Almanyadan aillh 
sparişinde bulunması sebebini soran 
bir suale cevaben de, Portekizin si • 
lihlarmı !ngiltereden sipariş mecbu
riyetinde olmadığını ve esasen böyle 
bir siparişin İngiliz sillhlanması mU
nasebetile infaz edilemiyeceğini bil. 
dirmitir. 

• 
Londra, 2 (TAN) - Romaden ha. 

ber verildiğine göre İtalya hükfunetl 
Habegistanın merkezini Adisababa. 
dan başka bir gebre nakletmiye ka • 
rar vennlttir. Mustakbel, Habeş bil. 
t1imeti merkezinin neresi olacağı he. 
nüz belli değildir. 

Yeni Japon Kabinesi 

le!'fai vel'l!ite hakkında bir röportaj 
llrııvez.ı~&.ıırlamıya teşebbüs edince 
1-rıa. zi tenın sayın rektöı."ÜnU defa.. 
l{Uh Ya.ret ettim. Fikrimi anlattım. 
dera ~ derslere talebe gibi girip 
1Q.u d& emek tasavvurunda olduğu_ 
OJruYu 116Yledim. Üniversite llemimlzi 
~bb CUla.ra tanıtmak yolundaki bu 
'na. Usu rektör takdirle karşıladı. 
•anı, Yardım edilmesini telefonla de.. 
•&ad ra. söyledi. Ben de i§lerim mil. 
tbn. ;;ttikçe üniversite JP.Uhiııne ~ 
lecttm of eeörlerle ko·~\lm, de~a;. 
~ tıkız. lliYersite medeı~iıak~a 

-.3.. 'I 

<Arkam s~ Sil. "l't!et WinJ.ar Dükü ue Wallu Warlieltl 

MODEL mecmuasının ikinci sayı_ tavsiye etmekte ve icabında lapan • 
amı aldınız mı? Kendiniz ve çocukla- yaya karşı abluka yaparak dahilt is
rmız için yazlık modellerin en giL yanın beslenmesine imkan verilme • 
zellerini orada bulacaksınız. MODEL mesini tavsiye etmektedir. Echo de 
en yeni modelleri neşreden yegane Paris, Almanya.nın tesanüt istediği 
mecmuadır. Biltün bayilerden isteyi- ni anlatmaktadır. Diğer gazeteler teh 
ntz .. Yalnız 15 kuruştur. tikenin tahdidi için sarfolunan emek
~ ......_ ......._.. ~ lerden bahsediyorlar ve bu faaliyetle-

(Arkası ~a. ô SU. 8 da) 

Londra, 2 (TAN) - Yeni Japon 
Başvekili Prens Konoye kabinesini 
tamamlamak üzeredir. Mecliste en 
bellibaşlı iki muhafazaklr ve liberal 
fırkadan birer kişiye kabl.nede yer ve. 
rilmlstir . • ,p -.t 
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• ·------Amerikah Fotoğraf B. Roger 

An karada 
İhraç Ma larımızı Türk 
Şileplerile Gönder.eceğiz 

Deniz inşa 

7 emeli afıid 

Dün Mütehassısı 

Mesaisine Başladı 
Resimfer 

Alırken 
1 

l 
merika Milli Coğrafya 

Cemiyeti namına renkli 

resimler çekmek üzere tehrimize 
gelen Roger, çalıtmalarına bat~ 

laınıştır. 
Mütehassıs Roger, Ankarada ve 

muhtelif köylerde on beş gUn kadar 
kalarak birçok resimler çekmiştir. 
Kendisile görüşen bir muharririmi.ze 
§unları söylemiştir: 

"- Memleketinizde on beş glin kal 
dığmı için henüz katl bir şey söyliye
miyeceğim. Ankaraya gelince, buna 
ancak bir sihirbazın değneğinin ma
rifetile doğmuş bir şehir diyebilece
ğim. Dün:y;..ıın hiçbir yerinde bu ka
dar az bir zamanda bu imkanlarla böy 
le güzel bir şehir yapılamaz. Türk • 
lerden her yerde nezaket ve iltifat 
görüyorum.,, 

Roger, bura.dan Izmire gidecektir. 
Bütün memleketteki tetkikleri dört 
ay sürecektir. 

Arkadaşının Yüzünü 
Bıçakla Yaralamış 

1 Az Kullanılmış 1 

·Gemilerden de 
istifade Edilecek 
İhracat efyamızı harice ucuzca tatrınak, gön 

dermek ve bu suretle nakliye tarif el erinde tüc
car lehine ucuzluk temin etmek için esaslı 
tedbirler alınacaktır. lktııat Vekaleti, bu itin 
yoluna konulmaaı için, hariçten satın alınacak 
tilep işile mefgul olmaktadır. ihracat nakliya
tını ecnebi vapur kumpanyalarının elinden 
kurtarmak için yeniden 10 tilep ahnmaaı ka
rarlaştırılmıştır. 

DARPANEDE 4 MİLYON 
GUMUŞ PARA BASILIYOR 

Az kullanılmış 10 yaşını geçmtyen 
gemilerin de ayni maksat için çalış
tırılıp çalştınlamıyacağı tetkik edil
mektedir. 

• 
Adalara 
Rağbet 

Artıyor 

• 

Sultanahmet sulh ikinci ceza ha • 
kimliği, dUn HalU adında bir genci 
tevkif etti. Arkadaşının yüzünü bt· 
~akla yaralamaktan suçlu Halil: 

"- Evet dedi, onun yüzünü ben 
yaraladım. Çünkü kavga ettik.,, 

Ortaköydeki 

Darpane ve Damga Matbaası 16 milyo~ liralık gümüt para 

baıınaımı bitimıittir. Bu paraların 8 milyonluğu tek liralık, 4 mil
yonluğu 50 ve 4 milyonluğu da 25 kurutluktur. Şimdi Darpane, 
ikinci bir kanunla (9) milyon gümüt para baaılmaaı hakkında 
Maliye Vekaletine verilen salahiyete göre, 4 milyon liralık daha 
gümüf para basmıya batlamıfbr. 

Vekalet, denizyollan mUdUril Bay 1 
Sadettini Ankaraya çağırmıştır. B!ly 
Sadettin, Ankaraya gitmlı;ıtir. Orada ı 
satın alınacak yeni şileplere ait iş. 

1 ler üzerinde izahat verecektir. 

Vapurlardan yolcu efyalan 

kolay çıkarılacak 
Rıhtıma yanaşan vapurlardaki yol

cu eşyalarının yolcu salonuna nakli 
işinin bir nizam altına alınması ka -
rarlaştınlmıştır. Liman işletmesi, rıh 
tınıda eşyalann el arabaları ve diğer 
vasıtalarla nakledilmesi etrafında tet 
kikler yaptırmaktadır. Avrupa li
manlanndaki eşya nakliyatı sistemi 
gözden geçirilmektedir. Havai kayış· 
lar üzerinde nakil sistemi kabul edi
lirse, eşyalar, vapurdan rıhtıma atı
lacak havai kayışların üzerinde taşı
nacaktır. Bir mühendis grubu, yakın
da bu işi tetkik etmek üzere Avrupa
ya gidecektir. 

L iman işletmesi tarafın. ,. 
dan Kasımpaşada h:ışa 

edilecek ahşap deniz vesaiti 
atelyesinln temel atma mera.. 
simi dün yapılını~tır. Davet. 
liler saat 18 te romokörle Ka
snnpa.sııya gitmişler ve limaD 

işletmesi müdürü B. Raufi ilk 
temel ıa,nu merasimle yerine 
koymu~tur. Bu atelyeler, yıl 
sonunda tamamlanmış olacak. 

.....,;:.r.·--~·-----------
25Bin 
Göçmen 
Geıecek 

Belediye bu yaz Adalara ve bil• 
hassa Yörtikali plajı dolayısile Bü .. • 
yükadaya fazla rağbet olacağını göl 
önünde bulundurarak halkm istirablı' 
tini temine çalışmaktadır. Bu arada 
Heybeli ve Büyükadada çalI§an te " 
nezzüh arabalarınm az olduğ ua.nllı' 
şılmış, lst.anbul arabacılarından bit 
kısmının Adaya gitmeleri için te§el>
büsler yapılmıştır. 

=ı Bunun 2 milyonu tek lira, birer 

1
.-----·.-.----·d---ı l I ınilyonu da 50 ve 2 kuruşluk ola -

Evlerını kaybe e~ caktır. Nikel beş, 10 ve bir kuruşluk-
Evvelki akşam Ortaköyde idare et- Çocukların Adresı ların basılması iki sene silrecektir. 

tiği kamyonla Gülnihal isminde bir Bronz onar parahkların basılması i· 

Otomobil Kazası 

Göçmen nakliyatı 15 haziranda baş 
ııyacaktır. Bu mevsim, Romanya.dan 
15 bin ve Bulgaristandan da 10 bin 
göçmen gelecektir. Romanya.dan ge
tirilecekler Marmara Ereğlisine, Bul
garistandan getirileceklerin beş bini 
Urlaya, 2500 i Tuzlaya ve 2500 i de 
Edirneye yerleştirileceklerdir. 

-Belediye, bundan başka Adalardald 
eğlence yerlerinin fiyat listelerini de 
ucuzlatmıya çalışacaktır. 

çocuğu ezmekten ve ölUmUne sebep çin henüz Maliye vekaletinden emir 
olın\kb\n suçlu şoför Nihat, dlin as- gelmemiştir. 
liye dördUncU ceza mahkemesine ve-
rildi. Muhakeme, şahitlerin ça.ğınl • "lbni Sina,, için madalyalar 
ması için geri bırakıldı. hcuarlanıyor 

Adalar arcuında işliyecek 
vapurlar 

10 METREDEN DOŞTO 
DUn Nafıa Fen mektebinde tamir 

!şlen1e uğraŞan ustabaşı Koço, çatı
da salı§ırken ayağının altmdaki tah
tanın kınlmaaile 10 metre yükseklik
ten aşağıya yuvarlanmış ve ifade ve
remiyecek bir halde hastaneye kal
dırılmı§tır. 

Etten Zehirlendi 
EminönUnde Samıç.lı h~da otu

r an Mehmet, Osman, tbrahım ve Be
kir adlarında dört arkadaş, ?ep be-

ber t yemegıw · yeınieler ve bıraz son 
ra e tiri .. 
ra da zehirlenme alame e gos~er-
mişlerdir. Hastalar, hastaneye k" ~ı-

rılmışbr. 

Otomobil Yandı 
Evvelki gece saat 21 kararlarında 

§aför Mehmedin idaresindeki 2234 nu 
maralı otomobil, Osman bey polis nok
tasının önünden geçerken birdenbire 
tutuşmuş ve yanmıştır. Buna otomo
bilin deposundaki benzinln tutuşması 
sebep olmuştur. 

Polislere Üniformaları 

Dağıhlmıya Başlandı 
yeni polis kıyafet nizamnamesine 

göre hazırlanan elbiseler, polis me
murlarımıza dağıtılmaktadır. 15 ha
zirana kadar bUtUn polis amir ve me
murları yeni Uniformalannı giymiş 
olacaklardır. Aynca vazife başında 
bulunan Unif ormalı polislerimize lls
tik meçler verilmesi dilşUnUlmekte • 
dir. 

Periye Bankasına 

Son Taksit Ödendi 
Periye Bankası il~ oolcdiye arasın

da son zamanlarda yapılan itilB.fna
meye göre, hamiller ellerindeki ku , 

: ponlan sağlam olarak belediyeye tes
t liın edecekler, belediye de muayyen 

zamanlarda ellişer bin Ura vererek bu 
borcu ödeyecektir. Fakat, belediyeye 
teslim edilen bu kuponlardan bazıla.
rmm sakat olması ve bir de frangın 

Türk Tarih kurumunun lbni Sina 
·komitesi, 21 haziranda ölüm yıldönü-

Akay idaresi, yazın Adalar arasın· 
da işliyecek Haliç vapurlarına ait 
bilet ücretlerini it etmiştir. ?ört 

mü kutlanacak olan bu "Türk hakim 
ve ınozofu ıçm Mliuaıyu. oaı;u:nuıyo. Bir Şaki Tutu~dıı Ankara, 2 (TAN) - Romanyadan 

memleketimize gelecek göçmenlerin 
Romanyanda bıraktıklan emlak ve 
arazilerin tasfiyesi için teşekkill ede
cek komisyonda memleketimiz namı
na göçmenlerin hakkını korumak i
çin Tokat mebusu Nlzıın Poray bulu
nacaktır. 

adadaki niİ vıaJı°iıa m~P-gcime üc
reti 15 kuruş olacalC ır. Vapurlarda 
bir tek mevki vardır. Köprildcn Hey
beli ve Büyükadaya bilet alanlar pil 
plajına gitmek için ayrıca para ver
miyeceklerdir. Haliç vapurları. ad"" 
larla Anadolu yakası arasında da 
seferler yapacaklardır. 

ba.şlamı§tır. Bu madalyalar bin tane 
basılacak ve merasim günli mal oldu
!u fiyatla davetlilere satılacaktır. 

Ankara, 2 (Tan muhabirinden) -
Kilis civarında kaçakçılık ve soygun
cul·uk yaparak geçinen ve takip edil
mekte olan Gavur Sadık, yakalan -
mıı;ıtır. 

Rozetin ortasında (lbni Sina) ve 
kenarlarında da (930 -1037) 21 ha
ziran 1937 Buharalı bUyUk Türk he
kim ve folozofu) yazılıdır. Madalya
lar, bronzdan yapılmıı;ı ve altın suyu

\ na batırılmıştır. Bunlar, rozet halin-
de göğse iğnelenecektir. 

"Hamidiye" Gidiyor 
Yunanistan ve Yugoslavya limanla

rını ziyaret edecek olan Hamidiye 
mektep gemisi, yolculuk hazırlıkları
nı bitirmiştir. Gemi, bugtin limanımız 
dan ayrılacaktır. 

Ecnebi Memleketlerde 
Okuyan Talebelerin 

Aybkları 

403 Kışi 
Açıkta 
Kaldı Yukarda resiinlerini gördüğünüz 

iki küçüğün yollarını kaybederek so. 
kak ortasında kaldıklannı birkaç gün 
evvel yazmı.ştı. Polis, nerede otur • 
duklarmı bile anlatamıyan bu çocuk
ların ailelerini arıyordu. Bu ha.beri 
gazetemizde okuyan Kütahyalı bir 
okuyucumuz dün bize şu telgrafı gön
derdi: 

"l Haziran tarihli nUshanımı 

lklncl sayfasına reslmlerl konulan 
yavrular, Edime evkaf müdtlri} İb
rahimln çocuklandır. Hadımköyiln-

de piyade alay bayt.an Hfüınü Kişioğ. 
Lu akıııbn.Jıındır. -Yahya.,, 

Kütahyalı okuyucumuzun verdiği 
bu malO.matı memnuniyetle sütunla -
nmıza geçiriyoruz. Kendisine te§ek
kUr ederiz. 

lzmir Fuarına Hariçten 
Gelecek Firmalar 

Bu seneki Izmir fuarına hariçten 
iştirak edecek memleketlerin Türkl
yede satılacak mallan için hUkümet 
100 bin liralık d8viz ayırmıştır. Bu 
para hariçten mal teşhir edenlerin ih
tiyaçlarına ve teşhir ettikleri malla -
nn nevi ve mahreçlerine göre taksim 
edilecektir. 

Her firma, sergide yalnız 100 lira
lık mal satabilecektir. 

Somadan Festival Komitesine 
Bir Müracaa t 

Ortamektep 
Muallimliği 

İçin İmtihan 

Ankara, 2 (TAN) - Avnıpanm 

'ot~.!!11!1,AÇwrnı I i.:~:~~~;~;.·~:~:~k :;;:ı;~: 
S·--~~ IR LA 1 Almanyadakiler 94,5, Avusturya -

dakiler 105, Belçikadakiler 94,5, 

"imİİlllİiııiim••iiliiiiİllllİm'• i'ransa Macaristan ve Çekoslovakya-
Ankara, 2 (Tan muhabirinden) - • 1 k'l 'l05 ltalyadakiler 115,5, hı-

Maari~ vekaleti.' orta tedri~at mek . · · Açık buhınan lstanbuı Merkez g~lt:;~ekil~r 147, tsviçredekiler ~26, 
teplerıne muallım seçmek ürere bır Komutanlığına Genera.ı İhsan R dakiler 199,5, Amerikadakiler 
ehliyetname imtihanı açmıya kaıar tayin edilmiştir. Generale yeni vazl. d us{:5 5 lira alacaklardır. Bu maaş. 
vermiştir. Imtihanlara 4, 5, 6 sınıflı fesinde muvaffakıyetler dileriz. 

1 
e ha.ziran başından gelecek, mayı-

muallim mektebi mezunlarile list: ve • ar, a kadar devam edecektir. 
yedi senelik idadi mezunları girebile- E vvelkl gün Usküdarda . 1mra... sm sonun 
cektir. imtihana gireceklerin yaşlan horda Bostan sokağında müL M••d•• •• 
45 ten yukarı 01mıyacaktır. ımtinan- ga darüıtunuıı arziyat muderrtsı dok Bursa Orman u uru 
lar, 1 eylülde lstnnbul üniversitesin- tor Ahmet l\lü~takın sigortasız ah. Mahku"m Oldu 
de ba.Şlıyacak ve 10 eylulde bitirile- pp e\'iniD Ust katmdan yangın .;ıık. 

cektir. mış, bir ~da yandıktan sonra söndü. BuI'Ba 2 (Tan muhabirinden) -
imtihanlar tUrkçe, tarih, coğrafya, rülmUştür. Genç kı;larla kadınlan içki masalan-

Kastamonu, (TAN) - Çakalk&
yündeki büyük yangının bilançosu tel 
bit edilmiştir. 118 evlik köyde 87 ef 
yanmıştır. 403 kişi açıkta kalmıştıt• 
Felaketzedeler civar köylere yerleŞt1-
rilmiş. Bir buçuk aylık yiyecekleri ~ 
min edilmiş, kendilerine Ziraat Bal>' 
kasından müteselsil kefaletle para _r 
lmması için teşebbüslere girişilmiştit: 

vasıf Çınar için •• 
lzmir, 2 (Tan muhabirinden) -' 

Merhum Maarif vekili Vasıf Çın!lrııa 
öllimUnün ikinci yıldönümU için bU" 
gün halkevinde büyük bir ihtifal Y"" 
ptldı. Toplantıda Vasıfın hayatı anl..., 
tıldı, hatıraları anıldı. 

fransızca, riyaziye, almanca, ingiliz- • na toplıyarak adabı umumiyeye ay-
ceden yapılacaktır. lokantacılar Cemiyetinin senelik kın hareket etmekten suçlu Bursa or- Olgunluk imtihanları 

I.mtihan sualleri, Universite, yüksek kongresi, ~~n ekseriyet olma.. man müdürü Zühtü ile suç ortağı dak rif ve-
muallim mektebi talebesinin takip et- dığındaıı başka gune brrakdrnı~tır. tilo Nerminin dunışmalarına devam Ankara, 2 (TAN) - Maa sl-
tiği ders programından seçilecektir. • edildi ve ZühtUnün iki sene 9 ay ı kaleti, liselerin yazılı olgunluk 80 .. ~ 
Veklletten yalnız pedagoji sualleri M acarlstan v? Sovyetlerle ara. gün daktilonun da 2 sene hapsine lerini tesbit etmi§ ve mekteplere go 
~önderilecektir. imtihanlara ğirmek ınızdakl tıca.ret mukaveleleri karar verildi. dermiştir. 
~~~ft~cl~U~~~~~~~~~~~U~tı~~ =======================~~~~· 
:~~~~:;~~~~~~~~~e:e:a.~!!e~~ B etediye Fene~bahçcde yeniden ı· · • • • .. T .. • .A .. • .. K. • ·v· · · ·

1
: •M• • • • • •V• • •e• • .. • • •H• • • ·A ............. V ................ A ................. .. 

racaat edeceklerdir. imtihanda mu - deniz hamamlıı.n açılmasına 
vaffak olanlardan orta tedrisat mek- izin vennlştir. 
teplerine tayin ~ilenlere 25 lira asli • ________ .,..~.,...--...... --------- ..., ........ 
maaş verilecektir. Kız Muallim Mektebinde blr ser. 

gt açılmıştır. Sergide mektep 
taıebeterlnhı reslm, ellşl, nakı~ ı,ıerl 
gibi eserleri teşhir edilmektedir. Otel ve Lokantalar 

Kontrol Ediliyor • 
1 

3 Haziran 937 1 
PERŞEMBE 

Bugünkü H ava: AÇIK 

Hı ır . 29 
6ncı ay GUn: 30 z • 
Arabt 1356 Runıt 1353 

RebiUlevvel: 23 Mayıs: 21 

1 düı;ımcsi üzerine ortaya çıkan vaziyet 
1 dolayısile belediye ile Osmanlı Banka.-
1 Bl arasında uzun göriişmeler yapıl -
1 mıştır. Bu yüzden birka? a~ evvel ve-
1 rilmesi lbımgelen 50 bm liralık tak
' .ıt yeni ödenebilmiştir. 

Soma Belediyesi diln İstanbul be
lediyesine milracaat ederek Somanın 
eski merkezi 11Tarhal,, da oynanan, 
TUrkiyenin hiçbir tarafında eşi bu. • 
lunmıyan bir oyunun festival progra
mına alınmasını istemiştir. Zongul • 
daktan da buna benzer bir müracaat 
yapılmı§tır. 

Emniyet direktörlUğU, otel, hamam 
gazino ve içkili lokantaları sıkı su
rette teftişe başlamıı;ıtır. Bu gibi yer
lerde 21 yaşını bitirmemiş olanları 
çalıştıranlar hakkında takibat yapıl
maktadır. 

V ali ve belediye ReM 1'1uhlttln 
Vstundağ bu sabahki ekspres. 

le Ankaradan §ehrlmJze gelecektir. 

• 
L bnan lı letmesl müdürü Raufi 

dün akşam Anka.raya gitmiş. 

tir. 

Bugiln Trakya, orta Anadolu ve 
cenup mmtakalarının açık, Karade • 
niz ıahil mmtakasmm hafif bulutlu 
geçmesi, rüzgA.rlann değişik !stika • 
metlerden esmesi muhtemeldir. 

Dünkü Hava 

Dün hava tazyiki 762 milimetre, 
sıcaklık en çok, 20, en az 17 santi • 
grat olarak kaydedilmiştir. RUzglr
lar umumiyetle şimalden orta kuv -

Gilneş: 4,30- Öğle: 12•12 

Ikindi: 16,12 - Akşam: 19.3~ 
Yatsı: 21,34 - lms!k: ;,:_ 
!-.-----------------,-:.::;etle~ 

vette esmiştir. Hava, umumıY 
çık geçmiştir. 
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Alman Harbiye Nazırı • Misafirimiz 
An karada 

Mussolini ile Görüştü _J Ens;~~inde 

Misafir Emir 
Geliyor 

Pr. Pıccord'ın Salonu 
Nasıl Yandı 

Balon, •tratosln uçufUna 
'1azırlanıvorJo 

lir Lı'l.J!L 
""' "" neticeıinJe C11t.1Uın 

alev aldı 

Aydın (TAN) - 7 Eylfıl ilkokulu 
talebesi Halkevinde yıllık müsamere-

~ lerinl vermişlerdir. 
~ ~~ atefi aöndürmek )'Olan. " Temsil ~e~, "?çekle: Ulkesi" ve 

~tiin wayretlerine rağmen Son armagan pıyeslerınde ~UçUk-
6q ..,.,_..., __ L • • ler hakikaten beklenilmiyen bır mu-

.. - .. ,na anc:ıuııı: uyırcı . "''ilri." • • vaffakıyet göstermışler, .ıu. ve 
lralabildı "köy1U" rolleri çok iyi yapılmıştır. 

t.1t11-dinde Memleket 
Muğlada Y ıldmm Bir 

Kadını öldürdü 
Muğla, 2 (A.A.) - Ahiköy kamu

Haıtanesİ lnıaatı nunun Yava köyüne dUşen bir yı~~ -
lıf. _ _.. rnn inek sağmakta. olan bir kadml ol-

~ (TAN) - Memleket has- dUrmUştur. 

Ziraat Bankumm lnebolu Halk evi 
Kızılcahamamlılara Yarcbnıı 
Kızılcanamam, CTANl - zu-aat Azalarının Seyahati 

Bankası, muamellt memurluğun~ İnebolu (TAN) _ Ha.lkevi azasm-
Hayri Yazıcı, muavinliğe de Cem dan mUrekkep bir grup 2 Temmuzda 
Doğu tayin edilmişlerdir. Kızılcaha- Karadeniz sahillerinde bir tetkik se
mamm mUhtaç köylülerine bir ay - yahatine çıkacak, bu havalideki iba.\1-
daııberi banka ta.rafından borç para lıca şehir ve kasabaları ziyaret ede-
verilmeğe ba,lanılm1ftır. cektlr. 

' hı tehir dahilinde bulunmak
~ Park ya.kmmda olmasmm fai-
lılt ı.ı.~Utunuıerek bu mevkide yeni 
~ ~e yapı'\'1UI için 937 - 938 

'bütçesine 30.000 lira konul -
Avrupada Iktisadi . Kalkınma 

ıatı.L • Bu t:ahmeat hususi idare 
~t ' 

\re ha.yır iflerine ayrılmıştır. 

a.ı,ıkada Umumt Af 
l.ondra 

D Unyanm bugtinkii dertlerinin 
en büyük kaynab, şüphe 

yok ki lktısadidlr. Mllletler arasın. 
da, şöyle böyle, siyasi banşm hü. 
kilin sttnneshıe rağmen lıktısadi ba.. 

r····~~~:···~~·~~--~,;:···~~~;~~-.... ·ı 
...... ··· ······ ··· ··· ·········· ·· ······················ 

' , 2 CTAN) - Belçika hU-
"- htet.i, bugtın, harp sırasında vata. 
~ h~et cUrrnUnden mahkiim olan. 
tit. ~da umumt affı neşretmiş.. 
lttt ltu,,,,ekU, bunun bir zaaf değil, fa 
Ut. et eseri olduğunu söylemiş-

nşm aksaklığı ve bu aksaklığın do- lertn en mUhlmlerlnden biri, hemıll-
ğurduğu fenalıklar heryerde his. letln, lhtlyaçlannı kencll lstuısaUYle 
solunuyor. Beynelmllel ticretl can. tenıln etmek istemesidir. Mllletle. 
!andırmak ve beynelmilel lktısadi rln. bu isteği, bilhassa m1DI miida. 
münasebetleri ıslah etmek için çare faaya alt lhtlyaçlan, lcabmda. kim-
aranması dttşUnUlmllş, ve İngiltere seye el uzatmadan tembı etmek ar-
Ue Fransa hükfunetlerl Belçika Baf- ZU8Ulldan doğmaktadır. Bu anu ise 
vekili M. Van 7.eeland'tan bu me- hereeyden fazla, dtmyada btlköm 

.\ıı sele De mfl!tgul olmasını dUemlşler, sttren içtimai ve slyui emniyetsiz. 
tepte Cüze) Bir Müaamere Belçika Başvekili de bu itle meogul nttn, harp korkusunun eeerl sayıla. 

'ı~~tep, (TAN) - Gaziantebin olımy& bqJaımttır. bilir. O halde herteydm evvel, ba 
lıL. -..ııııueı ,_."t Eski Fransa Bqveklll M. Flaııdln emnlye.._ı.11M ve kor""- ortadaa 
~l 

1 
~U1 tlr müeueaelerinden da .. ~. •UJ -

t.. o aıı "Da'" Ah t Ağ " kul bu meseleyi tncellyen bir ya.mm kal.!1--•- ı,.a... ~-.:ııblr -•--"' ıa- . ~beetııbı .,,. me a. o u uu-UQW( ~-""' 11o1WDa _. 

~"erdiği Halkevi salonunda üstUı dünya ticaretini canlandmnanm dır. Ralb1*1 vaziyet bunun tama-
IQU. müsamere çok parlak ol - mümkün olup olmadığmı tetkik et. mlyle aksinedir. Çünkü Avrupa git. 
t!rııek"ekcaııdan alkışlanm1ftir. Bu mekte ve mttıeıkünse hangi wı.ulün 

UltUr ~ takip -·:uım-l ıa· zım 0eldlğinl ·-111- gide iki gnıba aynlmaktadır. Bun. 
'1u,,aff o.cagmı on i~i yıldır ~ ~ ,.. - ~ 
ltktr a~IYetle ıdare eden öğretmen tınnaktadır. larm biri demokrat, diğeri diktatör 
'-l\11'~ı~b~ Yener, ayni zamanda Hakikatte bugün dünya ticareti Avrupadır. Birini lngOtere Ue Fran. 
~~wuııııae folklor IU'aftirmalariyle 1914 yılma nlsbetle pek zavalh bir sa, cllğerhıl Almanya De İtalya tem-

------.:~ ..... :u.. ...... .___,...._.. __ ...___....ı......_.a.....ı...;u-...De.--...&nı.tı....ı.ı..ıı.....uıheıa...-.....JJlll edlvor. Ba ambk erl(t!Ç. bir 

harbi doğuracak mahlyett.edlr. 
O halde dünyayı bugttnldl dert. 

lerlnden kurtarmak, hiç olmusa, 
bu dertleri ve lstıraplan lktmadi 
bakımdan asgari dereceye lndlnnek 
mümkün değil midir! 

&ki Fransa Başvekiline göre bu 
na lmki.n vardır. Ve bu lmkim her 
yerden evvel A vrupada aramak ıt.

mndır. Gerçi Avrupanm muhtelif 

memlekfltlerlnde Y8§1'Yll seviyesi 
değltlktlr. Sanayi lKUerl De ziraat 
ltçllerinln malftetlerl al'88mda bü. 
ytlk farklar vardır. Muhtelif devlet
ler ara..<llmda ytiklendlklerl mesull. 
yet bakımından büylik ayrılıklar 

göze çarpıyor, ve bu yüzden Avro. 
pada bir gümrük ittihadı vllcude 
gelrllmesl lmkinam gibi görünüyor. 
Fakat bu ittihat esası kabul edUlrse 

A vrupanm lktısadi blrllllnf temin 
edecek tedbirleri tetkik etmek, ha. 
zırlamak ve tatbik etmek nlsbeten 
kolaylaşır. Bunun için lktısadi si
lahsızlanmayı temin edecek bir 
konferans t.oplamak, bir anlaşma 

yapmak, 80llr& lktısadi lhtlllflar 
lçbı beynelmilel bir mahkeme kur. 
mak mtimkttndllr. 

Bu suretle M. Flandln A \TUpBllDl 

iktisadi kalkınması lınki.ıuııı 1919 
BUlh muahedelerhıkı diktiği lktDa. 
dl rni.ıılalan kaldırmakta görüyor. 

Bu muahedeler Avrupayı lktma
di ve mail balomdan dannadaP* 
bir hale getlnnlttlr. Y mi bir eeer 
vtlcude getirmek için evvell eski. 
sini yıkmak, enkazmı kaldırmak ve 
yeni temeller atarak yeni bir bina 
vöcude getirmek lbımdır. 

Fakat M. Flandln'ln kendisi de 
bu işin güçlUğünU itiraf etmekte \•e 
bu yolda muvaffak olmak için Av. 
rupanm bUyUk bir gayret göster
mesi li.zmı gelcllğlnl &aylemekte. 
cllr. 

8 

Bizde Sayfiye 

Sıvas Halkevinde 
Yeni Seçim 

Yapddı 
Sivas, (TAN) - Halk evinde ye

ni komite seçimi yapılmıştır. Dil, ta· 
rih ve edebiyat komiteBine erkek öf· 
retmen okulu öğretmenlerinden Nec 
det Sancar, öğretmen Bedia Tan. 
orta okul direktörU Behram Atalay, 
öğretmen Kazım Akdeniz, öğretmen 
ve hukukçu Süleyman Özsever seçil· 
mişlerdir. Diğer komitelerin yeni a
zalan şunlardır: Ar komitesi: öğret
men Eşref, Hüseyin Kaya, Fazıl De
mirci. 

Temsil komitesi- Lise yardirekt8-
ril Faik Dirana.z, öğretmen Niyazi 
Tevfik, Halkevi rejisörU Cazim. 

Spor komitesi: Nacigök, Muzaf· 
fer SUzen, Şahap Erol, Faik Akça, 
Nuri. 

Sosyal yardım komitesi: HükO.· 
met doktoru Cemal Başer, memle • 
ket hastanesi kulak mütehassısı E
tem Yiğiter, Şakir, öğretmen Raşlt, 
Fevzi Sağnak. 

Halk dersleri komitesi- HUsnft, 
Mustafa Reşit, Namıka Karlı, Zehra 
Temel, Silleyman Cem. 

Kitap sarayı komitesi: Kültür di
rektörü Cemal Gültekin, Fikri, Ki.
mil. 

KöycUIUk komitesi: Lise direktlSrtl 
ömer Beygo, Kaya Karaoğlan, Emi
ne Albayrak, öğretmen Kadriye 
GUlay, Baha. 

MUze sergi komitesi- Ticaret oda
sı Başkanı Rahmi Çeltekli, Tahsin, 
Ziynet, Mergube, Nuriye. 

Yeni aza içtima ederek komite 
başkanlarını ve Halkevi idare heye
tini seçmişlerdir. 

Halkevi yakmda bir Yunüs Emre 
gecesi tertip edecektir, 
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~ahkemelerde 
r·. -~~~~~~~~~;~;;~· .. ·ı 
! ......................... . ~-PARiS--. SERG!SlNE herkes için elverişli 

NATTA'nın seyahat programlan 
SERBEST SEYAHATLERİMİZ 
(Sergi müddetince bugünden iti
baren her cuma lstanbulda va
purla hareket.} 

Radyo 
DOLANDIRMISLAR 

KONSER 
Şişli halkevinden: 
Haziranın dördUncU ouma gUnü ak

şamı saat 21 de halkevimizde Konser
vatuar talebeleri tarafından bir kon
ser verilecektir. Herkes gelebilir. G!D!Ş: Atina, Brindizi, Roma, 

Milano, Lozan, PARlS 

Per,embe 3/ 6/ 1931 
Bugünkü Program: 

Öğle neşriyatı: 
12,30 Plakla Ti.irk musikisi 12!~ 

Havadis. 13,05 Muhtelif plak neşt1> 
tı 14 Son Ağırceza Mahkemesinde 

Karısık Bir 
' 

Davasına 
Sahtekarlık 
Bas landı 

Dün AAırceza mahkemeıinde çok kantık bir sahtekarlık dava
sına hatlandı. Mahkemenin dört aaatini dolduran ve vaktin gecik

mesi yüzünden de tahitlerin bir kısmı dinlenemiyen bu davanın 
mevzuu tudur: 

Sultanhamamında Hacrköçek aokak Haçopulo hanı altında 37 
numaralı mağazada çantacılık yapan Onifro • edikoğlunun dülc
kinına iki sene kadar evvel Perikli isminde bir müfteri gelmit ve 
kendisinden 400 kuruşa bir çanta alarak: 

- Bu çantayı resmi bir daire\ Kardeşim iyi adamdır, lakat ... 
için alıyorum, demittir, bir fatu- Bundan sonra reis yemın ettu cıı. 
ra ver. Fakat pulla yazı arasın- "-Bu kardeşim çok iyi bir adam-
da biraz b' ak k. • dı. 38 senedenberi bir arada yaşadık. 

yer ır ı, resmı mu- F k t d'·rt el K . .1 a a o sene evv atina ı e 
amele yapılsın. Beyaz kağıda ya,.. evlendikten sonra mUsrifane yaşadı. 
zılsa da olur.,, Paralannı bitirdi. Şirketimizi fesbet-
Gedikoğlu istenen faturayı yapmtş tik. Çünkü Katina J<ardeşimi çok 

ve altında geniş bir yer bırakarak 5 zıengin zannile evlenmiş, parası olma
kuruşluk pul yaptıştırmış, imzasını dığmı öğrenince de ona bir ~ok yol
atmış ve mağazanın mührünü de bas- suzluklar ve kanunsuzlukla; teklif 
mıştır. etmi§ti. Karde§im bu kadın yüzün -

Perikli bu faturayı aldıktan ıonra den l:>ir defa beni bile dövdü. Tekrar 
Ust kısmını bir makasla kesmiş, pu- para istedi. Eğer borcumuz varsa ve 
lun üstüne kırk gün vadeli ve yüzde reyim, dedim. Tehdit ile benden 2000 
altı faizli bir bono yazmış ve pulun liralık bir senet aldı. Güya Kosti de 
sağma da birisi beş, diğeri bir lırnlık kefil imiş gibi senedi tahrif etmiş ve 
olmak Uzere iki pul yapıştırarak Ust- sonra da Kostlnin eşyasına haciz koy 
lerini (müteselsilen kefilim) şeklinde durmuştur. Bu sahtekarlığından do
Galatada Izmirli oğlu hanında Kati- layı birinci müstantiklikte tahkikat 
nanın dokuma fabrikasmda çall§an yapılıyor. Sonra baba.mm ağımdan 
Katip Yorgiye imzalatınıştır. karısı naınıll!l Uç bin liralık bir senet 

Kefil Yorgi, bu senedi kansı Ka- te uydurmuştur. Mübaşir Cavit ken
tinaya ciro etmiş, o da icraya baı· di yanında oturan babama tebligat 
vurarak borçlu Gedikoğlunun dtikka- yapmıya gittiği zaman tebliğ ilmühn.
runı haciz ettirmiştir. Kadın, üç bin berini Katina almış, babamın daiın. 
~irmi beş lirayı alınıgtır. evvel bundan haberi olmuştur. Icra 

DarJa açılıyor dairesine giderek borcum yoktur, de
miştir. O gece kardeşim babamı evin. 

Hiçbir kimseye beş para borcu den kovduktan sonra da öldü. Son-
olmıyan ve senet te vermiyen Gedik· 
oğlu, derhal müddeiumumiliğe bır is

tida vererek bu sahtekA.rlığı ya -
panlar hakkında dava açmıştır. 

DUn, mahkemede suçlu yerinde Pe
rikll, Yorgi, kansı Katina ve Yorgi· 
nin ortağı Anasti vardı. 

~ Şahitler anlatıyor 
HA.disenin sekiz §8.hidi hazırdı. Ev

vel& Kosti isminde birisi dinlendi. ı. 
kinci şahit BüyUkderede oturan Niğ
deli Nikola idi. Şehadetine §Öyle ba§
ladı: 

"- Suçlulardan Yorgi kardeşim, 
Katina yengemdir. Anasti, eski orta
ğım, Perikliyi de tanırım. Bu mesele 
de maalesef kardeşimin aleyhinde şe
hadet etmek mecburiyetinde kalaca
ğım ve yemin de edeceğim.,, 

i 

ra bu senedi terekeye ibraz Gtti. Ben 

mahkemeye mUracaat edince senedi 
yok etti. 
Kardeşim bir glln apartmanın ka

pısında beni bekliyormug, öldürecek
mig. Ben o gün apartmandan ayrıl -
dmı bir daha uğramadım. Gedikoğlu 
zengin bir adamdır. O kimseden borç 
almaz. Bu senedi de faturadan uy -
Jurmutlardır.,, 

Bundan sonra suçlunun kardeşi 
Yor~ de gunlan söyledi: 

"O, Yunanistanda müıeccel 
dolandıncıdır,, 

"- Bay reis, dedi. Kardeşim yalan 
söylüyor. ÇünkU Yunanistanda. mü -
seccel bir dolandırıcıdır .. Ben onu ka
çakçılık bürosuna, kambiyo mi.iri 
ğUne şik!yet ettim. O benim mağa
zamdan para ve dosya çaldı. Yuna-

~ Yr\I Suçlu Bir 
~Baba Mahkemede 

l Dün asliye dördüncü ceza 
mahkemesinde bir hakaret da. 

'- vasma başlandı. Da\'acı Şişli 
' çocuk hastan.esi doktorlann
~ dan Nihat, suçlu da Kemal ad-
' lr genç bir baba idi. Da\'acı, ~ 
~ şikayetini anlattı. Reis, sözU ~ 
~ su~luya \'erdi. 
~ Kemal, kendisini fj()yle mil. 
~ dafa.a etti: 
~ "-Yedi aylık 90cuğum has 
~ ta idi. Doktora götürdüm. Va
~ zlyetlni fooa gördü. Kalbini 
'111 kuvvetlendirmek l~ln şırmga 

~ yaptı. Bu şınnga çocuğumun ~ 
~ hayatını tehlikeye koydu. BU- ~ 
) tün vücudumla çıban ~ıktı. ' 
; Ben bir baba olmak itibariyle i 
' bunu doktordan sordum. Sor. 
~ mamalı mı idim'? •11 • 

~ Mahkemeye çocuk ta geti-
~ rllmi§ti. Her tarafında çıban. ~ 

~ 
lar vardı. Duruşma, ~ahltlerln 
ça~nlmnsı için başka bir gU. 
ne bırakıldı. 

Bir Veznedar 
Tevkif Edildi 

Vistol ithalat ve ihracat şirketinin 
20 bin lirasını ihtilas ettiği iddiasile 
diln Sultanahmet sulh ikinci ceza mah 
kemesine çıkarılan veznedar Manol 
oğlu Yani, kendisini şöyle mUdafaa. 
etti: 

"- Ben şirketin yirmi bin lirasını 
çalmadım. Yalnız üç bin lirasını al
dım. Bu para ile borsada oynadım ve 
batırdım . ., 

Hakim, bu müdafaayı kab;.ıl etme
di ve suçluııun tevkifine karar verdi. 

ilci J.larnal .A.ğ ... v ..... ı.nrı. 
Dün bir Alınan vapurunun Yinç sa

banına demir yüklemekte olan Cemal 
Saitle Selin, sahandan kurtulan bü
yük bir demir parçasmm başlarına i
sabet etmesi suretile ağırca yaralan
mışlardır. 

nistandan 10 bin lira dolandırmış, 

buraya kaçmıştır. Sonra bu babamı 
da dolandırdı. Babam onu evlatlıktan 
ve mirastan ıskat etmişti. Şehadetini 
kabul etmem.,, 

Etıbba Odasında 

ilmi Toplantı 
Türk Mikrobiyoloji cemiyetinden: 
Memleketimizde 1887 de kuduz a

şısı istihzan ile başlıyan ve ulusal 
fen alanımızda bUyUk yer tutan bak· 
teriyolojlnln ellinci yıldönUmUnU kut
lanması için 5 haziran 937 cumartesi 
saat 16 da Cağaloğlunda EUbba oda· 
sı salonunda yapacağımız llmt top -
lantıya, cemiyetimiz üyelerlle, hekim 
ve veterinerlerin ve Tıp talebesinin 
gelmelerini dileriz. 

Program: ı - Açış, 2 - Yurdu -
muzda bakteriyolojinin tarihçesi. 
3 - Kuduz mUessesesl çalışmaları, 
4 - Bakteriyolojihaneden hatıralar, 
5 - Kuduz hakkında etüt. • 

A'eni Teşekkür 
lki buçuk aydanberl tahtı tedavide 

bulunduğum Beyoğlu Belediye zükür 
hastanesinde Türk tababetinin son 
derece inkişaf ettiğini, gösterdikleri 
ihtimam ve fevkalade muvaffak te
davi ve yüksek bilgllerlle isbat eden 
kıymetli dahiliye mütehassıslarımız • 
dan doktor Necmettin Hakkı Izmir 
ve muavini Reşat ile hastanenin iaşe 
ve idaresindeki emsalsiz muvaffakı -
yetlerile göze çarpan başhekim dok
tor, operatör Fikrete minnet ve §Ük
ranlarımı ve bana karşı yaptrklan 
kusursuz hizmetlerinden dolayı da 
hemşirelerle, hastabakıcıya teşekkür. 
lerimi muhterem gauteniz vasıtasile 
iblağ etmenizi eaygılanmla dilerim. 
Bahçekapı Kazıasker han No. 6 da 
Avukat Enis Nazmi Atahan. 

DÖNÜŞ: Marsilya, Montekarlo, 
Nis, Kan, Genova, Roma, Brindi
zi - !ST ANBUL 
PARlSTEKİ OTELLER 

DAIBLDİR. 

KAFiLE Seyahatlerimiz 
(1 Temmuz tstanbuldan hareket) 

~ 14 Temmuz şenliklerinde bulu -
nacak bu grupun pasaportları ya 
pılmağa başlanmıştır. Acele ka
yıd olunuz. Milano ve Belgradda 
ikamet. 

23 Temmuz tstanbuldan hareket 
edecek ikinci seyahatimizde yer 
kalmamıştır. 

30 Temmuz lstanbuldnn hareket: 
Atina, Brlrıdizi, Venedik, vapur 
ile, Vcnedikte ikamet ve Lldoyu 
gezme, Parls, Londra, Plymouth, 
Manhattan transatlantiği De iki 
gecelik sürpriz seyahati, Ham
burg, Berlkı, Bükreş ve avdet. Bu 
üçüncü seyahat için mahdut bu
lunan kamaralarınızı derhal ka-
patınız. 

NATTA 
Seyahat acentası: Beyoğlu, Tele
fmı 44914 • Telgraf NATTA -

İST~'IBUL 

Akşam Ne§rlyat: 
18,30 Amatörler dans orkes~!: 

19 hakla dans musikisi 19,30 r;. 
müsahabeleri: Eşref Şefik 20 Sadi üd
arkad&.şJan tarafından Türk ınu~sı 
si ve halk şarlulan 20,30 öıner ~-çi· 
taratından arapça söylev 20,45 ~ k 
ye ve arkadaşıan tarafından J. .. r 
musikisi ve halk şarkıları (Sa.ata~; 
n) 21,15 Orkestra 22,15 Ajans \ 
borsa haberleri ve ertesi güni.in prO.: 
ranu 22,30 Plakla sololar, Opera \ 
operet parçalan 23 Son. 

Günün program öı.U 

SENFONİK KONSERLER . 
21 Belgrad: Vukragoviçin ~aaresill 

de Senfonik konser. 23,20 Viy~n~ 
Graz, Mac Schönherr'in idaresın 
(Şu bert - List). 

HAFiF KONSERLER 
6,45 Parls kısa dalgası: Plakla _., 

bah Jionseri. 7 Berlin kısa dalgası: 5' 
bak konseri (plak ve orltt!stra il~ 
13 Paris kısa dalgası : Plak. 14,15 ""~ 
ris kısa dalgası : Konser nakli. 1D· 
Keza. 15 Prag kısa dalgası : SileJY'g 
halk şarkılarllc dansları. 15,25 Pfll. . 
kısa dalgası: Balet musikisi. 17,1~· 
Varşova: Orkestra. 18 Bükreş: Busı: 
ocanu orkestrası. 18,30 Moskova : 
Karışık konser. 20 Peşte kısa ıa.ıgaJl· 
Çigan orkestrası. 20 Laypzig: AiıııaJl 
halk musikisi. 20,30: Peşte: Balet ııı~ 
sik isi: 21 Peşte kısa dalgası: Plakl• . 
lamuhtelif parçalar. 21.10: BUk~t 
Radyo orkestrası. 22 Kolonya: Ut 
lenceli musiki (Küçük Qrkestra Bal" 
bariton). 22,15 Laypzlg. Orkestı'J 
(Solist flüt ve piyano artisUerlJe)• 
22.25 Prag kısa dalgası: Smetan~ 
operalarından balet musikisi. 22.~ı 

YENl NEŞRJY AT Bükreş: Lokantadan musiki nak"" 
23,20 Belgrad. Kahvehaneden ınus!• 

HER Ay ki nakli. 23,30 Kolonya: Gece ınusı· 

Fikir ve sanat hayatımızı ve dün- kisi.OPERALAR OPERETLER 
yanın fikir ve sanat hayatını 160 sa- , 16 Roma kısa' dalgası: Mozart'~ 
hifelik geni§ çerçevesi içinde topla - "Hachzeit des Figaro" operası. ~9:3 i 
yan bu ilk bUyük Türk mecmuasının Moskova: Operadan verılecek ~l)d~ 

ı A-skerlı·k ı· ş-lerı ikinci sayısı bugi.in çıktı. Içinde si- nakil. 20,25 Prag: Çek operetle.rı1n 'iJl . . . ' parçalar, 21 Varşova: Kreıs er 
.._ .. _ _ yaset, ıktısat, femefe, ılım, fen, ede- "SİSSY" isimli Uç perdelik opereti· 
Kadıköy Askerlik Şubesinden: biyat bahislerini en salahiyetli imza- 21 Laypzig: "Junger Mann versetı; 

Bedel erlerinden olup ı mayıs 937 larm kaleminden çıkmış görüyoruz. sein Herz" isimli radyo opereti. 21,3 

de talim için kıtaya verilmesi lazım Mündericatından bazdan şunlar - \rag, ~rilno: Verdi'n~n "Bir mus::u 
1 K dk.. Züh u w d . (Sonu a kl Ah Jı balo operetinin ikıncl ve Uç ge en a ı oy t paşa, Bagdat ır. n ya aşan~rpısma: :. ™'...ı-ı-..ı -<"' .. ·~r 11 zz, 

1.."tıuuc::n .ı. ı ı:ıcıyııı evcıe oturan Afimet ""11t:t' .c.mm .ı ı:uman - .oı.tıı.ramn ~u- · · ı.. mcorozıone w epea operası. 1 .. 1 o . 'ın •l.ı..-
Zahit oğlu 331 doğumlu Melimet Ga- ~~~~~ik ~i~ Prof. b;a~m Fal~~ ~h:~~; t'!'im1i ~ı!'r8:t~.~~~30 Retli 
ran yapılan araştırmalarda buluna • fJ.aya. ·. ;rai M Şo k:e, a T · nes _ Liyon: Bonleville'nin L'eCO 
mamıştır. Kendisinin çabuk şubeye sı ve. m nası· ro · · e ıp - .e- des Maris'' isimli opera piyesi. 
gelmesi ve dışarda ise adresinin bil- kAmül meselesi ve hayat: prof. Hıl- (ıDA MUS1K1S1 
dirilmesi. mi Ziya - Olüm ve hayat: Roger 22,30 Nis: Valvet kuarteti taraf~: 

Lutigneaux - Musiki ve fizik: prof. d~ oda musikisi. 23,15 yarşovg: 

Bir Lotaryacı 

Mahkum Oldu 

Salih Murat - Şiirsiz asır: Peyami Pıyano - flüt - viyolonsel tnyosu ~ı: 
Safa - Halit Ziya gecesi: Mitat Ce- 1~. V~ber, Bee~~oven_>. 2.3.15 ~o ıııu· 

l N
• H'k t d ' k' Pıyanıst Engel ın iştirakıle od 

ma - azım ı me ıyor ı. .. - sikisl 
DANS MUStK!St 

20.20: Bükreş (Çift piyano, şaJ')1 
cazı). 24: Peste. 24: IAvpzig. 

Mahkemede iki kardeş vekilleri a
rasmda mUnakB.!Jalar oldu. Reis her 
iki tarafa da söz vermedi. Bundan 
sonra Halit isminde bir şahit tiaha 
dinlendi. O da davacının şikaye!.ini 

teyit ediyordu. Vakit darnldığı için 
çağırılan diğer şahitler dinlenemedi, 
muhakeme başka gi.ine bırakıldı. 

Zabıtaca tanınmış lotaryacılarda.n 

Arso dUn, suç UstU yakalanarak Be -
yoğlu cürmü meşhut mahkemesine 
verilml~tlr. Suçlu, ikinci sulh cez~ 
mahkemesinde sorguya çekilmiş, lo
tarya torbasmı sokakta bulduğunu 
söylemiştir. Hakim Emin Ultay, su. 
çu sabit görerek Arsoyu elli lira p:ı
ra cezasına ve bir gUn hapse mah -
kum etmiştir. 

Yunus Emre: Burhan Toprak -Ab
dülhak Hamit: Ahmet Hamdi - l
badet "Şiir,,: Yusuf Ziva - Yanlış 

tercümeler - Bir yol "hikft.ye.,: Ah
met Hamdi). 

MUHTELİF 
16,25: Prag kısa dalgası. 19,30 ıı:; 

ma kısa dalgası: Arapça, tUrMe. • 
• rumca musikili neşriyat. 21.20 Vı'!'-

HUSEYlN RlFAT na: Bir perdeli radyo piyesi (trrelfl 
Me\•19.na Rübalh~rindeo i~ menschlich." ~ 

Türkçe manzum tercümeler - zıım rubai tercümeleri de kitabfll 
Farisi edebiyatının Sadi, Hafız gi- sonuna ilave edilmiştir. " 

bi en büyük elli kadar şairden man-, Birkaç gUne kadar okuyacaksın?t-

-----
MalO.mdur ki zatıaliniz muhtelif umuru hayriyede 

pışvamız oluyorsunuz, halkın hulfus ve ihtiramı hak
kı alinizde geregl gibi mıhlı .• 

e - :SiMDiLiK Kaymakama satmağa bB.!Jladı. 
Kaymakam bunları dinledikçe yavB.!} yavaş kendi• 

ne geliyordu. lşin mübalağasını dUşündi.i. Hatta bit 
aralık hayalden ibaret olduğunu sezer gibi oldu. Fa
kat meselede muhalefet, kulüp, umuru hamiyet, si• 
yaset, vatan gibi kelimeler var. Yalan olsa bile, bat· 
ta kendisi bunu bilse bile aksini iddia edemezdi. Der
hal zaafına; mümaşatkarlığma hükmolunması eın· 
salile sabitti. 

1 : 

-Hım mm m! 
lkisi de susup dUşUnmiye b~ladılar. Hacı Zeynul

lah, duvarda gayri muayyen bir noktaya dikilen 
kadının gözlerine bakıyor. Bu uçuk benizde, etrafı 
kızarmış gözlerde sözlerinin yaptığı tesiri görmek is
tiyor. lki saattcnberl muhakeme ve mukayese kuv
vetini bUsbUtün kaybeden Kadı Efendi, Hacı Efendi
nin bu istidi!llni mantığa muva!ık buldu: 

- O halde iş değişir. 

Diyerek Hacmm yUzUne baktı. Hacı muvaffakrye
tinin ilk adımım atmıştı. Hedefine varabilmek için 
yolunu genişletmeğe başladı: 

- Şüphesiz efendim, yoksa efendimize tarl olan 
fikirler pek basit kalır. lşin içinde iş olması kaviyyen 
muhtemel. 

- O halde bB.!Jka suretle teşebbüsatta bulunmalı. 
Mesele şahsiyetten çıkıyor, siyasi olur ve maazallah 
vatani bir şekil alınası da müstebat değildir. 

- Hakkı alhüz derkar, efendime arzedeyim, mü
saade buyurursanız .. 

- Söyleyiniz Hacı Efendi. 
Hacı şimdi bir taşla a.vhyacağı dört ktıfun UçUnU 

azat etmeğe çalışıyordu: 
- Efendim, dedi, iş böyle olunca, bunda esnafın 

bir dah.!b ha:beri olmadığı A.şikAr olur. 
- Tabii değil mi ya? 
~ıı.cı kasap esnafını ele almak için fmıatı koynuna 

yerleş\lnnişti. Diğerine bafladı: 
- Gerek reisin, gerek belediyenin .. 
- Onlar evleviyetle masum demektir. 
Şimdi iş, Deli Osmanı kurtarmakta idi. 
_ Deli Osmana gelince, malflmu ıamlnizdir ki' bu, 

cahil hem kara cahilin biridir. Eğer efendhıinin oğlu 
ona,' (git hakimllşşer' hazretlerinin uğruna nefsini 
f a et demi olsaydı, eminim ki bilatereddUt ... 

-No. 24-
- Demek bu.kadar merbut? den söyllyeceğimi bilemiyorum. Nasıl oldu. Niçin ol-
- Fazlası olmak ihtimali bulunsaydı, meselakim du? Hele hele, şu küstah çapkının hezeyanı yok mu 

öltimden ileri bir merbutiyet ka;bil olsaydı... ya ? Hemen polise, jandarmaya emir verdim, derhal 
- Evet, evet hepsini anlıyorum. ve icabı veç~.ile bir zabıt varakası tanzim edecekler. 
- Binaenaleyh, efendime arzedeyim! Şimdi doğ- Emsaline muesslr bir ibret teşkil etmek üzere 

rudan doğruya Deli Osmana ilişmek bir faydayı in- divanı harbe ... 
taç etmese gerektir. Mademki efendim, herşeye Kadı derhal atıldı : 
muktedir, ulU.lemr efendilerimizle sıhriyet ve u • -Yo~:: TeveccUhatmıza itizaren bunun aksini ri· 
huvvetle dilberdir. Elinizden herşey gelebilir. Osma- ca edecegım. 
nın cezasını ihmal değil, lınhal buyurabilirsiniz. Ye- - Estağfurullah! ne gibi ? 
ter ki söylemekten hecalet hissediyorum o Erden ola- - BilAkis o~un serbest kalmasını istirham ede· 
cak çapkını gözden uzak bulundurmamak babın en rim. O kadar kı ... 
esaslı mefhumudur. Kaymakam hayretle Kadının yüzüne bakakaldı: 

Bunlar o kadar samimiyetle söyleniyor, kadı he- - ? • · 
nUz toplıyamadığı muhakemesini bunlara öyle uydu- - O kadar ki, hiç kimse birşey sezmiyecek, hattA. 
ruyordu ki, kapının vurulduğunu, kaymakamın ge- kendisi bile benim korktuğuma hamledecek, hatta is-
lip, hattl merdivenleri çıktığını farketmediler. Kay- terse ötede, beride de atıp tutacak .. Bir müddet için 
makam oraya girdiği vakit Kadı, evvelki mUsvedde- buna müsaade buyrulmasıru tekiden rica ederim. 
leri toplamakla meşguldü. lkisi de şaşırdılar. Kadı Kaymakam gittikçe alıklaşarak : 
derhal !eyretti: - Fakat, şey, niçin! 

- Buyursunlar efendim! - ÇünkU mesele ,ahst değil. 
Hacı Zeynullah, elpençe aelam verdi. Kaymakam Kaymakamın kafası, Eyüp oyuncakçılanntn dün-

yan mahcup, yan mütereddit bir lisanla : ı ği.ne dönmUştü, Uzerine bir anda o kadar garip 
- Emin olunuz Efendi Hazretleri geç haber al- sözler çarpıyordu ki sesi bile kısık çıkmağa başladı: 

dım. - Şahsi değil mi? 
Kadı, cebri bir tebessUmle cevap verdi: - Evçt, siyasi efendim siyasi! 
- Allah ömürler versin efendim, teşekkür ede- Ve koltuklannı kabartıp Kaymakama. bakarak, 

rim. Hacı Zeynullah Efendiyi iştihat ederek, mantık ka-
- Allah Allah! Doğrusu hayretimden, teessürüm- ziyeleri, istidl!ller, mukayeselerle, Hacıdan aldıfuu 

Bir saatten fazla sUren mübahasenin neticesinde 
kadı ile kaymakam ayni esas üzerinde karar kıldılar 
ve Hacı Efendi ikisini de her kelimede tasdik etti· 
Şimdi Kaymakamı ve belki daha fazla Kadıyı düşün• 
düren bir cihet kalmıştı. Kadı dışarıya nasıl çıka· 
cak, hUkümete, makamına ne yüzle gidecek? Bunu 
ikisine de açıkça söyliyemiyordu. Hatta Kaymaka.Ill 
milsaade alıp giderken, birlikte gitmelerini teklif et· 
meğe cesaret edememişti, Kadı da "beraber çıkalıın'' 
diyemedi. Bu rezalet, her ne olsa, gene örtülecek re
zaletlerden değildi. Fakat Kaymakam merdiven ba· 
şına geldiği zaman, ya bilerek ya bilmiyerek, Hacl 
imdatlarına yetişti: 

- Efendi Hazretleri, saat kaçta dairei aliyeniz1 

geleceksiniz? 
Kaymakam durakladı, Kadı lfıf olsun diye • 
- Niye sordunuz? 
Dedi, Hacı kurnazca gözUnU kırparak : 
- Deli Osmanı hakipayinize getirmek istiyoruııı 

da ... 
. - Nasıl olur ? 

- Çalışacağım. Kendhıınt a.rrettıgınızı ıöyliyece '" 
ğim ve eteğinize' kapanmak için bundan !la fırsat 
bulamıyacağmı da ilave edeceğim. 

Knymakam bu sö7..e karşı cesaret aldı : . 
- Muvafık bir tedbir, dedi. Zatı aliniz de biç btr 

şey sezdirmiyerek affetmiş göri.inürsUnUz. Bu, ha.11'• 
karşı da mlihim bir tesir icra eder. 
Kadı biraz gevşemiş olduğu halde : 

(Arkası var l 
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'TA N Misafirimiz Emir Ahdullahın Memlekeİinde 
Gündelik Gazete 

. BAŞMUHARRiRi 
't Ahmet Emin YALMAN 
lci ~N'ın hedefi: Haberde, fi. 
rijr e, her §eyde temiz dü· 
~t, •anıimi olmak, kariin 
ııı....., eteai olnuya çahımaktır. 

CONON MESELELERi 

Şamldar Köyünün · 

Derdi 
tfin~öy bzaaııım ŞamWar kö. 
iıetI ~turan köylWerin senelerden. 

vlktly edUnııyen bir derdi var. 
ı..nı.de le Rwnelldeu gelen Osman 
~ bir zata buralarda arazi ve. 
g~ bu .zat topra.klarmı geo.işlet.e 
kotı~ bütün köye sahip olmuş ve 
le~ topraksız birer iKi gibi 
ler b111ıa he,·eshıe .kapılmış, köylü. 
ttrlnde lsyaıı etmişler, topraklar ti. 
~ blUlkJyet iddia etmişler. İş 
~ eıneye intikal etmJş ve bunduı 
~ >'!:~eı lstanbul Dördüncü Bu. 
l'aitı-~-.ıaenıesı bu müna:dlinfih to ~~k" p. 
te~. oyUiJere alt olduğuna. karar 

)'~tn-_ 
~ ~ ........ mahkeme kararma 
!(tın. bu t&rlalann sahibi olduğunu 
~ekt.e ve köylülerin bu top. 
~ ektiği mahsullerin tWillp 

llu da ine llllisaade etmemekUdlr. 
~ senelerden beri alakadar 
bit ttlrı ltgaı etmektedir. Fakat 
~ '-sb bir hal çaresine bağ. 
lı&taıı '' Osnıa.nm köylWeri ra-
tlr. ttnıeebıkl önilne geçllememl§. 

Maverayı Ordün Hükümdarı Emir Abdullah ve müıtakil Vrdün devleti cukerleri 

lsbLııb 
iti~ Ulun Yanıbqmda, lıAJ1 bir 
tiyle e Ve bir derebeyi zihniye. 
l~ ket eden, hükfu:netln emir. 
ltılye~ ~eınenin ka.rarmı dlnle
"etıe11ıı lr ada.nını bu lzaç edici ha.re. 
11, "e 1/ ~k kati bir netice verme. 
~ öyluyü haç etmek ha.klana 

MAVERAYI SERIADA iLK 
lıclQ., 0bnadığı kendisine anlablma-

B irkaç gündenberi mem
leketimizin misafiri o

lan Maverayıterla Hükümda
rı Alteı Emir Abdullahın 

1 • memleketi, ıiyui tarihi gibi 
stnbulda Renk yok eıki tarihi çok zengin, coğraf-

lbo,__ ~ yal mevkii çok mühim olan 
.._ .... lo.1'tl8l "'""" · - - --•---a.a...t.. ..,,.-" ...,, , 11.& w •••IC'l\.'-'t.Lll-o ~~~-~--~ 
--tııa " •beri tanbuldadır. Bu 
~ aıitesı bütilii dünyayı dola.,a.. Büyük Harblıı 110n bulmasını mU-
h ~~Yetin neşretmekte bulundu. teakıp Şamda bir Arap hüklı.meti 
lfınıa -""qtıa l~bı restın almak ve ma. kurulmuştu. Bu hilkfunetin başında. 

I)' t topfıunaıctır. Emir Abdullahm biraderi ve Arap 
~h~l'IGın e.tı gtizel Te en renkli istiklalinin lideri 
dtğı b lstanbwda bu adamm bulama.. sayılan merhum 

Sa..... ~y \'ar: Renk. Kral Faysal bulu. 
ttt:~llllı, fakat bu bir hakikat. nuyordu. Mavera-

? yişeria, bu yeni hti 
atiıı'hlat lstanbuıu ttirltt renklerle kfunetin bir par. 
\ıtll ~tir. Fakat biz İstanbul sa.. çası idi. 1920 de 
ten:'• lehrt Yaparken ooa yeni bir Fransızlar bu hU
'l111r .. ._lli"e edememişiz. !Merlmlz klı.meti yıkmışlar, 
teı~ SOkaktammz renk..«ılz kıya.. ve Kral Faysal 
'iı. l'fnııı l'enblz, blnal~ nınk. Şamdan çekilrniye 
"- ~l'fkaıı renkle dolu lstanbuJ- mecbur kalmış. 
~e &lryor. tı. Kısa bir zıı :l ın 

kttp ley değil mı! sonra, yani l 921 

1( • senesinin şubatın. 

ıska I k Ad da Hicaz Kralt mı 
~ nı aca am aeyinlıı ikinci oğlu 

MUSTAKiL 
_ARAP 
DEVLf:TI 

resinde müstakil bir devlet oluyor
du. İngiliz fevkalade komiseri Am

mandaki temasları sırasında Emirin 
demokratik ve meşnıtt esaslar daire 
sinde hareket edeceğini de bildirdi. 
Daha sonra İngiltere ile Maverayi. 
eeria arasında imzalanan bir anlaş-

' ma. ile Maveray!şeria, kendisine ait 
,\,il.-lj"""~ ::.. •• 

olan beynelmilel teahhütlerin ln • 

giltere tarafından idare olunmasını 
kabuı etmedi. 

dir. Tevratta sık sık adlan geçen 
Gileand, Muap, Edom ile Başanm 

bir kısmı buradadır. ,Miladın ba§-
langıçlannda eski adı FilA.delfiya 
olan bugünkü Amman, eski adı Ge-
rasa olan Jaraş, e daha başka yer. 
ler Yunan - Roma medeniyetlerinin 
mühim merkezleri arasında idi. Da-

ha sonra yine bu yerlerde Arap 
tarihinde mühim bir mevkii haiz o
lan Gassan devleti teesslls ederek 
müstakil yaşamış ve Mili.dm 637 

senesinde Islam orduları ta.rafından 
fethedilmişti. 

D aha sonralan bu havali Eh. 
lisalip muharebeleri sıra. 

sında şöhret kazanmış ve bir sürü 
muharebelere sahne olmuştur. Os
manlı devletinin devrinde bütün 
.Maverayişeria Suriye vilayetinin 
bir parçası idi. Fakat Maverayişe
rianm cenup kısımlan yani Kerak 
ve havalisi ancak Hicaz demiryo
lunun bu havaliden geçmesinden 
sonra Osmanlı idaresine girebilmi§
tl. 

.Maverayişeria. Filistine bitişik 
olan bir sahadır. Ve Suriye, Irak 
ve Suudt Arabistan ile hemhudut
tur. 

Beşiktaştan M. 
"- Bir lisenin 

vam eden bir kızı 
taştık. Birlbirlmi 
muz bağlılık, çok 

O, kimseyi 
miyeceğini söylU 
deyim Hemen n · 
yok ... Ancak, he 
melden korkuyo 
rursak doğru ol 

Anlaşmışsııuz. 

nışrnak suretile n 
zur yok. Fakat, 
\'akte bll'akmalı 

İzmir, (TAN) 
Kliyceğiz ve Fe 
hassa o kazala 
ı inde, bir de R 
yetişen günlük 
ıoo binli~ k 
mümkUn oldu 
Kendiliklerinde 
dan kUçük bir 
ve glinlilk buh 
olmıyacaktır. B 
Rodostan temi 
TUrldyeden 
yeceği uinulm 

Ayvah 
Çah~ 

Ayvalık (TA 
teşvik müsab 
Al stadında ya 

Ayni kümed 
spor futbol ta 
Akmspor 4 -

Yeni ba.şlıy 
hızlanmaktadır 

buldan futalar 
mağa ba.şl 

Karama' 
Yurduı 

Karaman, ( 
dunun bahçesi 
miş ve güzel 
İstanbuldan g 
rada çalmakta, 
bi yerler olm 
ye rağbet gös 

mur az yağını 
valar elverişli 
mumiyet itiba.l 

~ lo"karırıacak adam tng:llterenln olan Emtr Abdul. 
~ ~"fıklU BaJdwfn'dlr. İngiltere lah Suriye~eki 
' '8ıtlardanberl btlyttk devlet a. Fransızlarla mUca
~bel'etlşttJ'en bir yerdtr. Gladston'. dele etmek ve ~7 
«a...:"l'l laglllz tarihi btiyti.k devlet a.. rap memlek ~tını 
~e doludur kurtarmak üzere 

\'e~ltbı &lındly~ kadar hiçbir Bat· askeri bir lru\; ve
~~ ln&zhar olmadı~ büyük bir tin başmda. Anı. 
"ıı il~ llaQ oiınuştur. Kendisini yal- man'a gelmişti. He S dl ı-rttsı mensuplarma de~I defi, yıkılan Arap 
le'l P&rttıere, hattA muhalif partL memleketini kur. "' 

lngiltere hilkftmetinin, bu resmi 
beyaantı kolay kolay tatbik edile
medi. 1923 eyli'ılünde Maverayişe

rlada blr isyan kopmuş ve Ingiliz 
tayyareleri isyanı bastırmıştı. Bu

nun Uzerine memleketin idaresini 
ıslah etmek, mali ve idari tedbirler 
alarak halkı hoşnut etmek lazım. 
geldiği anlaşılmıştı. 

B ugün Maverayi~eria, Yahu
di muhaceretinden uzak ka

lan ve günden güne vaziyetini dü
zelten müstakil veya nim mUstakil 
bir Arap memleketi olarak yaşa
maktadır. 

11 Samsun Yerli Malla~ 
~e btıtua nllllete sevdirmiştir. tarmaktı. Ayni sı
ltul'\~ lst lllebwııar bile Parli.mento rada, İngilizler Mı. 
"- 1-ıt"thıdt-n onun medih 'Ve lleftUm· sırda mühim bir 
~'8ınıtışlardır. Bu nadir devlet a Şark h'nferansı 
"d Gaslp olur bir mazhariyettir. kurmuş bulunuv.or 
~~;n kendi ihtiyariyle hızlva ve konfe~~ı Mıs. 
•ftı.ı b tekllen ve iktidar sandalye. ter Çurçil ıdare e. 
~lr Rene evvelinden b~a diyordu .. 

Ordün'ün merkezi Amman 

f acto) yani fili istiklal verildi. 

GJr. lltı"'l'dlğlnı bildiren Uk Bqveıldl
tı:ı~lfı lr~ ~.gillz dlplomasl~lnln ve 
llıcb;, --..cterlnbı kuvvetine bir de. 

Bununla beraber, .Maverayişerıa.-

ç .ırçil, Mısırda Emtr '.Abdul. da ki Ingiliz mümessili, Filistin f ev-
lah ile görüşmüş ve bu gö- kalA.de komiserinin kontrolü altm-

riişme neticesinde Emirin Mave- dav ·r 
azı esine devam edecekti. Pro-

1' • rayişeria hükümdarı olması karar- je, muvaffakıyetle tatbik edildi ve 
ehl•ık G +• l•atınlmı•tı. lngiltere hükfuneti, bu Emı· Abd 

h e eç 1 ~ ~ r ullah 1922 senesinde In-
~y 1 Arap hüklı.metlııin kurulmUJ ve gilte hü "'ıt... !. ana hld11'e91nden ...,,. .. _ A... re kilmetinin daveti üzerine 

L "" ... •- .,..,.u.. ... kuvvetli bir idarenin kökleşmesi Lo dra 
~-._ bn!:!&ıını kaplar gibi ~örtinen n Ya giderek Maverayişeria-

.\tllla.~utlar da~lmıya ~ladı. için yardım edecekti. nm resrnt istiklali şartlan üzerinde 

Memleketin nüfusu 300 binden 
biraz fazla tahmin olunuyor. Hal
kın yansı göçebedir. Gerisinin 30 
bin kadan Çerkezlerden müteşek • 
kildfr. Bunlar, Osmanlı . Rus har. 
binden sonra Osmanlı devleti tara
fından bu havaliye yerleştirilmiş • 
terdi. 

Sonra Maverayişerianm nüfusun
dan kırk bin kadarı da muhte. 
lif mezheplere mensup hıristiyan. 
lardandır . 

~~ lkttt Yaıtm Almerla'nm tahribi görüştü. Bu müzakereler muvaffa.-
~trna~1~eeeJlt anl~ıldı. ispanya y eni hükfunet ilk~nce bir ~.c- kıyetle neticelendiği için 1923 se • M emleketln en mühim şehirle- Serginin açılıpnJa bulunan maa.z 
it . .a. -• kontroı deTam edecek- rübe geçirecektı. Onun ıçın nesinde Filistlndeki tngı·ıı·z fevka _ ri on beş bin nüfuslu Am-

il "-'lll Samsun, (l'AN) - Dördllncü ~erli MaUa.r 11' 1c .... ~ ve ltalyan donenmalan. Filistindeki tngiliz fevkallde ko - lade komiseri Amman'a geldi ve man, 18 bin nüfuslu Halet ve se-
) ""•~roJa 1 tt k kiz b' 000 Uf kordelA vali veklllnln rica.sile General Galip taraf ----.;=.--.........;";.._ra.;:::...:e~tm=:::em:::::::el:.:::.erl:::._.:v:.::azL==wm~is~erin~i!.!ln~b~ir!:...!!m~il~m~e~s~si~li~m~a~h::'.'.a~ll::_t ::_h:il·::_~M~a v~e::ra~y~i:!§e~n:_:· aru~n~is~t~ik~Iaı~~ ~i _._!!_re::s~m~e~n~_;: ın nüfuslu Kerak, 3 n · us-

r..ı..;,~,___..--..:.wuU..ııı.ınıllAJJll...Aııa...-l.~şa~t~res~~ml~,~s~e~rg~i~k~o~mi::::::tes::.:_i :namm:::::_:a~l'~l:car::,:e~t~rOd~u::_ı~b~a!J§ 
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Ban4ınna Hollıeoi siir.,Ierin. İftiralı etim peltlioanlt/IJVIUll.,. 6irlarp 

Bandırma ve Bile ikte 
Mühim Güreşler 
lzmlrli Hakkı 

Doğanspor 
Bu Ha~a 

1 H l 
... 

KAYE 

Yuanı 

Louls Anclenon 
Çnirmı 

Cevat Kulı aalcif• 

mm yanıp yUı:ldJtl -.m ,Mmn
bir filmi ~ Oaaı ... 
.rettlkçe karım ardmı arkumı fıılıl. 
medeıı hüngUr hUngUr atlar. Kan· 
mm tld göabebefi eevgilt yddıil 
l8e benim gtıctıme gfdf:yor. N.,. 
o &qam fllmler lld idi bıd bir -. 
rarenp hlJrlmdl. Oyıe f9)4er be-

~ .. ;~iit;ö;f;tr·;;~ Bi-
mhl 1111'8111 gelinceye kadar benbD 
keyfim kek& olacaktı. 

Neyae, gittik. Hentls yerlm1M 
yerle,mlftik ki, kanmm J'&lll~ 
da.ki heritln çekiftirdlli piponun 
dumanı onun ldnirine dokuDclu. 
Kalktık. Ben ..,. geçtim. Kanm 
I01a. Gene oturduk. Ben1m. film 
batladı. Karmı lJöirtlmtl dtlrtttl. 
"Con biliyor m118UD, evde. ocakta
ki atefl 8l5nd0rmedik pllba. aman 
gidelim baJralun, BeDd J'Ulllll O

lur." dedi. !Mim aynbrken ben o
eaia bir göl abmttmL Ocaktül 
atefln kılık kıyafetinden ualu ve 
aklı bqmda bir atet olduiu - -
beUl idi Ama karim rahat ediYor 
muydu ya! Y&Uah diye eve k()ftuk. 
Ocaktaki atefl IÖDmÜf bulduk. Ge
risin geriye ıdnemaya d6ndtlk. Be. 
nim hOflandıtmı tum 1"" yerine 
gelmlfti. Baf tarafı artık AUaJıa 
lellmet. 
Gene~ oturduk. Kanın 

GüHf · Fener· 
Tekaütlerl Kcqllafıyor 

Puar sUD.tl ydcl&ıUmOnl kutlaJU 
ll'eaerliler ba mtmuebetle tertip et -
tikleri merulmtn bir kat daha al& -
bJJ olm•etnı temin mıkMdlle G4l -
netWere mllracaat ederek tebtlt ta
klmlan &l'Ulllda bir maç teklif et -
mitlerdir. 

Bu mlracaab bbul e4en GtbıeeU
ler tekatlt taıamlarml pmdlden Jıuır
lamıya befl•mJllar ve oymıaulanndan 
methur müdafi Mehmet Nazlfl tel • 
gratla ı.tanbula davet etmltlerdtr. 

lneholuda Spor Hareketleri -İnebolu, (TAN) - Valimizin tr • 
p.t ve yardJmUe tld ay evvel qdan 
İnebolu Spor K11lbt1 UUI pçenlerde 
futbol epenl8 yapmak bere bara
,. plen Abana pnçlertne iade! sl-
yaret emu.Jer ve Abanlda da eper
lla J&Pllllflardır. 

NlmardaSporSahw 
NUmar (TAN) - Kıw"'mmn 

ortumdl.ld çor wJıuı tam•mJen • 
JDJt, açılma remnl yapılmlftır. 
8üınm noQeDlan peydtl'plJ ta • 

mım•nMW.trtlr. 
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ÜNiVERSiTE RÖPORTAJLARI: 

YEMi UMIVERSITE 
F en FakUlteai gibi Edebiyat 

fakUltesinde de talebe az ... 
l7oteısörler talebeyi birer birer ta
llırnağa ve hepsile meşgul olmağa. 
hnkln bulabiliyor. 

NESLiMiN 
lar. Sınıf inıtiha.. M m 1 k te Ilı U!ulll bu fakül. e e e 
tede yok. İlmi a. 

llkanın bu suretle 
boğulmasmm iyi 
lleticeleri derhal 

IÖrUlUyor. Talebe. 

Jlin "lışma tarzın.. 

Saç~ıgı ilk 
da, lleminar derslerinde, küçükten 
batııyarak hazırladıkları etütlerde 
~ve canlı bir bllgi zevki sezilL. 
)'or. 

Bu sene yeni üniversite ilk mah-
BUllerini verecek. Lisans imtihanla
J'nıda 11.sans tezleri tetkik edilecek 

di
\te la.bipleri tarafmdan müdafaa e

lecek. 

Bu tezlerden birkaçını gözden 
leçlrmek fırsatını buldum. BugU· ;e kadar üniversite için yapılan 
edaklrhklar henüz ihtiyaca kafi 

01ntamakla beraber ilk Üniversite
~ hayat sahalarına saçacağı genç 
~r. bu f edaklrlıklann bota gitme
diğim isbat edecektir. 

E deblyat FakUltesinln ilk n. 
aans tezleri arasında ki

~p 9eklinde neşredilmesinde mem
leket icin istifade olanlar eksik de-
fildir. Bunlar elbette bir doktora 
~zl kadar derin etlit diye karşıla
hamaz. Talebe doktoranın icap et
tll'dfil derecede ihtisasla meşgul 
OlntadıITT J?ibi tezlere avnlan za • 
bıan dıt. azdır. BunuTıla beraber li
lans talebe& arasmdll meV7.UU U
terfne ~ok sevgi ve a aka ile derin 
91 1'ıl.~trınalar vananlın• Vf> do'ktnrıı 
teı{ diye de kabul ec1ilebilecek bir -r h~Iıvanlar varolt'. 

'l'e_z mev~ularmc:'hın ba:o:TlaM"nt fl

~~ Y•or,n•orum Bn tpzler hE-nl\z lr\t\ _ ,. .Y • 

ı\ııf•11. ve .kAhul ~nmf'l'!f~ i.-1" 
~"lı'nl~tn i!ıimlerlnl vaz.ma~r 

C"ıı:.,.,1 hıılmaaım f 

Coh.afva: 
• ~ "ktıra•nm ('nrnff monof?'l"'fisf 

'~ldldarm cnl?ntlt monoJfl"sıi'lqf 
J"1lııl'f'anm coP.""aft monoP"'"f'ıs' 
1r·rtlhfhı cn&Mıfi monOP"'l\fil' 

· llaJtç nımtakası tııanayil. 

Bolu da 
Ortaokul 
Sergisi 

::ıu, "(TAN) - Orta okulumuz 

Joıı C1 YildönUmU mUnasebetile sa • 
tız. llndg ikinci bir müsamere vermiş
~ AlUaa.merede okulun eski mezun
lb. Ve Bolunun ileri gelenleri bulun-

llfılU'. Evvell direktör Behiç En

~ birkaç söz eöylemif, sonra okul 
1 unun konseri dinlenilmiş ve be-

etı.llıniJtir. MUteakıben talebe bir 
~Uk bir komedi temsil eylemiş -
~ede denıler revUsU yapılmış, 
b l.raemda tarih numa.raıu bil
btı"- takdir kazanmıştır. Müsamere 
l;b:ık itina ile hazırlanan ve cidden 
~ '1atf&Joyetıe temail edilen "Akm" 
~e bitmiştir. 

Nurlar 
Yazan: 

Ahmet Emin 
YALMAN 

Türkiye halıcılığı 
Şarki Anadoluda tetkik !eyahatl 

ve onun morfolojik ve jeolojik ne
ticeleri. 

Edebiyat: 
"NasihatUsııalatln" 

Bertin Devlet kiltilphanesi Şark 
ya.zmalan a.ra.smda Saz Şairleri 
mahsulleri. 

Akhisarda 
Yeni · Halkevi 

Binası 
Akhisar, (TAN) - Asrl Halkevi 

binasmm inşasına başlanılması için, 
c. H. Partisi Genel Sekreterliğine 
gönderilmiş olan pl~nlarm ~sdik ve 
iade edilmesi beklenılmektedir. Akhi
sarlılar Parti ve Halkevi binası için 
on binlerce lira teberrU etmiş bulu
nuyorlar. Yeni binanın 40 - 45 binli
raya çıkacağı tahmin edilmektedir 
ve ·bu para tamamen hazırdır. 

Kızılcahamamda Hayvan 
lslahab 

Kızılcahamam, (TAN) - Kızılca
ha.mamda yetişen at ve merkepler 
çok çelimsiz ve kliçUktUr. Bu iki 
hayvan neslinin ıslahı için Ankara 
A vgrr deposurldan bir aygırla bi~ e~
kek merkep gönderilmiştir. Koylü, 
hayvanlarmm bu damızlıklardan is • 
tif adesi kin büyük bir tehalilk gös
termektedir. 

"Kavaidülmecalisy 
Felsefe : 
"Tasavvuf Psikolojisi" 
"Sıkılganlık" 

Can sıkıntısı. 
Tarih : 
"Mahmut (Il) devrinde asker! 

ıslahat" 
"16 mcı asırda Anadoluda Ra-

fızilik ve neticeleri,, · 
"1~ Uncü asır Anadolu fikir ha

yab" 
Eflak ve Buğdanın Osmanlılar 

tarafından ilhakı ve bu iki devletin 
milnasebatı. 

"İstanbulda Kanunt Sultan SU
leyman medreseleri" 

"Osmanlı Türkleri ve İngilizlerin 
ilk münasebatı" 

B izim en bUyUk derdimiz 
memleketi tanımamaktır. 

üniversitenin ilk 
verdiği mahsul, 

şunu gösteriyor 
ki Üniversite muh 
telif sahalarda 
memleket hakkın. 
da etütler yapabi. 
lecek kabiliyette 
gençler yetiştirL 
yor ve yetiştire. 

cektir. Yakın va. 
kitlere kadar mem 
leket hakkında e. 
tüt mahiyetinde 
yazılan hep ecnebi 
kitaplarda arar. 
dık. Hazırlanan 
lisans tezleri yeni 
bir neslin araştır. 

ma sahalarına saç. 
tığı ilk nurlardır. 

Ortada böyle eser. 
ler çoğaldıkça Üni. versitenin IUzumve 

klymetl bir kat daha anlaşılacaktır. 

Yalmz bütçeden Ünivendteye da. -

ha çok yardım gösterilmekle kal -

mıyacak, her memlekette gördUğU
mUz gibi halk ta elbette bu yardı-

ma gittikçe fazla bir ölçüde iştirak 
edecektir. 

Babasını 
Öidürmek 
istemiş! 

Bursa, (TAN) - Mudanyanm Ka
ra Fatma mahallesinde oturan Girit 
mübadillerinden Ali Nuriyi 18 yaş
larındaki oğlu Muzaffer bıçakla ya
ralamıştır. 

Söylenildiğine göre Muzaffer baba 
snu öldürmek maksadında olduğu 
halde yetişen polis buna mA.ni olmuş 
tur. 

Muzaffer yakalanınca babasmın 

evinde bir mavzer sakladığını söyle
miş, araştırma sonunda mavzer ele 
geçtiğinden ıba.bası da Adliyeye ve -
rilmiştir. 

Erzincan Eiitmen Kurıu 
Erzincan, (TAN) - Bura.da açı • 

lan köy egitmenleri kursuna halen 
83 talebe devam etmektedir. Bunla • 
nn sayısı yakında 100 ü bulacaktır. ~Ylll .~ mektepte talebenin eser

~ gosteren bir sergi açılmış, mU
lnio e~ bulunanlar tarafından gezil 
bfıi' llliBaflrlere Webece hazırlanan 
lbu ~en pasta ve ayran ikram olun-

' lll'. 

IAydın'da Güzel Bir Müsameref 

4khisar Bekçilerine 

f 1 arihten Sayfalar 
t_ .............. ~Ll"l~V...,,....,.,..,._,._ . .--. . .--. .--,--.,._ ... ._,..._,.._ '""'~~ ~"" 

D amgasız ve eski tartı 
kullananlarla müca

dele ebnek için Belediye ve 
ölçüler Müfcttitliğinin ilgili 

TURKLER 
OLCU VE TARTI 

memurları elbir. 

liğile çalıtacak
lannıf. Geçen
lerde bir sahte 
tartı ve ölçü tah 
kikatı da yapıl
dı. Hemen her 
gün bet on 

ALETLERiNi 
kiti yeni kanuna aykmhk yap
tıkları için mahkemelere veri
liyorlar. Fakat her yeniliğin 

b~langıcında olan bu g:bi ak. 
a&klıklar; hot görmekte inaaf
lıl.df olıu-. 

TUtkleH'iı ölçtt ve tartıları gibi 
sikkelerini de bir örnek yapmaları 
yeni değildir. Türklerden Parmak 
oğlu Cafer, Hnllie Harunreşidin 
darphane nazırlığını Ustüne aldık

tan sonra İslam paralan ayar ve 
basılı§ sanat.i· bakımlarından çok 
yüksekti. Parmak oğlunun ismi de 
Halifenin ismiyle beraber parala
rm Ustüne basılıyordu. 

Ölçü ve tartılan birleştiren, sik
kelerin ayarlarını yeknesaklaştıran 
hatta ölçü ve tartıların üstüne 
damga basan, ayar için sence (a
yartaşı ayartaşı) ler kabul eden 
bir Türk hükümdarı idi. Garbde 
ölçü ve tartıların birleştirilmesi ve 
fennileştirilmesinin tarihi daha dün 
denecek kadar yakınken asırlarca 
evvel Türkler bu işi yapmışlar ve 
muvaffakıyetle tatbik etmişlerdi 

E vet nhanlılarm yedinci hU
kümdarı Gazan Mahmut Han 

(1295 . - 1304 M) zamanında 
Amu = Ceyhun ırmağından Mı
sır kapılarına kadar yeknesak sik
ke gibi damgalı Ölçü ve tartılar -
da kullanılıyordu. 

Gazan Hanın kestirdiği paralar 
1IhanWar yurdunun bir başından 
öbUr başına kadar yayıldı ve geçti. 
yeni yarhgda kalp, ayarsız ve es
ki akçe kullananların idam edile -
"Pkleri hakkında maddeler bulun
duğu halde halkın siyasi olgunluğu 
\~ u<lısadı menfaatini ilgilendiren 
emirleri itirazsız kabul edişi ölüm 
cezasını istilzam ettirecek hiçbir 
yolsuzluğa meydan bırakmamıştır. 

GazAn Han yurdun iktisadi va 
ziyetini tetkik ettikten sonra para, 
ölçü ve tar', lann ıslahı için çı
kardığı yarhgı ile adamlarından 
Horasanlı Fahrettin ve Bahaeddin 

Asırlarca 

Evvel 
Birleştirmislerdi · 

r--Yazanı 
~lbrahimHakk~ 
i KonlJalı ~ 
~~~ 

rer komite halinde toplanacaklar, 
ölçü, tartı ve para işlerile meşgul 
olacaklardır. Bu komiteler yurdun 
her tarafında yeknasak yapılan 

ölçü ve tartıları muayene etmişler 
ve damgalamışlardır. Bu kanuna 
aykm hareket edenlere verilecek 
ceza el kesme ve idamdı. Komite
ler muayene ettikleri ölçü ve tar
tılan sahiplerinin isimlerile bera • 
ber bir deftere kaydediyorlar ve 
her ay teftişlerini tekrarlıyorlardı. 

H8.fız Ebro tarihinin yimri birinci 1 
destanında Gazln Hanın ölçü ve 
tartıların tevhidi hakkındaki yar
lıgmı aynen kaydetmektedir. Bu
nun bazı parçalarını dilimize çe
viriyorum: 

Horasanlı Fahrettin ve Bahaeddin 
adlı iki sanatkfırı tayin ettim. Bun
lar her vilayete itimat ettikleri ild· 
şer memur gönderecekler ve ora
nın kadısının mümessili ve muhte
sibi ile birleşerek kendi huzurla • 
nnda merkezden gönderilen sekia 
köşeli örnekler gibi demir tartılar 
yaptıracaklar ve kendi önlerinde 
damgalıyacaklardır. Her kim olur
sa olsun kendi kendine bu damga.. 
yı yapa.mıyacak ve tartıların Uıer-
lerine basamıyacaktır. Her kim 
gönlüne göre damga yapar ve 
tarWa.rın, ölçülerin üstüne basar
sa cezası idamdır. Bu suretle dam
galanan ölçü ve tartılar birer def· 
tere yazılacaktır. Her ay bütün 
esnafın ölçU ve tartıları bu dört 
kişilik heyet tarafından muntaza,. 
man muayene edilecektir. Uygun
suzluğu görülenler haklarında ve
rilecek cezayı çekmek üzere der • 
hal Şahaneye (belediye reisi) ta
lim edileceklerdir. 
Kumaşların ölçüsünde bütün en

dazeler Tebriz endazesine uyacak
tır. Çilnkü Rum endazeleri pek 
muhteliftitr. Bu mutemetler bütün 
memlel7•tte yalnız bu işle meşgul 
olacaklardır. Yarlığı tağyır ve teb
dil edenler idam fü. cezalandırılır

lar ... ,. 
Görüyoruz ki, yirminci drm; 

ölçU ve tartılarm kontrölü hak • 
kmdaki kanun ve nizamlarına 

benziyen müesseseler Türk eli~ 
larmda dırlarca evvel bulunmUf 
ve bilinmişti. 

Tekirdağ Spor 

Klübünde Seçim 
Tekirdağ, (TAN) - Spor klUbtl 

yeni idare heyeti intihabatı yapıltmf, 
fahri reisliğe Ali GUr, reisliğe Cavit 
Efkimat, ikinci reisliğe Arif Bilge, 
umumi kaptanlığa İsmail Derin, mu
hasipliğe Nevzat, Genel sekreternp 
R6'at Aydınlı, idare memurluğuna 
lsmail Arslan, veznedarlığa Mehmet 
Verel seçilmişlerdir. 

E•ise Dağıtlldı 
h~hisar, (TAN) - Kır bekçilerile 
~ bekçilerinin yeni bir teşkili.ta 
lla ~ kuvvetli bir disiplin altr
hak lllnıalan, bilh888a zira! uaylf 
ted.:unda.n çok iyi neticeler vermek-

-. 
.. :;ı:,;, - e 

. <.~.-~~~ 

. adlı iki sanatkfırı demirden ayar 
tartıları (sence), endazeler yap • 
mıya ve bunların üzerine hazır -
lanan damgaları basmıya nıemur 
etmiştir. 

"Memleket ve halk işlerini teftiş 
ve her işe ait nizamlan ve kanun
ları tetkik ettikten sonra öğren -
dim ki pazarlarda, ordularda ve 
şehirlerde herkesin kendi menfaa
tine uygun ıs.. kesek ve demirden 
çeşit çeşit tartılar yapıyorlar ve 
bunları kendi arzularına ve men
faatlerine göre artınr eksiltiyorlar. 
Alım, satımlarını bu ayarsız tartı
larla yapmak suretile halkı aldatı
yorlar. Bu yolsuzluklan katiyyen 
istemem. 

A muye suyundan MısJTa ka
dar biltün yurtta altm ve 

gUmUş paralar gibi bütUn ölçU, tar 
tı ve endazelerin ıslah ve tan:ıimi 
için hepsine gözlimlin önünde 
yapılarak yeknesak damga ve sik
kelerin vurulmasını emrediyorum. 

Erzincanda Su 

Meselesi 
Erzincan (TAN) - Vaskirat sırt. 

lanndan getirilen su burada para ile 
satılmakta, halk para ile satın aldJ. 
ğı bu su ile bağını, bahçesini, tarla
sını sulamaktadır. 

~ bekçileri, yaptmlan lbl.r örnek 
burg ler:l ~endilerine verilmek Uzere 
le be~ çagu,lm1').ardır. Bu v~ile 1-
~ çllere kaymakam ve jandarma 
~~anı tarafından vazifelerine 
'-t \?e~~a malfunat ve iza. 

r . 

" ~ydın, (TAN)- Gazi ilkokulu taJe be81 Halkevinde yıllık mUsamerelerlnl 
verml§lerdlr. Küçükler bu müaamf',relerinde çok muvaffak olm1Jt)ardır. 

•• 
O rnek ölçü ve tartılar hazır-

landıktan sonra bu iki sa • 
natkarın seçeceği ikişer mutemet 
bütün vilayetlere gönderilecek, 
bunlar her vilayette kadı tarafın
dan tayin edilen bir mümessil ile 
belediye reisinden müteşekkil bi-

Bunun için altın ve gümüş ııyar 
tartılannı ve ölçü ve tartılan se
kiz köşeli demirden yapmak Uzere 

Şimdiye kadar kendilerinden ver
gi almmıyan su aatıcılannm bu yıl 

kazanç vergltııine tlbi tutulacaklan 
söylenilmektedir 
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Windsor Dükü 
Madam Sipson 

(Bqı 1 ladde) 
bölgelerde aWılyettar mahalli kilil' 
makamlarmm muvafakatini aJmS 
dan izdivaç merasimi tes'it etmek • 
llhlyeti yoktur. 
Ralüp Jtmline, "merasimi 6ell 

telılil ettim,, diyor 
Cande, 2 (A.A) - Sallh.iyeti yal • 

mz kendi hududuna pmil bul~~ 
hlp Jardbıe, izdivaem din! meruıua
yapmıya rahibin saWılyeti oımıdı,11 • 
m bildiren Fuham Peekapoewıun • 
yanatmdan maUimat almca tereddilt. 
stlz ve hayret etmeksizin ıu be~ 
ta bulunmuştur: 

''Evet. bu merasimi yapmayı keadt 
liğimden teklif ettim. Hiçbir mtıııalt 
de istemedim. Ve verilecek blr mOll
adede yoktur. Hlçblr dini mıJranı 111 
istlp.rede de bulımmadIDJ. Yalım vil' 
danrmla iatlprede bulundum. D11k dl 
şesin din! merasimin yapılmasını tir 
rarla anu ettiklerini biliyordum. Sil 
vuifeyi yapmak istediğim ...., 
dük bunu kabul etti.,, blr kere ~ 
söylUyonım bu teklifi kendim yaptıı'-
lşte bu kadar.,. • 

(Bqı 11ncide) 
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1 EKONOM 1 1 

"Dehaleti Kabul Ediyorum, 
Kimse Kesilmesin! .. Artık 

........ 

........ üllMI 
Diye, filrbıi okumaya bqllJll'f • 

tı. 
Daha ilk beyitlerde, korkunç bir 

hava clalpl&ıumftı. Emevlleıin 
rengi, blrdenhlre duvardaki mer • 
merler gDX ~ ••• Şair; Eme
tUerin b&khniyet makamında bahm· 
duklan saman, (Ehlibeyt) ten ve 
<Hlflm.I> lere kartı reva gördük· 

- Hayır ••• 
Ertesi gl1D, Şamc1a g6mWtı bulu. 

nan EınevS halifelerinin bblrlerl .. 
çdarak kemilderlnin atetlerde 18kıL 
mMDll ~·Çok tabiidir ki, 
ba emlr ,...... getlıilmJfti 

leri sultlm ve chıa:yetıerl hatuiat· En evvel, Bmevl hll&fet ve Al • 
Jlllf .. Şimdi; (Hlflml) lerle (EJne.. tanatmm mtlwlai ola (lluav!Je) 
vl) lerin bir eofra4a yemek yedik· ntn kabri aplm'ftl. Onda, •Jll&ft 
lerine hayrette kaldJlmı &"'atına. bJr Y1'm toprütan bqb, blrle:V 
ya bqlamlfb. 
Bmıluı bU.ytlk bir dllr.lratJe din. bubmam•mrfiL .. {~) ebl&19 

Hyen AbduJlaltm rengi 1marchkça tbdla 1-f bttıl, birinci Ytldıdbı me-

lplk--. 

K••• leldenlyor 
• pik .,.... blduddı. 
1 ... dair ......... 

dar delrılı .. '* tellllt pi
...... , ..... llltlper ,.. 
utaqa •ıh ......... 
.... ....., -'*etlere .. 
ha••b• ............ . .................... ... . 
---- ....... wla _........ -- Wıhealı 
kut •••• ..,.. ... tıedlJı. Pi. 
,..- ,..,.... fi ........ ............................. 
................. iplik .... 
te rMeclr ........ ,.ı. 
chraa tıelpl8a ....... ...... 
llp ...... .,, .......... . 
s.n ....... ....._ ...... .......................... 
tıecllr • 

~Her......., Drı•ın ....-..IDırr'hhl'.lllmlll_... 
karft tm: '\Pe tntttam ne llotu otaıı iiüfb. (Arkaill var) 
bll*da balan. bir anda 1*paa _..:_~:.;,;,;..~~:..!!~~~~ ... --... t.-llMIMl~~,llJlllf!ıf~.-..... ---..~ 8IÇl'IJllJftl... Nlha,wt ,atr; 
Vfllmtltallll 
&Necr 6 adhlt . ..,...,.. 
Oarbeda ve .... 

Beyttnl lllfyler .a)'lemes, arta 
dayanam&mlf.. Yeıtnden flrhYarak: 

- KeU f1I DaevtlerJn ataları
m. 
Diye~ 
Yemek aaıonu, birdenbire bnt

IDJlb. KJhçlanDJ ve hDQerlerlnl te.. 
ken kumandanlar, ve köleler; Eme 
derin tlwierbıe atıJmqıJerdı. Kor 

.kunç ve acıklı feeyatlar aramda, 

Emevtler bir hamlede~ 
lar .. Kanlı birer tlllçe h•Unde, .,,_ 

nmn ortuma atJlmlflardı. 

A bel~ kalelere fU emri ver 
mitti .._ _ _.., ............ ge. 

- llltelerlt ~
kin. 

1ç1er1 kufttlyll dolu ipek ,ııteıer, 
derhal o kaDll ceHtlerln berine_. 
rilm'p:t. AbclullM, glkıp bu tlltele -
rln u...me atar41lktU ...... Uda
cl bir emir vermlftl: 

- Yemek ptlrlD. 
Köleler, altm tepmller ~ 19 • 

mek ptirmtller .. Oatllate JlidAll 
ceeetlerl çJlneye çllneye Abclulla • 
hm yumw. oıkU'ü yemekJed ftl'. 

mlflerdl... A.b4u1Jah; t1Jte1eria altm 

dan - bn)aıdaD hlo lıAr toantt 
Wl'l h'mzt....,,., · beDls caa oeJd. 
tealedn mntilerin• ft debelmnde 
rbıe Rlft kadar elaemmlJK ftl' • 
medm; mJdn, ma.tertb. mennnm 
bir halde,..... jem•ttt Artık 
intikam Jıuduclunclan gDrak. kıp • 
Jmd bir ftht9t mauaruı haltDI .. 
lan ba JaarekeıttDID; bir .. .., te 
tarDm DtbetiDe ulraJIClimı ı. 
.., el;memfltL {1) . 

(1) ......... , ....... ,.. 

...... ~>· ..... 

.. "h= ....,. - (..,,... • ...... ) ... ~..,.... derler............... ... .... 
mMı•r ................ .... 
....., (.Dıl inin ... Al) ....... . 
.. J8;1Jlbrlm ,.. •• llLtıllr .. ... 

LOkMAN I I 
M KMN 

C!!>Gl!!ITLER i 
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olılwtm......, ba Jd • ...... ...,..._..llergellyor. 
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2 HAZiRAN ÇARŞümA 

PABALA8 
Sterlin 621,-
Dolar 123,-
ll'nnam l'r. 110,
Llıet uo.
Belçlb frlDll 80.-
Dnhml 22,75 
ineç l'r. 15815,-

Leva --norm es.-
Kron Çek 70.-
- A\'llltur'Ja 21,-
llark 21.-
Zlotl 20.-
Penp n.-
~ ~ 
Kron lneg 80.-
Altm lCNS,-

Banknot ---o••L•• 
- 828,-

0,'IWl'I 0,'188G 
11.- 17,8'1 
14,'9720 H,96 

4,67M 4,6120 
81,31 81,80 
8,45 S,üTI 

88.9'88 68,8975 
1,'880 1,'320 

22,81.CiO 22,!587& 
f,2082 4,2025 

13. 7 490 13, 7380 
1.9680 1,1144 usee 4,J.SN 
8,1810 s,ma 

lOT ,llNO 108,&0'1& 

~= 34,CN M,08 
a.ıo a.oea 

Turk Borcu 
Yukseldi 

ZAHiRE 
BORSASI 
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BAŞMAKALEDEN MABAAT 

Üniversite 
Hakkında Bir 
Munakasa , 

(Başı 1 incide) 

I
• landa ismi geçen profesör Pra

gerin bir dersine dekanlığın 

müsaadesiyle gittim. Dersten sonra 
profesörle konuştum. Türkçe takriri. 
ne gösterdiğim ciddi alakayı görünce 
bana ilk sınıflara mahsus dersinin sa. 
atini haber verdi. O saatte talebe 
gibi derse girdim. Dersin sükfuıunu 

bozacak ve bir üniversite rektörlü. 

Cenup ·Hududu 
Civarında Veba 

Ankara, 2 (Tan muhabirinden) -
Urfa vilayetimize bağlı ResUlayn ka
sabasına yakın ve cenup hududumu
zun Suriye tarafında bir aşiret ef -
radı arasında zaturrie şeklinde veba 
görülmüştür. Sıhhat Vek8.leti, Resü
liyn'da icap eden tedbirleri almıştır. 
Hududumuzun Dicle ve Firat nehir
leri arasındaki krsmr, muvakkaten 
kapatılmıştır. Her türlü nakliyat ve 
mUnasebat yasak edilmiştir. Profe
sör B. Server Kamilin riyasetindeki 
bir heyet, aşı ve sair malzeme ile 
Resülayn,da tedbir almak ve tetkik 
ler yapmak üzere Ankaradan hareket 
etmiştir. 

ğünce "doğru,, görülmiyecek bir ha. --============= 
ye uğramak bana çok acı gelmiştir. 

Üniversite hakkında röportaj neş-

$i..$eler.: 
tıc.Y'., ,, "· 
,,~ LT, W 3 'T• 

rekette bulunduğumu zannetmiyo. 
nım. Derse profesörün daveti üzerine 
gittiğime göre dersanenin "kutsiliği. 
ne riayetsizlik,, gibi ağır bir ithama 
layık bir hareketim olduğunu zannet. 

retmemek hususundaki dilek, çok ga. Son gelen 100 model çocuk arabalarını gelip görünüz! 
riptir. Üniversite, memleketin en mü. 

mi yorum. 
him milli müesseselerinden biridir. 
Bunu benim11emek ve daha iyi olması 
hakkındaki dilek ve düşüncelerini 

SARK PAZARl-BAZAR Dü levan 
Rektörlük bunları benim ismimi 

tasrih ederek söyledikten sonra dL 
yor ki: "Bir müddettenberi gazeteler. 
de devam eden ve üniversite çalışma. 
lanm bütüniyle kavramamak itiba. 
riyle birçok yanlış ve eğri yerleri o. 
lan röportaj ve mUlakatlara nihayet 

yazmak her vatandaşın hakkıdır Bir , - I ti 
üniversiteye ait rnüsbet rneseıeİerin roptan ve perakende satış-Beyoglu s klll caddesi314 

umumi mUnakaşa mevzuu olmasını 

istememek, üniversite mefhumunun --•••••••m•••••••••••••••••' 
genişliği ile hiç telif kabul etmez bir Yalnız " İ Y i ,, 

verilmesini rica ederim.,, 
Başkalarmm üniversite hakkında 

ne yazdığını bilmiyorum. Fakat ben 
ya gördüklerimi sadece anlattım, ya. 
hut düşüncelerimi söyledim. Üniver. 
11itede ileriye doğru güzel adımlar 

gördüm. Bunlardan hakiki bir sevinç. 
le bahsettim. Buna karşı tenkide la. 
yık bazı noktalarla da karşılaştım. 
Bunları da herhalde terb?yeli bir ada. 
mm lisaniyle ve ancak mesele Uzerhı. 

hareket olur. p o K E R 
A nkarada bütçe mUzakerelerinde 

çok hararetli münakaşalar ol. 
muştur. Samimt düşüncesi olan her 
mebusumuz bunu ortaya koymayı 
vazife bilmiştir. Bunlar arasında bel. 
ki de yanlış bir görüş ve malumata 
dayananlar da vardı. Fakat hiçbir 
vekil, söz sahibini teçhil etmemiş, 
doğru ne ise bunu büyük bir sabırla 
ve nezaketle anlatmıştır. Netice ola. 
rak ta bu açık ve milsbet münakaşa 
millete ferah verecek bir hava yarat_ 

bı~akları v r; rdır. 
Dayanıkhğı ve keskinliği birer birer kon. 

trol edildiğinden hepsi de mütesa-
viyen keskin ve dayanıklıdırlar. , c.~ ~ 

Şayet onlardan biri, sizi ta- /) ıt"l.o • • r 
mamen memnun edemedi ise • h ı e>·•" 
"Poker,, bilamünaka.5a değişti- .// ') 
recektir. ~f.::::._.:::::;:ı..s;;;:;...11.~~~~ 

de durarak anlattım. 
,__ B U o/0 Y O Z B t R G "A R A N T t D 1 R. --# 

T enkit ettiğim başlıca noktalar 
şunlardır: 

r 1 - Alman profesörlerinin etrafın. 
da k8.fi miktarda doçent ve muavin 
bulunmaması ve mevcutlara kendile. 
rini bilgi hayatına bağhyacak bir ma
aş verilmemesi, 

2 - Ecnebi profesörlerin takrir 
tarzı 

3 - Ezberciliğe yol açan imtihan 
usulleri, 

4 - üniversite içinde talebe haya_ 
tından eser olmaması. 
Görüşlerimde yanlI§lar ve eğri yer. 

ler bulunabilir. Fakat bUyilk bir üni
versitenin rektöründen beklenecek 
hareket, Universiteye faydalr olmak 
lstiyen bir gazeteciyi bu §ekilde bir 
ifade ile teçhile kalkmak değil, mUs. 
bet bir tenkide müsbet bir cevap 
vermektir. üniversite rektörü bu. 
nu yapmak için üniversite ilan lavha. 
sının neşir sahasiyle iktifaya da muh. 
taç değildir. Her tUrlü mukabil ten.. 
kitlerine sayfalarımız açıktır. 

B eni müteessir eden nokta, UnL 
versite rektörlüğünün hüsnü. 

niyete dayanan, müsbet bir tenkit 
karşısında infial duyması ve bunu 
böyle hiç beklenmez bir şekilde göe.. 
termesidir. Memlekette müsbet mU. 
nakaşa ruhunu yaratacak bir mües. 
mesenin reisinden böyle bir muamele. 

mıştır. 

Millet Vekillerindeki düşüncesini ve 
tenkidini ortaya koymak hakkına 
milekkil olan vatandaşlar da kanunun 
kayıtlan içinde sahiptir. Gazetecile
rin bu husustaki haklan da hususi 
bir kanunla ifaÇle edilmiştir. Her mü. 
essese: "Benim hakkımda söyliye. 
ceklerin belki de eğri olur. Onun için 
katiyyen benden bahsetmiye kalkış. 

ma.,, gibi bir iddiada bulunacak olur: 
sa memleketin umumt hayatında acı 
bir ak&met baıpterir. Hele bir üni
versite, bu yolda münakaşalardan ka. 
çmacak. mUsbet tenkidi zararlı bula_ 
cak ve kendi hakkında sUkUt ve ala
kasızlık istiyecek en son müessese ol. 
malıdır. 

üniversite röportajlarından bu. 
gUn çıkan yazımdan başka yalnız bir 
yazı kalmıştır. Bunu da ncşrettikten 
sonra umumi kanaatlerimi bir, iki 

makalede hulasa edeceğim. Rektör -
lüğün neşriyattan vazgeçmek busu_ 
Bundaki dileğini kabul etmemeyi ga. 
zeteci sıfatiyle bir vazife borcu bili. 
yorum. 

Yalnız şurasını söyliycbilirim ki 
Universite rektörünün hiç beklemedi. 
ğim kıncı muamelesi bu yazılar üze
rinde hiçbir iz bırakmıyacak ve yazı. 
lar üniversitenin bugünkü büyük hiz. 
metlerinin ve bunların bir kat artma. 1 

sma ait dilşüncelerin samimi bir ifa
desi olacaktır. 

Ahmet Emin Y ALMA~ 

Tasfiye ilanı 
Hali Tasfiyede 

Şa~k Dem=ryolları 
Türk Anon:m Ş rketi 

3 üncü illn 
19 Mart 1937 tarihinde inikad eden Şark Demiryolları Türk 

~nonim Şirketi hissedarlar fevkalade içtimamda ittihaz edilen 
karar mucibince, ve aatm alma mukavelenamesinin tasdikini mü
tazammin 3156 numaralı kanunun 5 Mayıa 1937 tarihli ve 3596 
numaralı Resmi Gazetede intİf&Jl üzerine mezkur Şirket 5 Mayıs 
1937 tarihinden itibaren feıih ve tufiye haline vazedilmit bulun
maktadır. 

Bay Piyer Baki, İpolit Butaye, Röne Şaıerio, Moriı Dövi, Er
neıt Gutzviler taıfiye memurları olarak tayin edilmitlerdir. 

Hali tasfiyedeki Şirketi ilzam edecek bütün muamelelerin ve 
alelumum mezkur Şirketi ali.kadar eden bilcümle evrak ve veaa
ikin asgari iki tufiye memurunun imzuını havi olmaları icap 

ıı eder. d 1 

• • • 
Ticaret kanununun 445 inci maddeıi mucibince, alacakhlar 

alacaklarını kayıt ve te.bit ettirmek üzere Şirketin lıtanbulda, 
r Sirkeci ganndaki merkezine müracaat etmiye davet olunurlar. 
: ltbu ilan birer hafta f aııla ile 3 defa gazetelerle intitar edecek
D tir. Yukarıda zikredilen bir ıene müddet 3 üncü ilanın intitarın
d dan itibaren bathyacaktır. 

TASFiYE MEMURLAR/ 

AsLDin Kenan 
Sizi so~uk algınhAınden, nezleden, gripten, baş 

dis Ac1lrı 1arından koruyacak en ivi lllt: budur 
[smine dikkat buyurulmas 

Denizyolları işletmesi Müdürlüğünden: 
Kapalı zarfla eksiltmesinde talibi zuhur etmeyen 80-120 bin ton maden 

kömürünün Zongylda.ktan l&tanbula nakliyesi işi pazarlıkla talibine ihale 
fldilecektir.- Pasarllk..l.O G Q37 ı@'iinU ... t 14 te-id1P.remia Lcvıı7.ırn ~ğtn· 

de yapılacaktır. Talipler. şeraiti ö~mek için levazım şefliğimize mü -
racaat etmelidirler. (3152) 

M iinakasa illnı 

Uyuşturucu maddeler inhisarından 
Numunesi veçhile idaremizin bir senelik ihtiyacına tekabül eden miktar 

da içi tenekeli tahta ihraç sandığı imalı açık eksiltmeye konulmuştur. Ek
siltme Haziranın 7 ci Pazartesi günü saat 15 de Idaremizin liman hanın • 
daki kontrol şubesinde yapılacaktır. . . 

lstekliler şartnameyi görmek ve fazla tafsilat almak ıçın her gün öğle-
den evvel kontrol şubemize milracaat edebilirler. (3154) 

Parise ~eyahat '•Dr. Rifat Çağı: 
1 nci seyahat 18 Haziranda Guraba hastanesi sinir miltehas-

LOYD EKSPRES vapurile ve Bi- sısı Muayenehane: Ankara cadde-
rindizi - Roma -Milan tarikil1. si Na. 71 

lnci mevki 225 lira Almanca - Türkse 
2 nci mevki 175 lira 
3 ncü spesial _ ikinci şömendöfer Teknik Lugat 
135 lira Adnan Halet Taşpma.r 
Bu fiyatlarda pasaport, vizeler ve Almanca_ Türkçe tercüme işleri. 
iidip gelmek bileti dahildir. le meşgul olanlar ve teknik kitap 0 • 

"NA K" Seyahat Acentalığı kuyanlar için faydalı bir eserdir. Tev_ 
Galata Rıhtım Cad. 7 Tel. 43126. zi yerleri: İstanbul Kanaat ve İlkbal 

~-----------" 1 Kitabevleri, Beyoğlu Ha.şet kitabevi. 

Oıylal Oamlryollır1 . '' llmanlar1 işletme U. idaresi il ini ara 

Muhammen bedeli 14509 lira 20 kuruş olan 10000 tabaka klamaço ka
ğıdı, 250000 tabaka ikinci hamur beyaz kA.ğıt, 460~00 tabaka muhtelif 
renkte 2 nci hamur kağıt. 200000 tabaka duruk kagıt 150,000 tabaka ga
zete kağıdr, 20000 adet renkli karton 10-6-1937 Perşembe günü saat 15 
de Haydarpaşa gar binası dahilindeki komisyon tarafından kapalı zarf 
usuliyle satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1088 lira 19 kuruşluk muvakkat teminatla 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-~1936 gün 3297 No. lu 
nushasmda intişar etmiş olan talimatname dairesınde alnınıış vesika ve 
tekliflerini ayni gün saat 14 (on °dördc) ı kadar komisyon reisliğine ver
meleri lazımdır; Bu işe aid şartname ve mukavele projeleri parasız ola -
rak komisyondan dağıtılmaktadır. (2867) 

• • • 
Muhammen bedellerile miktar ve vasıflan ~ağıda yazrlı (3) gurup 

malzeme ve eşya her gurup ayn ayn ihale edilme~. Uzer: 10,6,37 perşen
be günU saat 10 da Haydarpaşada gar binası dahıllndekı komisyon tara.
tından açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin her gurup hizasmda yazılı muvakkat temi
nat ve kanunun tayin ettiği vesaik.le birlikte eksiltme gilnU saatine kadar 
komisyona müracaatları lazımdır. Bu işe ait şartnameler komisyondan 
parasız olarak dağıtılmaktadır. 

1,- 500 adet reftektörlU karpit lambası muhammen bedeli lUSO lira vt> 
muvakkat teminatı 86 lira 25 kuruştur. 

2 - 100 çift uzun konçlu llstik çizme muhammen bedeli 900 lira ve 
muvakkat teminatı 67M kuruştur. 

3 - 300,000 kilo sönmemiş kireç muhammen bedeli 3900 lira ve mu -
vakkat teminatı 292';6 liradır. (29~8) 

~ 3 - 6 - 937 

TURKiYE BiRiNCi u ' 

TERAZi FABRiKASI 
Hassas, zarif ve mukavemetli 

Her cins T Q P A N E Terazileri 

Tartı ve Ölçü Aletleri 

Mamulatmı ter-

cih ediniz ve tak 

litlerinden eakx-
Markaya 

dikkat nmız. 

} 

İstanbul, Tahtakale caddesi No. 68 
Satış Depo' arı Marpuçcular caddesi No. 51, 

Kantarcılar cad. No. 46 

Bursa Urayından : 
937 mali yılı için tasdik edilen ura yımız bütçesinde 250 lira aylık Uc

retli baş mühendislik yeri açıktır. 
Mühendis mektebinden diplomalı ve ya§I em beşten yıukarı o1mamak 

üzere mesleğinde tecrübeli isteklilerin başkanlığa müracaatları ilan olu~ 

Tapu ve Kadastro genel müdür
lüğünden: 

1 - Umum Müdürlük Fen Heyetleri için aşağıda cins ve adetleri yazdı 
152 adet ve 3172 lira muhammen bedelli aıat ve levazımı fenniye açıl' 
eksiltme ile alınacaktır. 

2 - Eksiltme 21-6-937 Pazartesi günil saat Uçte Ankara'da Umuın ~tt
dUrlük Zat işleri ve levazım müdürlüğünde toplanan komisyonda yapıtı· 
caktır. 

3 - Şartnamesi Umum Müdürlük Zat işleri ve levazım mUdürIUğündfll 
ve lstanbulda grup tapu sicil mUdürlüğUnden alınabilir. 

lstekliler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü maddelerinde yazılı belge" 
lcr ve muhammen bedelin % 7,5 teminatı muvakkate makbuzu veya baJI" 
ka kefalet mektuplarile birlikte müracaat eylemeleri ilan olunur. 

(1417) (3153) 
"Beş bin küsftr liraya göre,, 

Adet Adet Liradan Lira 

Sanğı Takeometresi "1,, 
Prizma 
Balastro 
Triliny 
G. Koradi Planimetre 
Koordinatoğraf 

Şeffaf minkale gradlı 
Venıiyeli minkale gradlı 
Çelik şerit 

4 
4 

13 
20 
3 
1 

12 

600 
20 

5 
2 

35 
100 

5 
150 

--

J alon Avrupa 
Jalon e?lpMI 

20 
2;10 

~-._.,,._:"'"""---~c-71~-=ı-~· D•·:<J,:;~-=--""T"'I' 

Mika gönye 60 lık , ı 12 l 
Mika gönye 45 lik 12 1 cııfJ 

"l., Mübayaası mali kayıtlar dolayısile imk!n dahilinde bulunma 
takdirde "Otto Fönel,, 

" " Verilecek takeometrelerin kendi miralarr beher takeometre içit 
ikişer tane. 

.. ___ B•e•y•o•ğ•lu-V•a•k•ıll!fl~a•r•D•i11r•ektlllll!lö•r•li•ı· ğ.u.· .ı.ıa•n•l•a•"-•_.I 
Pangaltı Cümhuriyet caddesi 69 No. lu ev 
Pangaltı Cümhuriyet caddesi 71 No. lu ev 
Pangaltı Cümhuriyet caddesi 81 No. lu evin birinci dairesi 
Pangaltı CUmhuriyet caddesi 87 No. lu apartmanın 8 inci dairesi 
Yukarda yazılı vakıf akar kiraya verilmek üzere açık arttırmağa J:cO • 

nulmustur. . 
isteklilerin 14-6-937 pazartesi gUnU saat 3 de Beyoğlu vakıflar mud\11' 

lüğü mülhaka kalemine müracaatlan . (3147) 

lKTISAT VEKALET! lÇ TiCARET UMUM MUDURLUGU~~E.l'l: 

30 !kinci Teşrin 1330 tarihli kanun hükümlerine tevfikan Türkiyede 
çalışmasına izin verilen ecnebi şirketlerinden (Sokoni - Vakum Oyl Konı
pani lnk) Şirketi Türkiye umumi vekili bu kere müracaatla haiz olduğıJ 
salahiyete binaen şirket muavinlerinden Villiam Burr Ketcham (Villiatıl 
Bur Keçim) i • şirketin Türkiye Cümhuriyeti dahilindeki bilcümle mua .. 
melatmı üa etmek üzere vekili tayin etmiş ve 18.zımgelen vesaiki verıniş
tir. Keyfiyet kanuni hükümlere uygun görtilmüş olmakla ilan olunur. 

ıHfQ Ttl~L\:J iZAl-4ATI GIŞ!;.LE~lMiZOE:N ALiNiZ 

s 
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Siz de bu kremden 

ıaşmayınız! 

llUttın 
tiiQ cihanda elll senedir dalma Us· 

ve eşsiz kalmıştır. 

lluY\lk kREM BALSAMIN 
~ ~ir bilgi ve uzun bir tecrübe 
tega.ıı ij Olarak vücude geti.rilmit 

e 81hhi kremlerdir. 

~öJu. k~EM BALSAMIN 
elhb.i etini &öz ve şarldanlıkla değil, 
~e" e\rsafnını Paris, Londra, Bertin, 
l'tl.ıı • l7ork güzeUi.k enstitöJerinden 
~a':: krenı arasında. birincilik mü 
llıfştlt. ~ olmaık1a lsbat et. 

Gtınd~REM BALSAMIN 
l>e ha.us için yağsız, gece için yağh 
llltş ~ badem kremleri. Tanm
ta.ıa~' ıtriyat ve tuhafiye roağa. 
~ da bulunur. 

Glttz kANZUK ECZANESi 
~EYOGLU - lSTANBUL ... 

8 D. ]HSA N SAMİ -~ 
~terıyoloji Liboratuarı 

llok:!~nıt kan tahlilatı frengi 
'le E: 1 nazanndan (Wasserman 
"'atı alın teamülleri) kan kUrey
hasta1ayılnıası. Tifo ve ısıtma 
gatn Ikları teşhisi, idrar, bal • 
liiatı' tJırabat, kazurat ve su tah· 
aşxıa~ . tra rnikroskopl, hususi 
lcl!l', ıst~~zan. Kanda Ure, ,e -

ili ların~~tu.!, Kollesterin miktar· 
• '7 aYlnf, Divanyolu No.311 • 

Z Tel. 20981 • 

lstanbul Haricı Asker:-' 
kıtaatı llAnları 

.... 'l'ekird.a ~ • 
••talka g kıt'alan için 125000 kilo 
~ radak· 
tlreti k ı kıt'at için 70000 kilo sr-
t11t1ı:n apaıı zarfla münakasaya ko
loalllı~§tı.ı.t. Tekirdağ etinin behP.r ki
telind 28 kuruş muhammen bedel ü
t-a 1le ~n tnuvakkat teminatı 2625 li
ltiıoa\lna a.Ikaradaki krt'at etinin beher 
~elillde 25 kuruş muhammen bedel 
lıra 50 n tnuvakkat teminatı 1312 
leaı lS ~~ştur. Her iki etin de iha
l6 dad aııran 937 Cuma günü saat 
l'erı.ıer ~· Şartnamesini okumak iste-
21( 6(1 er gün ve münakasaya işti
~ltiı:ı~Cekler:in mektublarmı ihale 
~khu,en bir saat evvel komisyona 

tn.ukabilinde vermeleri. (721 l 
(3047) 

~ . . . 
leao tara harp okulu ihtiyacı için 
937 ç Qn Yerli kok kömUrilniln 16.6-
~a arşanıba gUnü saat 15 te kapalı 
~QJc k" eksiltmesi yapılacaktır. 
t-a 0 tnürunün tutan 45360 lL 
ai02 ~Up muvakkat teminatı 
ll:ı1t1tab·r dır. Şartnamesi 227 kuruş 
teltıiıe 1• ınde komisyondan verilir. 1s 
tleıetin l1n kanunun 2 ve 3 üncü mad
b~ıaıı!eki ":e.<:ıika ve teminat mak· 
le S&attn havı teklif mektuplarını iha 
~!tara 

1 
den bir saat evveline kadar 

nılston evaznn amirliği satmalma ko 
~vermeleri. (1"17) (3043) 

•ııııı... ıc·u 
u iyetli miktarda - ~ 

r HAKıKi 
llgiliz Kumaşları 

Gaıatada, Karaköyde 

J. MOTOLA 
l{ltın 

'E:J..ı fl§ ticarethanesine gelml,tfl'. 

t~ ALA ClNs, 
İi'itatı~ DESENLER 
Ilı.en r her yerden ucuzdur. He 
Ilı.ek ~atrtan bu kumaşları gör -
tet ed~e.re lUtf en mağazayı ziya-
1.<'ıa ınız. 

SA.'l'T,AN İSTlFADE ED!Stz. 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 
Adapazarı lcra memurluğundan: 
Müflis eski Adapazarı ahşap ve de

mir malzeme imalathanesi Türk Ano. 
nim şirketinin evvelce Süleymaniye 
ormanı namile maruf ormana Ada· 29 - 5 -1937 Vaziyeti 
pazarı Kurtbeyler köyünden başlıy~ 

AK T 'I F 
KASA: 

ALTIN: Safi kilogram 21,043,637 
BANKNOT •• • • • • •• 
UFAKIJIC • • • • ı • • • 

DahUdeki Muhabirler: 

1 

Türk lirsr • • • • • • • • 

Hariçteki Muhabirler: 
ALTIN: SAfi kilogram 5,054,479 
Altına tahvili kabil Serbest 
dövizler . • • . • • • • . 
Diğer dövizler ve Borçlu klermg 
bakiyeleri • • • • • • • . 

Hazine Tahvilleri, 

Deruhde edi. evrakı nakdiye 
karşılığı • • • • • • • • • 
Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine 
tevfikan hazine tarafından vaki 
tediyat • • • • • • • • . 

Senedat Cüzdanı: 

HAZİNE BONOLARI 
TlCARl SENEDAT 

1 • • • . . .. . ~ 
Esham ve Tahvilat Cüzdanı: 

(Deruhde edilen evrakı nak
A - (diyenin karşılığı Esham ve 

(Tahvilat (itibari kıymetle l 
B- Serbest esham ve tahvilat 

Avan•lar: 
Altın ve DCSviz Uzerine • . . . 
Tahvilat üzeri.ne 

Hiısedarlar • 
Muhtelif • • • 

• • • . . 
• • . . . 
• . . . . 

l"ehiin 

1 

Ura 

29,599.558,25 
13,138,110,-

872,975,68 43,610,643,93 

618.284,- 618,284.-

7,109,529,31 

65,773,46 

41,694, 412,50 4'8,869, 715,27 

158, 748,563,-

13,421,471,- 145,327,092,-

2,000.000,-
26, 7 40, 991,82 28, 7 40,991,82 

37.562,710,4 7 
1 

3,857,801,25 41,420,511,72 

63,382,57 
8.672,847,651 6,136,230,22 

4,500,000,-
12,352,807,87 

334,176,276,83 

As kert Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
SATINALMA KOMIS YONU iLANLARI 

70 Ton Elektrolit Tutya 
Tahmin edilen bedeli 15400 lira olan yu.kanda miktarı ve cinsi yazılJ 

malzeme Askeri Fabrikalar Umum MUdürltiğli satmalma Komisyonunca 
23-7-937 cuma günü saat 15 de kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartna
me parasız olarak Komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat o
lan 1155 lirayı havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 de kadar 
komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 
maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte Komisyona müracaatları . 

• • • 
200 Ton 114 lilk Oleom 
200 Ton 105 lik Oleom 

(2960) 

Tahmin edilen bedeli 21600 lira olan yukarıda miktarı ve cinsi yazılı 
malzeme Askeri Fabrikalar Umunı MUdürliiğü satınalma Komisyonunca 
21-7-937 Ça.rşan•ba günü saat 16 da R:apalı zarf ile ihale edilecektir. Şart· 
name parasız olarak Komisyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 1620 lirayı havi teklif mektuplarını 
mezkfır günde saat 15 e kadar Komisyona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkfır gün ve 
saatte Komisyona müracaatları. (2961) 

• • • 
230 Ton Elektrolit Bakır. 

Tahmin edilen bedeli 149500 lira olan yukarıda miktarı ve cinsi yazılı 
malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü satmalma Komisyonunca 
21-7-937 çarşanba günü saat 15 te kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şart· 
name 7 lira 48 kuruş mukabilinde Komisyondan verilir. Taliplerin muvak· 
kat teminat olan 8725 lirayı ha~ teklif mektuplarını mezkfır günde saat 
14 e kadar Komisyona vermelerı ve kendilerinin de 2490 numaralı ka • 
nunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaik.le mezkfu- gün ve saatte Komisyona 
mUracaatlan. (2962) 

• • • 
Tahmin edilen bedeli (561.5) l~a olan 11 kalem sebze Salıpazarmda 

Askeri Fabrikalar Yolla.masmdakı Satmalma Komisyonunda 18-6-937 Cu· 
ma günü ilaat 16 da açık eksiltmeye konacaktır. Şartnameler her gün ko· 
misyonda görlilebilir. lsteklilerin muvakkat teminatı olan "43,, lirayı 
MalmUdürlilklerinden birine yatırarak makbuzu ve 2490 No. lu kanunda
ki vesaik.le beraber mezkür gün ve saatte komisyonda bulunmaları (3140) 

• • • 
Tahmini bedeli 1719,5 lira olan 3620 kilo sığır eti 18-6-1937 Cuma günü 

saat 15 de Salıpazannda askeri fabrikalar yollama.smdaki satmalma ko • 
misyonunda açık eksiltmeye kon~ak~. Şartnamesi her gün komisyonda 
görülebilir. tstek.lilerin muvakkat temınatı olan 129 lirayı Malmlidürlilkle 
rinden birine yatırarak o gün ve saatte 2490 numaralı kanundaki vesaik.la 
komisyonda bulunmaları. (3139) 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ilanları 

Tahmin edilen bedeli "4878,, lira "78,, kuruş olan "45384,, kilo ekmek, 
18 Haziran 937 tarihine rastlıyan Cuma gilnü saat 14 te kapalı zarf usu
lüle alınacaktır. . 

Muvakkat teminati 0 365,, lira "91,, kuruş olup şartnamesi komisyon -
dan her gün parasız verilir. 

Isteklilerin, 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecekleri ka 
palı teklif mektuplarını en geç belli gün ve saatten bir saat evveline kadar 
Kasımpaşada bulunan komisyon Başkanlığına makbuz mukaıbilinde ver • 
melerl. (3156) 

PASI F 
,.,...,...""""""""'....,_""""" rak Hendek mıntakasında bulunan 

Lira ve mezkur ormana kadar imtidat e
den 20 kilometre mesafeye döşendiği 
demir ray ve traverslerin halen me~ 
rt1k bir halde bulunduğundan lstan-

Sermaye •• 
ihtiyat Akçui 

., . 
• • 

• • • • 
• • • • 

15,000,000,- bul ikinci iflas idaresince satılmasına. 
karar verilmiş ve mezkitr ray ve tra· 

Ad! ve fevkalade 
Hususi 

T edavüldaki Banknotlar'! 
Oeruhde edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine 
tevfikan hazine tarafından vaki 

2,105,172,40 
4.516,007,70 

158, 748,563,-

tediyat • • • • • • • • • 13,421,471,-, 
n..----ıı 

De ruh de 
bakiyesi 

edi. evrakı nakdiye 
. . . . . . . . . 

Karşılığı tamamen altın olarak 
ilaveten tedavüle vazedilen . . 
Reeskont mukabili ilaveten ted 
vazd. 

Türk Lira-;ı Mevduatı: 
Döviz T aalıhüdatı: 

bakiyeleri • • • • • • • 

145,327,092,-\ 

19,000,000,-

9,000,000,-

1,722,72 

23,673,978,88 

Altına tahvili kabil dövizler • ..'ı 
Diğer dövizler ve,alacaklı klering 

'--------11 
Muhtelif • • • • • 

6,621,180,10 

173,327,092,-

12,601,231,38 

23 .675.701,60 

102,951,071, 75 

verslerin satılmasına dairemiz me • 
mur edilmiştir. 

Kısmen toprak altında ve kısmen 
çıkarılıp güzergahta olmak şartile 

halen Adapazarı Hendek hud·udu da
hilinde 2399 adet her biri beşer met
re uzunluğunda ve 33 kilo ağırlığın
da demir ray ile yine Adapazarı Hen
dek hududu dahilinde 9844 adet her 
biri 6 kilo ağırlığında demir travers
ve teferruatı ve dekovil ray olduğu 
yerde ve toprağa birleşmiş bir halde 
satılrp müşterisine teslim edilmek şar 
tile açık artırma ile icramızda satıla
caktır. 

Her biri beş metrelik ve 33 kilodan 
ibaret dekovil rayın bulunduğu yerde 
halen tadat edilmiş kıymeti elli kw·u§ 
ve 6 kilo ağırlığındaki demir travers
lerin civata ve saire aksamile kezalik 
bulunduğu yerde her birinin kıymeU 
6 kuruştur. 

Birinci artırma ile satışı 18, 6, 937 
tarihine rastlryan cuma günü saat 
ondan on beşe kadar dairemizde ya· 
pılacaktır. 

Bu birinci artırmada artırma bede
li mallara tahmin ve takdir olunan 
kıymetin ~t, 75 ini bulmadığı takdir· 
de artıranın taahhüdü baki kalmak 
şartile artırma altı gün daha uzatı. 
.arak 25, 6, 937 tarihine müsadif cu
ma günü ayni saatlerde yapılacak, i· 
kinci artırmada ray ve traversler 
alıcısı üstünde ihale olunacaktır. 

Yekun 33 ı t 76 276,83 Artırmıya iştirak için 200 lira na-

2 Mart 1933 tarih
0

nden itibaren --- --------- kit para, depo edilmesi veya 200 li· 

İskonto haddi o/0 5% Altın üzeri ne avans o/o 4% rahk milli banka mektbu getirilmesi 
ve taliplerin satış yerinde bizzat ve-
ya bilvekale satış yerinde hazır bu-

l: s 1 L Ha ıu~:~~a;1 ::~:;!;~n yedi gün içinde 

§§§~§~§ =~§~§ tatış idaresine müracaatla ray ve tra
;: erslerin adedine göre ihale bedelinin 

utarmm dairemize yatırılması ve en 
.ok ihale tarihinden itibaren 10 gün 

Devlet DemiryoJları ve Limanları 
işletme Umum Müdürlüğünden: 

6-6-937 tarihinden 16-8-937 tarihine kadar Haydarpaşa · Adapazar ve 
İzmit • Adapazar arasında Pazar günleri için gezinti trenleri sefere konul-. 
muştur. Haydarpaşa'dan saat "i,10,, da ve Adapazar'dan saat "17,00,, de 
hareket eden trenler yalnız üçüncü mevki arabalardan keza Haydarpaşa
dan sa.at "8,35,, de Adapazar'dan da saat "15,38,, de hareket eden trenler 
birinci, ikinci mevki arabalardan teşkil edilecektir. Gezinti trenlerinin bazı 
istasyonlara varış ve kalkış saatleri aşağıya dercedilmiştir. Muhterem 
halka ilAnolunur. (3125) 

1. ci tren 2. nci tren 
tstasyonlaı Varış Kal~ Varış Kalkış 

Haydarpaşa 7,10 8,35 
İzmit 10,02 10,08 Durmaz 
Sapanca. 11,01 11,06 11,48 11,58 
Adapaza.r.\ 11,44 12,35 -
Adapa.zart 15,38 .17,00 
Sapanca. 16,12 16,18 17,35 17,43 
İzmit Durmaz 18,36 18,40 
Haydarpaşa 19,40 21,35 

tzm.it 8,34 
Sapanca 9,24 9,26 
Adapa.zar 10,00 

Ada pazar 17,50 
Sapanca 18,27 18,37 
İzmit 19,26 

NAZARI D!KKATE: 
Haydarpaşadan saat "8,35,, ve Adapazar'dan saat "15,30., de hareket 

eden 1056 ve 1057 No. lu birinci, ikinci mevki arabaları hamil trenim.iz gi-
diş ve dönüşte lzmit'te tevakkuf etmez. (3125) 

Sahibi : Ahmet Emin YALMAN. Umumi Neşriyatı !dare Eden: S. SALİM 
Gazetecilik ve Neşriyat Türk Limitet Şirketi. Basıldığı yer TAN matbaası 

;:inde mahallinde tadat olunmak şar
ile teslim alması ve yapılacak tadat 
eticcsinde fazla çıktığı takdirde faz. 
:ı çıkan ray ve traversin ihaleye gll
e bedelinin kezalik on gün içinde ya
ırtlması noksan çıkacak ray ve tra
ıersin ihaleye göre ihale bedelinden 
enzil ve verilen paradan iade oluna
~aktır. 

!haleyi mütea:ap muayyen müddet;.. 
e ihale bedeli tediye olunmadığı ve 
es1im veya tadat esnasında fazla çık 
ığı takdirde fazla çıkan ray ve tra. 
ersin bedelini yediden cın gün içinde 
•diye etmiyen ve on gün zarfında 
: sliminden imtina edildiği tak· 
rde 2004 sayılı icra ve iflas kanu

..ıunun 133 üncü maddesi dairesinde 
muamele ifa olunacaktır. 

Teslim ve esnayı teslimde mesaha 
masraflarının müşterisine ait olacağı 
ve ray ve traverslerin çürük veya ki· 
nk ç ı k t ı ğ ı t a k d i r d e kı • 
nk çürük için daire hiçbir mesuliyet 
kabul etmeyip ihale bedeli Ü"erinden 
bedeli tesviye olunacağr malum olmak 
ve daha fazla malümat almak üzere 
arzu edenlerin Istanbul ikinci iflas 
memurluğunun 935-19 sayılı dosya ve 
icramızm 937-160 talimat dosya sa
yısile icramıza müracaat etmeleri Iil· 
zumu ilan olunur. (33102) 

Istanbul Asliye birinci ticaret mah· 
kemesinden: Galatada Voyvoda cad· 
desinde Doyçe Oryent Bank tarafın· 
dan Ankara lktısat Vekaletinde Ma
adin Umum müdilrlüğündc mukim ve 
mukavele mucibince Istanbulda ika
metgahı kanuni intihap eden: Hamdi 
Sami aleyhine 937-153 numarası tah
tında ikame edilen 53765 liranın 1, 7, 
936 tarihinden itibaren yüzde 8 faiz 
ve masarif ve ücreti vekaletle tahsili 
davasına ait dava arzuhal sureti müd
deaaleyhin ikametgahının meçhuliye
ti hMebile tebliğ edilmediği mübaşi
İiıı meşruhatile anlaşılmış olduğun -
dan tebligatın ilanen ifasına karar ve 
rilerek ilk celse 9, 7, 37 tarihine mü· 
sadif cuma günü saat 14 e tayin edil· 
miştir. Binaenaleyh mezkur güne ka· 

dar cevap vermeniz ve vermediğiniz 
V\. celsede hazır bulunmadığınız tak 
dirde hakkınızda gıyap karan verile
ceği tebliğ makamına kaiın olmak ü
zere ilan olunur. (33105). 

• 
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1-I~SAN .M.' :ıstal-Izarı :ı tı. 
Hasan kolonya ve osyonları 

Kuruş 
Hasan Losyonlan küçük ceb şişesi 1/ 24 litre 25 

" ,. ceb şişesi 1/ 16 ,, 40 
.. • küçük 1/ 8 " 70 
" • orta 1/ 4 ,. 130 
" '" düz büyük şişelerde 150 
.. • büyük 1/ 2 " 250 
• " büyük 1 " 500 
,. • fantazi kristal 300 
,. • ,, kristal lüks kutu ile 400 
" ,, ,, top kristal 1/ 16 ,, 50 
" .. " ,, ,, 1/ 8 " 80 
" " ,, il ,, 1/ 4 il 150 
,. o dö lavant (ea~ de Lavante) 70 

,, 150 

. Ners · n koronya ve losyonları 
Nesrin Kolonya ve Losyonları 1/ 16 litre 20 

.. " .. 1 / 8 " 35 
" .. ,, 1 / 4. ,, 60 
" " ft 1/ 3 .. 100 
ti " .. 1/2 il 125 
" " " 1 il 250 
., ,. ,, litre ile açık 250 
11 ,, cam kapaklı şişeleri 1/ 8 11 70 
" ,, ,, ,, ,, " 1/ 4 " 100 
.. ,, " ,, ,, il 1/ 2 " 150 

Traş kolonyaları 
Nesrin tıraş kolonyası 1/4. 

,, ,, ,, düz büyük şişeler 

" .. tam bir litre 

Lavantalar 

litre 30 
60 

150 

Hasan Lavantalan 3 gr. şişe 25 
,, " 5 gr. şişe 50 
,, ,, 10 gr. şişe 75 

11 
,, 20 gr. şişe lUks kutu 100 

,, ., 50 gr. şişe lüks kutu 300 

Sabunlar, tuvalet sabunlan 
Hasan Tuvalet Sabunlan kUçUk 121h 

,, ,, ,, yuvarlak kUçUk 15 
,, ,, ,, yuvarlak bUyük 25 
,, ,, ,, JUks 20 

" ,, " lüks 30 

Gl'serın sabunları 
Hasan Gliserin Sab\11\u 121h 

,, ,, ,, gU1 ve limon kokulu 30 

" ,, " gi.il 20 

Toz sabunlar 
Hasan Toz Sabunu 100 gr. kutu 

.. 200 gr. kutu. 

.,, •• w-'" . 
t ' ' . ' .'I 

D4# 
~ 

20 
35 

Tıbbi sabunf ar 
Godron, Sufr, Godron Panama, Süblime 

Kunı9 

Hasan Trbbi Sabunları 15 

Pudra' ar 

Hasan Tuvala.t Pudrası kutu (Orlgan) .. 
Kuruş 

25 
40 

" .. . . . . 60 

il il " büyük lUk& 100 
,, Tra.ş Pudrası kutu (Origan): 15 
,. ,. ,. " 25 
., ,, ,, büyük kutu 4.0 
,, çocuk Pudrası (leylak, gül, fujer, lavanta) 20 
,, ,, ,, paket ,, ., 11 ,, 10 
,, Talk ,, 500 gr. ,, ,. ,, ,, 40 
.. - " " 1000 gr. " .. >t " 60 

Krenıler 
Hasan Kremi vazo v,e şişe 

., " tüp 

Briyantinler 

50 
20 

Hasan Briyantinleri ufak şişe ve vazo 35 
,, ,, büyük şişe ve vazo 50 

Rujlar 
Hasan Ruj sabit renkli acık. orta ve koYI 50 

Allıklar • Hasan Allık brünet. blöndinet ve mandarin 35 

Tırnak cilası ve sürme!er 
Hasan Tırnak Cilası beyaz ve renkli 10 
Hasan Tırnak cilası 15 
Hasan Tırnak cilası 20 
Hasan Tırnak ci!Ası beyaz ve renkli 25 
Hasan Tırnak cilası beyaz ve renkli 30 
Hasan Tırnak cilası sedef 30 
Hasan Tırnak cilası 40 
Hasan Tırnak cilası beyaz ve renkli 60 
Düsulvan Aseton 121h 
Hasan Sürmesi (Sürmedanhğile) 20 
Hasan Sürmesi Lüks büyük 30 
Hasan Sürmesi Paket 15 

Sa9 ara ait mustahzarat 
Hasan Şampuvan Tozu 5 
Hasan Şampuvan özü likit 30 
Hasan Şampuvan özU likit büyük 50 
Hasan Trihofil Saç suyu 100 
Ha.san Saç sabunu 25 
Hasan Saç swbunu bilyük 40 
Hasan o dö kinin (eau de quinln) 70 
Hasan o dö kinin ( eau de quinin) bilyUk 150 

PORTATiF KOMPRESÖRÜ 

DK VV 
Buz dolabının kalbidir. 

DKW 
Buz dolabı, cinsinde yekta olan rotatif 
kompresörünün tarzı intuı sayesinde 
sağlam; uzun ve görülmez çalıfma temin 
eder-

Bunun içindir ki; 

DK W 
buz dolabı her müeueaenin en iktiaadi 
,, .. -vni zamanda en elveritli cihazıdır. 

lstanbul Satış Deposu : 
Beyoğlu; istık lal caddesi No 28 Tele: 43849 

Te graf . D E K A W E 

DKW 
MÜESS ESATI 

Kokulu sular Özü unlar Kurut 

Huan Ma.imukattarl kg. 
Hasan Maimukattar 2 kg. 

Kuruş 

25 
45 
10 
30 

Pirinç, Buğday, Mısir, Bezelya, TürlU, Yulaf, 
Patates, Arpa, Mercimek, Irmik, OzU 

250 gramlık kutu 25 
Hasan Maimukattar büyük damacanalarda 
Hasan Gül ve Çiçek suyu 14 kg. 

500 gramlık kutu '5 

Hasan Gül ve Çiçek suyu 1/2 kg. . 50 Yağlar mustahzaratı 
10 
40 
60 

Hasan Gül ve Çiçek suvu 1 u. 75 

Traş levazımatr 
Aded Kr. Aded Kr. A'.doo Kr. 

Hasan Traş Bıçağı 1-4 10-35 · 100-300 
Hasan Traş Bıçağı paslanmazl~ 10-50 100--425 
Hasan Traş Sabunu 30 
Hasan Tra.ş Sabunu kutusuz 25 
Ha.san Traş Sabunu Kremi 30 
Hasan Traş Makinesi 100 
Hasan Traş Makinesi kutulu lüks 150 
Hasan Tra.ş Fırçast ı 100 
Hasan Traş halis blero 250 
Hasan Tra., halis blero 500 
Hasan Traş halis blero · 800 

Hasan Zeytınyagı numunelik 
,. ,. ~ litre fişe 
.. " 112 litre şişe 
H .. 1 litre şişe 
,, " 1 litre teneke 
,, ., 2 litre şişe 
.. 11 71h litre teneke 
,, Fıstık Ozü yağı 
,. Tatlı Bademyağı kUçUk şişe 
., ., ,, büyük şişe 
,. ., ,, 250 Gram 
,, Acı Bademyağı kilçUk A& 
,, ,, büyük şişe 
,, Balıkyağı 14 kg. 

" " 1h kg 
" " 1 kg. 
,, 2 k2'. 

ıoo 

90 
200 
5M 
ı~ 
30 
50 

100 
40 
6Cl 
40 
6C 

100 
190 Yağ.lar ve esanslar 

Hasan Gülyağı ve neroli halis saf 1 Gr. 
Hasan Gülyağı ve neroli halis saf 5 Gr . 
Hasan Gülyağı ve neroli halis saf 10 Gr. 

40 
175 
300 

Haşaratı öldUren Fayda 

Tıbbi mustahzarat 
Hasan Kuvvet Şurubu kilçük 
Huan Kuvvet Şurubu bilyük 
asan Kuvvet Şurubu 1 kg. 
Hasan Kuvvet Şurubu 2 kg. 
Hasan OksilrUk Pastilleri 

Diş mustahzaratı 

60 
100 
150 
250 

30 

Hasan Diş Macunu Dantos büyük iki misli 20 
Hasan Diş Suyu 30 
Hasan Diş Suyu orta 60 
Hasan Diş Suyu biiyük 100 

Glüten mamulatı 
Hasan Gluten Ekmeği 40 

Fayda. Hasan 1/s litre 
" ,, 14 litre 
" ,, 1h litre 
,, " 1 litre 
,, ,, 5 litre 
,, ,, teneke 15 kilo safi 
,, ,, fıçı 50 kilo safi 
,, ,. Pompa 

" ,, " II 
Naftalin ö7.U 

Fareleri öldUren Far 
Far Ha.san Fare Zehiri Macunu 

,, ,. ,, ,, kilo ile 
,, ., ,, ., Buğday 

,, ,, ,, ,. Uç misli 
,, ,, ., ,, Kilo ile 
,, lldsi bir arada 

~ 

800 
10 
25 

800 

'° ,, ,, Gevreği, Makarnası, Unu, Şehriyesi, 60 Muhtelif mustahzarlar 
,, Dzyabetik Çikolatası 25 
,. Diyahetik Çikolatası 6 lık kutu 125 
,. Diyabetik Çikolatası 12 lik kutu 24.0 
,, Brekfast Bisküvitleri kilosu 250 
., Brekf ast BiskUvitleri % kilosu 130 
,, Brekfast Bisküvitleri kutusu 35 

Hasan Çocuk Vonlan ı numa.nr. 
Hasan Çocuk Donlan 2 numara 
Hasan Çocuk Donları 3 numara 

,, Leke Suyu 
,, Çamaşır, Bulaşık, Cill Tozu 
., Çamaşır, Bulaşık, Cili. Tozu bUytlk 
,, Vazelin ve muhtelif 

lstanbul Gayrimübadille Komisyonundan: 
D. No. Semti ve mahallesi Sokağı EmlA.k No. Cinai ve hissesi Hiısseye f6te 

1226 

1440 

Boğaziçi Yeniköy 

Edimekapı Ha.eı 

Muhiddin 

Köybaşı ve Kiremitçi Y. 2-262 

E. Kürkçil E.13 
Y.11 

Ahşap hanenin ~ 
His. 

22 metre araa 

muhammen 1' 

110 .. 
1446 

2225 

Bebek Yenimahalle 

Aksaray Kemal paşa 

Y. Abacı aralığı 

Y. Bebekbağı E.12Y.14 Ahşap hanenin 2/7 hll. 150 ., 

2752 

3121 
4532 

5152 

5782 

6472 

8052 

Yeşilköy Umraniye 

Bilyükdere 

Bakırköy Kartal tepe 

Kuzguncuk 

Beyoğlu Feriköy 
kısım iki 

Boğaziçi Y enimahall~ 

Kurtuluş 

E. Han arkası E. 1-3 

Y. Fethibey caddesi Y.1-1/1-3/2 

E. Karakol 
Y. Mektep 

Kılcı 

İncirli arazisi 

E.7 

E. ve Y.1 
E. 3-4-5 

mevkii Harita: 298 

E. Hacı Kaymak E. 16 

Y. Menteş 

Çifte cevizler 

cad. 

Y.47 

E. 90/ 9 
Y.56 

Altında dUkkln ve fı· 
rın olan hanenin 
102/320 his. 

104,50 metre a.rsanm 100 Açık at" 

lh his. t,ırıXl• 

Ahşap ha.nenin 1h his. 220 
689 metre m Ufrez arsa 150 

113 metre a.raa. 120 

" 

,, 

54 7 metre arsa 1100 Kapalı 

za.rf 
Pazarba.şt E . 128-130-1 Altında dilkklru olan 
caddesi Y. 17-17/1-17/3-19 apartman 2800 · ,, . 

E . Fırın E. ve Ahşap hanenin 

Y. Tırmık Y. 14 4/7 his. 1300 " 

Yukarıda evsafı yazıtı gayrimenkuller on gUn müddetle satışa çıkarılmıştır. thaleleri 14-6-937 tarihine dtıte'1 
pazartesi günü saat 14. dedir. Sattş münhasıran gayri mübadil bonosiladır. , .......... ____________________________ ._. ....... 

öksürenlere: katran Hakkı Ekrerll 
Kadıköy Vakıflar D irektörlii§ii lllnlar1 ] 

Mahallesi Sokağı No. sı 

Kadıköy Zühtü Pş. Bağdat 2 
" Osman ağa Mektep 2 
,. Cafer ağa Muvakkrthane 55 
,, Cafer ağa Beyazıt cami altı • 18/1 

üskUdar Rum Mehmed Paşa Cedit valde imaret M 

Cinsi 

Ev 
Dükkln 
Odalı Gazino 
Dilkkiıı 

Depo 

Aylık )dral' 
Lira gr. 

5 00 
15 00 
18 00 
6 00 
9 00 

mUştemilA.tından 54./1 
'Murat Reis Sil8.b.tarbahçe 56 Kulübe 4 S0 

" Kısıklı Cami 2, 4, 6 DilkkA.n 36 ~ 
" Selman ağa Cami 49/4 Dllkki.n 6 ~ 
" Selami Ali Karakol 64/84 Ev 3 50 
" Selami Ali Dag~ hamamı Tarla 15 00 
" 00 Paşaba.hçe ~mar 72/ 8 ~ U OO 

Merdivenköy Mihrimah 4 DUkkA.n 1 ...fl• 

Yukarıda yazılı yerler kiraya verilmek UT.ere arttırmaları 5-giln uzatılmıştır. İsteklilerin 7-6-937 Pazarte9i ... 
nü saat 15-de Kadıköy Vakıflar mild ürlüğUne müracaatları. (314.1) 


