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SiYASAL bUN&JtLIK GAı:ETE 

Boğazlar konferansı toplantısına 
• 

doğru 

Tevfik Rüştü Aras, Ankaradan 
geldi, bugün Montröye gidiyor 
Balkan 
matbuat 
birliği 

IBüyük elçi N. R. Menemencioğlu 
dün gece İsviçreye hareket etti 

U:ılknn Antantına dıılıil memleket
lerin matbuat heyetleri, bundan bir
kaç gün evvel, bir Balkan matbuat 
birliği kurmak fikrile, Bül;.re;,te, 
birk~ balumdnn ehemmiyet ka -
ta.nan bir toplantıda bulundular. Bu 
münasebetle Romen Dış Hakanı 'l'itü
Jcsko Balkan Antantı fikrinin sulh 
\•e kuvvet değerlerini ve ayni zaman 
da Balkan Antantına bağlı de\·letle
Jin büyük devletlere ıwıyk olmaktan 
'17.ak, müstakil \'e Anupanın bugün
kü kanşlk <lunımu karşı ıncl:ı takip 
ettikleri sulh siyasetinden şaşmaz bir 
büyük manzume ,·ücmb getirdikleri
ni tebarüz ettirerek "Ankaradan Pra
ga. kadar yetmiş milyonhılı: bir kuv -
~et sulhün emrindedir!,, dedi. Böyle
tıe, BUkreşteki matbuat toplantısı, Ti 
tnleskonnn bilhassa ehemmiyet '\'er -
diği için irticalen söylemiyerek yazıp 
okumağı tercih ettiği anlaşılan bu 
.nntkile; hem hariçte daha büyük bir 
akis uyandırclı, hem de böyle bir mat
buat birliği kurmak fikrinin isabeti, 
o antantı vücuda getiren devlet ntla.m 
larmdan birinin salahiyettar lisanilc, 
birıdaha atıldı. 

Bu nutka, Türk, Y u g o s 1 a ,., 
l' u o a n m :a t b n a t müdürleri 
cc' ap verdiler ve her ücü, böyle bir 
birliğin fa) dalan hakkında birçok 
deliller zllcrcderek ayni zamanda üç 

;jakad~~r ~ ~~n mese'ıeı~ı-;.;-bİ;~~ 
riiş \'C fikir birliğile idare için arala
nnda anlaı~mağa nekn<1nr hazır ve 
~lışma)ı organize etmeğe ne derece 
istekli olduklnnnı bilhas a J,;ayıt ve 
İşaret ettUer. Bu suretle, bütün nu
tuklardan, bu toplantıya hakim ana 
fikiı- olarak, Balkan Antantına da -
bil memleketler matbuatrmn bir ta

t.an Balkan anlac:ması emelini lm\'-
•ctlendirccek neşriyatı luzlandırnıak 
•c diğer taraftan bu anla. maya 1.a

r getirecek ve hususi maksatlarla 
ulıtelif taraflardan sızclırılabilecek 
yialara karşı uyanık bulunmak hu

usunda biribirlerine karşı maııe\'i 
ir taahhüt tasımnl:ın prensipi, bü -
·· • bir ideal olarak, konferansın te-
eltaşı haline geleli. 
Türk, ı;ur;oslav, Yunan, Romen ,;a
teleri gıbi &ikan Antantının lmza

Tevfik Rüştü Aras ve Numan Rifat Menemencioğlu Haydarpaşa 
garından çıkarlarken 

Hariciye' Vekilinıiz, Ankara istasyonunda uğurlanıyor 

Ayın 22 sinde Montröy'de toplana- gün, kısmen yarın şehrimize gelecek 
cak ulan Boğazlar konföransına işti- !erdir. 
rak edecek Türk heyeti murahhasa-
sı Başkanı ve Hariciye Vekili Dr. Numan Rifat dün gitti 
Tevfik Rüştü Arns, refakatinde Ha
riciye Genel Sekreteri büyük elçi 
Numan Rifat Menemencioğlu ve hu 
susi kalem direktörü Refik Amir ol
duğu haidc dünkü ekspresle Ankara
dan şehrimize gelmiştir. 

Tevfik Rilştü Aras, bir kısım mu
rahhas ve müşavirlerle birlikte bu 
akşam Montröye hareket edecektir. 
Murahhas ve. müşavir heyetlerini 
teşkil edecek diğer zevat kısmen bu 

Hariciye Genel Sekreteri Numan 
Rifat Mcncmencioğlu, dün gece saat 
21,45 de hareket eden ekspresle şeh
rimizden ayrılmış ve Montröye git
miştir. Kendisine genel sekreterlik 
erkanından Bedri Tahir refakat et -
mektedir. Numan Rifat Menemenci 
oğlu, istasyonda kendisile görüşen 
bir muharririmize, hiç bir yerde te
vakkuf etmiyerek doğruca Montröye arifcsindenberi bu antantı lıazır

makta \'e sonra, bu antantın rnuh
lif sabhatında, onun ytik~kma- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= 

• r Arkası 3 üncüde] 

mı, diinyanın gözü önüne koymak
sayılı rol ve hizmet ifa etmiş efkii-

umumiyc mües eselerinin, vnzifeJe
• l memle.ketlerine dalın faydalı kıl

için me5ailerini bir sisteme rapt 
. meleri maksadından claha yüksek 
ır gaye t a a , , v u r olunamaz. 
~yle bir iş birliğinden alma -

• iyi neticeler ise snymakla tüke-
p bitmez. Böyle bir iş birliği, ene

dört memleket matlıuat:ını Bıılkan 
lrllğine konabilecek biitün mulıte -

1 kundaklara kal'ŞI müteyakkiz bu
durmaJc gibi ~k mühim bir favda 

Saht 
Belgrattan Atinaya 

Yunan maliyecileri 
müzakerelere girişti 

1 

ile 

min edeceği gibi dJğer taraftan 

Markın sukutu ihtimaline karşı Yunanistanı 
zarardan kurtaracak tebirler görüşülüyor ! 

ört birleşik memleketi birlbirine ta- ' "'"'"~""'"'""''-""""" '-"'-' , , 
tmak suretile hem Jıeı>Sinin bugün Atina, l4 (Tan) - Almanya Iktı-
ddetlc duyduklan bir ihtiyacı tatmin sat Bakanı ve Devlet Bankası umu-
er \'C hem re B a 1 k a n 1 a r - ş 
a k i d 0 8 t 1 u k ve s 

8 
m i- mi direktörü Dr. aht, dün öğleden 

i :ı· e t havasını müşterek bir ha- sonra, tayyare ile Belgrnddan bura
ko,rarnJc ~ok daha kun·etlendirebi- ya gelmiştir. Dr. Şaht'm, Yunanistan 

r. l•'ilvaki diirt müttefik memleket Devlet Bankası direktörünün ziyare
atbuatında zaman zaman blribirle- tini iade edeceği daha önce Berlinden 
hakkında öyle Deı}riyat.a ,.e öyle tebliğ edilmekle beraber, Almanya 
talara t~üf ediliyor ki, bunla _ Devlet Bankası direktörü buraya ge

n artık tamamen izale edilmesi ve lir gelmez, Maliye Bakanı Mançavi
allınıı gazetelerinin Balkanlardan nos ve Yunan Milli Bankası direk
hsettiklcri zaman olsun herhangi törü Çuderos ile müzakerelere baş
yanh,Şhğa. düşmemeleri için birta- lamıştır. Dr. Şaht, dün akşam Baş
müşterek prensipler \'e sisttım _ h11kan Metaksas ıle birlikte yemek 

r \razcdilmesi hakikaten zaruret ha- yf'miş ve b\1 ycm1.:kte hazır bulunan 
dedir. Bu münasebetle bazı mütte- Yunan Maliyecileri ile müzakereler
lerimizln matbuatında Türkiyeden de bulunmuştur. Gazetelerin yazdık
sedillrken "Türk" yerine hfılii lnnna göre, dünkü müzakerelerde 

!ğ7~"ı;n~ ~:°!:i's::l~~a5;az~ :~a: ~~~ı~iu~~~s:~~~~l:U~as~~~~~e~~ ~~ 
[Arkası 3 üncüde J 

ALI NACI KARACAN 

ha sıklaştırılmasıdır. Bu arada, kle
ring mukavelesi muoibince Yunan 
Bankam tarafından bir sene zartm-

, 

Metaksas Şnht 

da ödenmiyen mikdann sene sonun
da tediyesi ve markın sukutu ihtima 
l!ne karşı Yunanistanm zarardan vi
kayesi tedbirleri düşUnülmUştUr. 
Şaht'la yapılan müzakerelerin de

vam edeceği anlaşılmaktadır. 

Şahf Sofyoya gidiyor 
Atina, 14 (Tan) - Alman bankası 

direktörU Şaht yarın Sofvava hare -
Jret edecektir. 

. Küçük antant 
Erkanı Harbiyeler 
silah fabrikaları 

iş•ni görüşecekler 
Bükreş, 14 (A.A.) - Küçük 

Antant Kurmay Rei ·leri bumda 
toplanmaktadır. Bu toplantıtlnn 

maksat, Kü~ük Antant de\'let re
islerinin son içtim:unda alınan 
kararları tanzim etmek ,.e bil -
hassa Uomanya \'e }'ugoslıl\'ya

da müşkreken isletilecek ilah 
,.e miihimmat fabrikaları kur -
mnktır. 

MAKiNEDE 

ATATÜRK 
Parti genel 
sekreterini 
azletti 

Ankara, 14 (Hususi) 
Cümhuriyet Halk Par
tisinin Genel Sekreteri
ni Atatürk vazifeden 
azletti. Şimdilik bu va
zifeyi Ata türkün vekili 
olarak İnönü filen ifa 
edecektir. 

Adisaba'badaki ingiliz 
Elçisi dönüyor 

Roma, 14 (A.A.) - Adisababa -
dan bildiriliyor: 

Ingiliz elçisi Sydney Barton, tatili
ni lngilterede geçirmek üzere 17 ha -
ziraııda buradnn hareket edecektir. 

Sefaret başkatibi Roberst, mas -
lahatgUzar olarak kendisinin yerine 
tayin olunacaktır. 

Belçika kabinesi 

Kral, kabine azalarını 
kabul ederek görüştü 

Brüksel, 14 (A.A.)- Van Zeeland 
beraberinde Nafia Nazırı Merlot, Ma 

Belçika Kralı 
lçüncü Leopold 

det görüşmüştUr. 

arif nazırı Jiilins 
Host, Milli Müda -
faa nazırı General 
Denis, Münakalat 
Nazırı Marccl Hen 
ri Gaspar, Ziraat 
Nazırı Picrlot ve 
Posta Nazırı Bou
chery olduğu hal
de kral tarafından 
usulen tahlü edil -
mişlerdir. Kral ye
ni nazırlar ve Baş
vekil ile bir müd-

Brüksel, 14 (A.A.} - lkinci Van 
Zeeland knbinesi, 15 nazırdan mü
rekkeptir. Bunların dördü parlamen
to haricinden seçilmiştir. 

Sporcularımız Berlin 
dönüşü Prağa çağrlldı 

Ankara, 14 (Taıı) - Çek hükume
ti, olimpiyatlara gidecek milli takım
larımızı Prağa davet etmiştir. Sporcu 
lanmız, Berlin dönüşü bu davete ica
bet edeceklerdir. 

BUGCN 
3 üncüde : Dr. Galip Ataçın 

makalesi 
4 üncüde : Memelekette 

TAN. 
5 incide : Spor sayfası 

~~-----

1 
Sovyetler birliğinde yeni 

...... . - . 
kanunu esası proJesı 

' 

esash tetkikten geCiiriliyor 

Fransada tam sükun 

Grevci amelenin muhim 
başlıyor kısmı bugün • 

ıse 
' 

Fabrikaları tahliye eden işçiler alay halinde 
sokakları dolaşarak büyük tezahürat yaptllar 

Son grev münasebctile Paris meydanlarında toplanan işçi grupları 

Paris, 14 (A.A.) - Paris mmtaka husul bulmak üzeredir. Umumi me
smda yapı ve demir sanayii amele- sai konfederasyonu mahafill nikbin
sinden 330,000 kişi yarından itibaren dirler. Renault fabrikalan dUnden 
işe başlayacaklardır. Fransada umu- beri çalışmaktadır. 
nıiyetle vaziyet düzelmiş gibidir. 
Grev ancak maden müesseselerine Gerginlik ortadan kalkıyor 
münhasır kalmış ve esasen buralarda Paris, 14 (A.A.) - Bugiln grev 
da, hükumetin müdahalesile, patron hakkındaki gerginlik geniş mikyasta 
!ar ve işçiler arasında bir anlaşma [Arkası 9 uncuda] 

• 

Zecri tedbirler vaziyeti 

İngiltere süratle karar 
verilmesini istiyor 

Londra, 14 (A.A.) - Londra ma
hafili, zecri t edbirlerin kaldınlmnsı 
meselesinde süratle biı;ı karar alına
cağını tahmin etmektedirler. Diğer 
taraftan siyasi mahafil, kabinenin 
pr:k yakında zecri t edbirlerin kaldı
rılması, Habeşistanın ilhakı keyfi -
yetinin yeniden gözden geçirilmesi 
meselelerinde kat'i bir hattı hareket 
takip edeceği mtitaleasmdadırlar. lyi 
malümat almakta olan mahafilde ak
şam gazetelerinde çıkan ve bazı na
zırların ltalyaya karşı tatbik edil
mekte olan zecri tedbirlerin muhnfa 
zası taraftarı olduklarından dolayı 

kabine erkanı arasında ihtilfı.f çık -
mış olduğunu bildiren haberlere kıy 
met verilmemektedi ... Edenin Cenev 
reye gitmeden evvel bu mesele hak
kında parlamentoda sarih beyanatta 
bulunması ve bu esnaqa ltalyanın da 
Habeşistana Milletler Cemiyeti kad
rosu dahilinde A vrupadaki koli ektir 
emniyet rejimine benzer bir rejim 

[Arkası 3 üncüde] 

Zecri tedbirlerin kaldrnlması mese
lesi etrafında izahat vermesi llekle

nilen lngiliz Dış Bakanı Eden 

Dün geceki Boks 

Melih .. Yu9oslav rakibine 
sayı hesabil e galip geldi 

Melih ve Yugoslavyalı rakibi karşı karşıyt 

Yugoslavya şampiyonu ile Galntasa - sayı hesabilc galip gelmiştir. Bu ma
raylı Melih arasında yapılan dün gc- gm tafsilatı ve günün diğer spor 
ceki karşılaşmada Melih rakibine hareketleri besinci sayfamızdadır. 
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GÜNA.ŞIRI 

RE:t.clyo v-e 
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Dış siyasa
1 

Yeni Fransız kabinesi Yt 
Almanya 

Dedelerimiz pek haklı olarak eski dünyanın yenisinden daha mM'ut ol· 
auı;'llllu Öl lerler. İnsanlar o devirlerde ta.biati daha merhametli, ha.yatı 

daha iztıraı)Sız, tehlikeleri daha az sanırlardı: 

Ruhsatiye harçları 

Sehir meclisi fevkalade 
içtimaa mı çağrllacak 

Ne dersiniz ? 
Haydarpaıa limanı 

Yeni tesisat konulması 
için tetkikler yapıhyor 

Y eal Fransn k&blneslnbı takip 
ceği dış siyaset, Berlin tarafından d 
rbı bir al.ika. ile beklemnektedir. 

Bu itimatla ayılı günlerini rahat köıielerinde korkusuz ve heyecansız 
geçirirlerdi. I•'elaket haberleri . imdiki gibi bir yıldırım süratiJe beynimi
zin içinde ça.lun.aıdı. Yorgun ken·anJann omuzunda, zehirlerini havaya 
dağıta, dağıta, masalla.ı~arak gelirdi. 

Suhun tufanı (ldtabı mukaddes) in bir hikayesidir. İbrahimin ate§te 
yakılı ıru klmbilir k~ asır sonra öğrendik! Pompel'nln o bttyttk felaket 
gününde, birkaç mu uzaktaki insanlar uykulanru rahatça uyuyabllmlş
lerdir. 

Billiik taunlar, büyük zelzeleler, büyük tuğyanlar ancak mun yıJl&r • 
dan onra tafsilatını bir kıt'adan diğerine geçirebilirdi. 

Çünkti radyo ve telsiz telgraf yoktu. 
Şimdi öyle mi! Kulaklanmız tabiatin göğsüne yapışmış, her feli.keti 

başucumuzda hissediyoruz. Londrada İngiliz knlUe beraber can çekişi -
yonız. Romanyada ~öken tribün gözümüzün önünde devriliyor. Nevyork 
ta kopan asansör başımızın üstüne düşüyor. Llndbergle çocuğumuzu kay
bediyor, Haptmanla idam koltuğuna sUrükleniyonız. .• 

Bugün, büyük feliketıerle aramızda mesafe ve uman kalmanuıtır. 

Devrilen bir şlmendüferin içinde, çöken bir maden kuyusunun altında, yı
kılan bir şehrin ortasındayız. Bunlan gözle görmemit olmamız neye ya
rar? Bozuk sinirlerimiz, hasta muhayyelemlz bu feli.ketlerl hayalimizde 
daha fazla büyütiiyor. lnhidamlar, kazalar, öUimler her «Un lçlmbde. .. 
N ekadar dikkatli olursak olalım, bunlardan kurtulmamıza imkln yok. 

Asrm bu Ud eytani icadı, blm.t ~ytana bememlyor mu! Bizi rahat 
köşemizde yakamızdan yakalamış, ucundan mavi 1Jıklar uçan kamçndle 
uman ve me8&feyi kırbaçlıyarak beyecaaclan heyecana k09tunıyor, kot
tunıyor-

Kadıköy kumluğu 

Belediye bu 
yeri satıyor 

Orhon SEYFi 

Denizcilik mütahassısı 

Havuzlarda 
incelemeler 

Kadıköy vapur iskelesindeki bele- Denizyollan havuz ve fabrikaların 
diyeye ait büyük kumluğun, parça da yapılacak ıslahat için tetkiklerde 
parça ifraz edilmek suretile saWma- bulunan mütehassıs Nans Kavze, ifi
sı takarrilr etmi§tir. Bu kumluğun, ni bitirmiştir. Raporunu hazırlamak
eimdi park haline konulan kısmı yine tadır. Iktisat Vekiletinin rapor üze. 
o şekilde, umumun istifadesine terke- rinde yapacağı incelemelerden sonra 
dilecek, diğer kısımlar satılacaktır. havuz ve fabrikaların 1!lahma başla-

Zaharof iskelesi denmekle maruf nacaktır. Bu arada yeni tezgahlar ku
olan yerden, Kadıköy kaymakamlığı- rulacağı gibi, havuzlarda her nevi ge
nm yan ve arkasına kadar uza.nan bu minin tamiri mümkün olabilecektir. 
saha. her nevi imar ve inşa faaliyetle- öğrenildiğine göre, Kasımpqada 
rine çok müsait bir mevkide bulun - mevcut üç havuzdan ha.1Jk& dördüncU
maktadır. Bir plim dahilinde yapıla - bir havuz daha inşa edilecektir. 
cak yeni inşaatın, son zamanlarda 
çok rağbet gören MUhUrdardan daha 
modem bir mahallenin teşekkülüne 
imkan vereceği muhakkak sayılmak -
tadır. Belediye, mevki itibarile bura
daki arsalan tasnif edecek ve teşkil 
olunaca.k bir heyet tarafından da kıy 
met takdir edilecektir. 

Bu kıymet esrus olmak tlzıere arsa -
larm rnllzayedeye konulması pek uza
mıyacakttr. 

Muamele verglılnd• 
değlılkllk 

Muamele vergisinin tadiline ait 
projenin müzakeresi, Meclisin Ikinci
tctrin toplantı devresine kalmıttır. 
Projenin memleket iktıaadiyatma 
daha uygun bir 9ekle konulması, lk
tıaat Veklleti tarafından lUzumlu gö 
rillmUt ve geri alınmıştır. lktısat Ve 
klletl, icap eden tadilatı yaptıktan 
sonra projeyi Meclisin gelecek içti
maına yetiştirecektir. Diğer taraftan 
mua,ınele vergisinin gümrüklerde a
lınması hususunda Sanayi Birliğinin 
Vekllet yanında yaptığı temaslar ve 
teşebbüsler iyi karşılanmıştır. 

Sarıyer gençler 
mahfelinde 

Sarıyer gençler mahfeli, senelik 
kongresini db saat 14 te Bilyükdere 
de Cümhuriyet Halk Partisi salonun 
da yapmıştır. Senelik rapor okunduk 
tan sonra seçime geçilmiştir. Yeni he 
yete, orman mektebi rektôril Mazh&r 
Diğer, Sanyer ilçegi sekreteri Muza! 
fer Toksöz, muallim Izzet Kolay, Şük 
rU Pekşen, Siret Barb8.l"06oğlu aynl
mışlardrr. Murakebe heyetine de Mec 
di, Bilrhan ve Haydar ~ilmişlerdir. 

Karabük+• tesisat 
Beş yıllık sanayi programmm ikin 

ci demir endüstrisi hazırhklan bitiril 
miştir. Ağustos ba..,ından itibaren Ka
rabilkte demir istihsal tesisatı kunı -
lacaktır. Karabtik tesisatı, 2,:S senede 
ikmal edilecek ve 938 senesinde ilk 
TrUk demiri piyasaya çıkanlacaktır. 
Karabük demir ocaklarmda çalışacak 
elemanların yetişmeleri için temmuz 
ayı içinde muhtelif memleketlere mü 
hendls, usta ve işçi kaf'ıleleri gönderi-
lecektir. 1 

lpeli fabrikatörleri 
toplanıyor 

Pazar günleri dükkanlarmı a~ -
cak esnafın ruhsatiye harçlannın 
arttırılması sebebile şikayetler çoğal 
maktadır. Ruhsatiye harcı yüzünden 
geçen hafta dükkinlarmı kapayan • 
tar, dün de dUkkanlannı açmamışlar 
dır. Esnafın bu harcın tenzili hak • 
kındaki dilekleri belediye tarafından 
tetkik edilmektedir. Muhasebe ~ube
si henilz bu incelemeleri bitirmemiş
tir. Maamafih, kat'i neticenin bu
giln veya birkaç gün içinde belli o
lacağı umulmaktadır. Salahiyettar 
larm söylediklerine göre, Şehir Mec
hsi tarafından tesbit edilen ruhsati
ye harcı tarifesinin onun bir cüz'ü o
lan daimi encümence tadiline, tezyit 
\·eya tenkisine imkan yoktur. Esa
sen ruhsatiye harcına esas olan nis
bet arttırılmamış, ancak yeni emlak 
lahririnin tatbikr üzerine gayri safi 
iratları artan dükkanların ruhsatiye 
harçtan kendiliğinden çoğalmıştır. 
Harç niabetindeki bu tezayüt, yalnız 
bir kısım esnafın dükkanlarına ait
tir. Maamafih belediye, mükellefler 
l»hine yapılabilecek kolaylıklan araş 
ttrmaktadır. Harem taksite bağlan
ması ve sonra Şehir Meclisinin bu 
mesele üzerinde vereceği karara gö
re harç fazlasının sahiplerine iadesi 
düşünülen çareler arasrndadrr. Bu 
yolda herhangi bir kolaylığa imkan 
bulunamaısa Şehir Meclisinin fevka
lade bir içtimaa çağınlması da muh
temeldir. 

Poliste 

Bir biletçi içtiği 

Berberlerin tatili 
Gazeteler yazryor.lar ama, berber

lerle olan ali.kamız, nihayet ~ 88.kal 

gibi ince olduğundan berberlerin tati- Ist&nbul limanının müstakbel şek
li i!}inin mahiyetini uzun derin tetkl- line ait proje kat'iyet kesbederken, 
ke kalkmıl'O~:ı. Hadise şudur: üzerinde en çok durulan noktalardan 

ıs_ta.n_bulda ~ sıruf berber var: biri de Haydarpa.şa limanına yeni te 
. B~ı E~onU, ~h_çekap1 falan sisatm konulması meselesidir. Hay -

gıb_i ış ):erlerınde ~ukk~ı olanla~ .. : darpaşa, bütün Anadolu için en mü
Dig~rlen de Beyoglu, Dıunyolu gıbı him ve tabii mahreçlerden biri oldu
faalıy~tl :işle mukayyet olmıyan semt- ğu halde, oradaki tesi8at, giinden gU
lerdeki ber~~l~r. . . . ne artan faaliyeti kolaylaştıracak zen 

Pazar tatılını ısrar ıle astıyenlerln 'nlikte değildir. 
başında bu birinci kısma dahU yani gı . 
dükka. 1 · d 1 b be 1 b Bunu nazarı dıkkate alan vekllet, 

anı ~ yerın e o an er r er u-
lunuyor. çÜnkü onlar için dükkanl&- Haydarpaşada vücuda getirilmesi i· 
nnı pazar günü açmak bir angarye • cap eden yeni teeieatm nelerden iba • 
dir. Bütüa müşterileri o gün evlerin- ret olması llzımgeldiğinl tetkik ettir 
de olduğundan kendileri pazar gönü mt.ktedir. Bu tetkikatın ve -
dükkanlanm a~makla sade elektrik receği neticeye göre, orada en kısa 
ve wre gibi muraflan değil bir de bir da modern bi li ·· . 1 •• zaman r man vucu-pazar nıhsatıyeısl diye Mled yeye o • . . . 
denen nrgi)i beyhude veriyor. Onun da getirilmeaı ıçın tedbirler alınacak 
için bunlar berberlerin dükkanlannı tır. 
kapaıruya icbar edilmesini istiyorlar. En evvel göze çarpan lh.tlyaç, bü-

Berldekller ise daha ziyade Pazar ylik fileplerin doğrudan doğruya 
günleri çalı,ırlar. Müşterilerinin ek.4'e Haydarpafaya yanqabilmeeini temin 
rlıd ll&ÇIDI o gün kestirir. Onlar da etmek noktasıdır. Bunun temininden 
dUkki.nın pazar giinU açık kalmasmı ve tahmil • tahliye vesaitiniıı tekem -
i~er. Şimdi bu iki cereyanı böyle hU- millilnden sonra demiryollan vaertasi 
iM& ettikten sonra mecburi tattı tat- le gelen ihracat emtiamızın doğru • 
bik edJldlğt takdirde doğacak akibet- dan doğnıya vapurlara yükletilmesi, 
leri şöyle hülMa. ediyorlar: yahut vapurlarm getireceği emtianın 

Her gün ıraş olmayı adet edinmı, derhal trenlere tahmill imkln dahi
olan müşteriler pazar günleri evlevi - line girecektir. Bunun, temin ede -
yetle traş olmak istiyecekler, o gün ceği iktisadi faydalar pek büyük ola
de bt'.rberler kapalı olduğu için jiletle caktır . 
traş olmaya mecbu~. kalaeaklar, daha Haydarpaşa liman mm vaziyeti do
kolay ve ucuz olan Jiletle traşa ahş1n- layısile, bu yeni şeklin bUyük bir mad 
ca bir daha berbere traş olmıvacak - . . 
lardır. Bu hal mevcut traş mÜ~terUe- di .külfete mütevakkıf olmadığı temın 
rini yttzde elliye kadar indirecek ve iş edılmektedir. 
hacmini eksUteeektlr. Bu yür.den ber- -----------
her dUkkinlanndan kapananlar olaca Kirazların halde 
~ gibi dükk&nıardan uvulaıı kalfa- mua)·eneye tutulma11 

salepten zehirlendi lar da bulunacaktır. isteniyor 
UskUdarda Tabakçılar ma.hallesı'n- ~ iııtlnin ekıdlmesl i"e hUkftmettn 

ı..-ı-.:ıi in gt ~-h ıdtı ö ü Son yağmurlar yüzünden kirula -
d kü'lh k - d U k'.d ve U'I:' C'U yen ver ..... s ıa y n n-

e an so agın a oturan s u ar d :1 rm bir kısmı kurtlıuıDUt ve bozulmuş-
Halk Tr l b ·ı t .1 • d Ah en za.rannı muc p olac-.aktır. Onun 

amvay an ı e çı enn en - · in b 1 1 1 i d b 1 1 tur. Belediye, halkın umuml sağlığı -
et d.. b h ıo· 'd k ld ıç u Ş n ç n e u onan ar pazar 
~ , un sa a -sıne gı er en yo a. gilnl~ berberlerbı kaoamalarm.ı hM na u.rM" verebil~k &an bu :nevi ki· 
bır seyyar satıcıdan blr 1ıınuall.. l)dlcp cihetten zararlı görmekte biz de on _ razıan toplatmaırtadfr~ esnar, 
içmiştir. Fa.kat, bir müddet sonra ken lar glbl dii§lbırnekteylz. kirazlann halde muayeneye tabi tu • 
disine fenalık geldiğini hissetmiş, ze- • tulmasmı istemektedirlm'. 
hirlenme alametleri gösterdiği için Sız ne dersiniz ? Piyuada meyve azalmıf ve fiatler 
hastaneye kaldınlmıştır. Hadise hak-~ yükselmeye bql&DllfU!'. Burdurdan 
kında tahkikat yapılmaktadır. turfanda karpuz gelmiştir. Elli kuru-

KUÇUK HABERLEh tıl ktad Dört metreden düıtü şa sa ma ır. 
• \'erli mallar sergisine hazırlık -

Uıküdarda Afçrba§ı yokuşunda 0 - Taksim bahçesinde açılacak olan yer
tu~n Yüzbaşı Yusufun on iki yaşın- li mallar sergisi paviyonlarında yer a
daki kızt Nebahat, nepcereden bakar- lacak müesseselerin listeleri bazırlan
ken mü~~zen~ini kay~ere~. d~rt mış, inşaata başlanmıştır. lnşaatm 
"?:etro yukseklı~ten aşagıya du~mUş- ayın 25 ine kadar bitirileceği ümit e
tu~. Çocuk, yllzilnd_?n ve muhtelıf yer dilmcktedir. Serginin açılma merasi· 
lermden yaralandıgmdan hastaneye minin ay sonuna bırakılması muhte -
kaldınlmışbr. meldir . 

Ağır surette yaralandı • BerberlP.r cemiyetinin müracaa • 
tı - Berberler cemiyeti, mecburi haf
ta tatili usulünün kanunlaştırılmaBı 
hususunda Kamutay azal~rına yaptı
ğı müracaatı takip için Ankaraya bir 
heyet gön?ermeye karar vermişti. Ka 

• 

mutayın yaz tatiline girmiş olması 
itibarile heyetin şimdilik gönderilme
sinden sarfınazar edilmiştir. 

• Gümrüklerde bekUyen prln~ler-
Kontenjan müsaadesi olmadığı için 
bir müddettenberi gUmrUklerde bekle 
tilen prinçlerin sahipleri alaka.dar ma 
kamlara baş vurarak, mallarının bo
zulmaya yüz tuttuğunu ve zarar gör
memeleri için hükumetin bir tedbir 
almasını istemi§lerdir. Tüccarların bu 
dileği, gtirnrUk be inhi8arlar bak&nh
ğma bildirilmiştir. Gelecek emre gö
re hareket edilecektir. 

Sultanahmetten Beyazıda doğru gi 
den hususi bir taksi otomobili, yolda 
Mehmet i8minde bir hamala çarpmış 
tır. Bu çarpışmada Mehmet, ağırca 
yaralandığından hastaneye kaldırıl -
mi§ ve "°för Ahmet yakalanmıştır. 

Yunusun hayatı tehlikede Limanda bugünkü toplantı 
Birk~ gün evvel Tepeb&flllda .ka

naile kendisini aldattığı için ıoför lz
r.et tarafmdan tabanca ile kalasından 
vunılan Yunusun 8ıhhati, tehlikelidir. 
Dün eabab, Beyoğlu hutaneeinde ya
ralıya ameliyat yapılmıt ve kafaam
daki kurşun çıkanlmıftır. 

Bir çocuk ajır yaralandı 

Ambar ve 
tarifeleri 

antrepoların 

ucuzlatılıyor 
ihtisas mahkemelerinden 
açıkta kalan memurlar 
Mülga ihtisas mahkemelerinden a

cıkta kalan baş kAtip ve katiplerin 
münhal ceza evleri direktörlüklerine 
tayinleri karalaştırılmı§tır. Ancak oe 
za evleri direktörlüklerine tayin edt -
lecek bu memurların lise tahsili gör -
müş olmaları şart konulmuştur. Bun
lardan meslek mektebi mezunu olan
lar, icra memurluklarına alınabilecek 
lerdtr. Tahsili mUsait olnuyan memur 
ve kltipler, adliyede bundan BOnra 
inhilil edecek diğer memurluklara 
tercihan tayin olunacaklardır ı 

Dokuma kalitelerini düzeltmek yo
lunda birçok fabrikatörleri dinliyerek 
esulı tedbir ve formüller arqtırıuı 

ticaret odası, bir rapor hazırlamakta
dır. ünümüzdeki perşembe günü, ipek 
f abrikatör:lerinin de iftira kile aon bir 
toplaııb yapılacaktır. Bu toplantıda 
bulunan formüller Ü7ıerinde rörUfWe
cek ve oda meclisinin tuvtblne a.rze
dildikten IODr& nlhat tetldklerln neti
ce8i vekllete gönderilecektir ı 

Yenitehirde çalgıcı sokağında otu
ran Agobun on iki yaşındaki oğlu No 
bar evde kim1enin bulunmadığı sıra
da babasının tabancasile oynarken 
tabanca atat almıştır. Çıkan kurşun 

çocuğun karnından girip arkasından 
çıkmıştır. Ağır surette yaralı olan No 
bar, hastaneye kaldırılmış, hldise et
rafında tahkikata başlanmıştır. 

Devlet Demlryollan umum 
müdürünün tetklklerl 

Mihrace Ankaradan 
döniiyor 

Geçenlerde 9ehrunb:e gelen ve bu
ra.dan Ankaraya gic:ftm Dagampur 
mihracesi bugün lstanbula dönecek • 
tir. Mihrace Uç gQn BOnra Bllkrete 
müteveccihan eehrimizden ayrılacak· 

· tır. 

Bir heyet lllecli• tlttl 
htanbul Univeraiteei Rasath&ne 

prof eıaörlerile, Viyana ruathanesi 
mUmeuill Leyianer ve Uç muavini, 
güne, tutulmuı hldiaeaiııi tetkik et
mek Uzere, dün Bilecife hareket et
miflerdir. htanbul ruathaneei, Bi
lecife aynca orta boyda bir de telee 
kop yoll&Dllftlr. 

Devlet Demiryollan umumt mUdü 
rU Ali Rıza Erem, şehrimize gelmf§
tir. Umum1 müdür, Haydarpaşa işlet 
me servislerini gömen geçirecek ve 
birkaç gün sonra Ankaraya dönecek
tir. 

Yeni tenıillttan sonra faaftytti artacait umulan bot cQmrDk 
antrepolarından biri 

Un Alman cbt polltlka.sına taallfik 
den suallerin ce\:abını Blum kabin 
siyasetinin tahakkukuna talik et 
ve hatti Blumun Fransız parl 
tosunda, kabinenin takip edeceği yol 
izah eden nutkunu Berllnde bü~ · 
bir alaka ile karşılamıştır. 

Blumun, Fransanm Almanya Ue 
yi geçinmek arzusunda olduğunu il 
ha.r etmi~ olma.'tı, Ahnan siyasi 
fellerinde hakiki bir sevin~ uyan 
mıştır. Bilhassa Almanya hakkın 
kullanılan lisanın tarlzkar değil, b 
kls tevccühkar olmMı, Berlinde P 
ile anlaşmak için yeni ümitler 
etmi,tir. 

Maamafih tedbirli ve bedbin Al 
mahfelleri bu hususta pek ümide 
şülmemesi lüzumunu ileri sUrmeld 
dirler. Bunlar mevkii iktidara g 
sosyalistlerin Fransız - So\')"et ittlf 
kını vücuda getiremekte başlıca 
olduldannı hatırlatarak bu ittif 
Almanyanm iki atef} arasında hıra 
kılmak istenildiğini söylemektedlrl 

Bu hususta Nasyonal - Sosy 
ricalinin en ileri gelenlerinden, Bit 
rin muavini addedilen He88ln Ren 
verdiği şayam dikkat nutuk, 
nm solcu bir idare altına geçmes 
Fransız - Rus ittif alum kuvvetJend 
miş olduğunu t.ebarüz ettlrmiıı ve 
man - Fransız anlaşmasmm artık 

rid olamıyacağmı açıia vurmu,ıuı 
Berlinln Orta ve p.rki Avrupada m 
kabU bir blok teşkil etmesi .... uuı"-ı 
diline ima etmittlr. 

HfJM, •)'Dl zamanda, Blumun n 
kunda Fransanm koUektU emaly 
sistemine sadık kaJIM'Ağı yolun 
düföncesine hücum ederek, koU 
emniyet sisteminin lflu etmiş ol 
ğunu iddia eylemlttir. Bt'.188, Al 
ya ile anlaşmak istenildiği takdlrd 
de kollektif emniyet slstemindm 
geçilmesinin behemehal lktıa e 
söylemiştir. Almuıya kollektlf emnl 
yet sistemini ıtimdiye kadar kendi 
l~yhine teli.kki ettiJinden Fransa 111 
anlatmak l~ln kollektff emniyet ıhte
mlnden vazgeçilmesini şart .kotmak-.._.._ 

Binaenaleyh Almanya F.rama 111 
anlalJIDak l<;ln Sovyet anlaşmuml9 
ve kollektlf emniyetin terkedilrnesinl 
istemektedir. Halbnld, Sosyali4t bit 
Frantn httldimetinln bu dış siyasa 
prenslplerinl terketmeshıe lmkAn 1• 
tur. - N. M. 

Maarifte 

Talebe sergDerfnde 
teıhfr edilen eserler 

letanbul ic;indeki ilkmektep sergi
leri kapanmıştır. Bu sergilerde beğe 
nilen eserler yakında lstanbul birino 
ci mektebinde teşhir edilecektir. 

• KUltUr Direktörlüğü tarafında.il 
ilk mektep mualllmleri için açılacak 
olan resim ve elifleri kursuna girmek 
üzere müracaat eden üç yilze ya.km 

muallimin vaziyeti bugün direktöl"' 
lUkte toplanacak heyet tarafmdan 
tetkik edilecektir. Bu arada kurt 
programı da tesbft edilecektir. 

• Berberler c~iyeti tarafmdaıs 
idare edilen lst.anbul Berberler Melı" 
tebf, bu seneki tedrisatını bitirmif 
ve imtihanlara başlanmıştır. Cemi -
yet bir müddet evvel tedrisatı NC 
kesme, ondüllsyon, manikür ve ttraf 
gibi fUbelere ayırdığından Webe bu 
zümrelerden ayn ayrı imtihan ola -
cak ve hangi zümrede muvaffak o~ 
luna diplomasına o kayıt konarak 
ancak o şubede çalıtacaktır. Yani on 
dUll!ıyon yapan berber yalnız o iş
le uğra,acak, onun saçkesme kalfası 
ayn olacaktır. Berberler Cemiyeti 
bu işin tanzimi ile de meşgul olacak" 
tır. 

• MUnhal bulunan eski Türk vt 
İslam eserleri mUzesi mUdürlUğU 
için A vrupadan getirilmek istenen 
mUtehassıstan şimdilik vazgeçilmilJ" 
tir. MUdilrlUğe kimin tayin edilec&
ğl henilz belli değildir. Anka.rada 
bulunan MUzeler Umum MüdUrU A
zizin önUmUzdeki hafta içinde İstaO 
bula dönmesi beklenmektedir. 

yete girecektir. 

Ziraat Veklll bugün 
Avrupaya gidiyor 

Ziraat Vekili Muhlis Erkmen, dün 
'.Ankaradan ı:ıehrimize gelmiştir. Ve
Jdl, bugün tedavi için Avrupa.ya gi
t!ecektir. 

Şevki Behmenln gezintisi 
Dost Yugoslav nazın Şevki Beh -

men, dUn Kariye, Selimiye camileri 
ile Y erebatan, bin bir direk ve Aya
tı0fya müzeehıt gezmiştir. 

Oğrendiğimize göre, devlet demir 
yollan tarifelerinin yeniden tetkikine 
başlanmıştır. Bu arada, tadili zaruri 
görillen noktalarla halk için kolaylık 
lar derpiş edilmektedir. Devlet demir 
yollumın i§leıtqıe mU.fettişlikleri Un -
vanı, işletme müdürlüklerine çevril -
miştir. Ayrıca Ankara, Balıkesir ve 
Malatyada da yeni birer müdürlük ih
du olunmuetur. 

lstan bul liman idaresinin Iktisat lehine yapılabilecek değifiklik ve y~ 
Vek8.letine devri hakkındaki kanunun niliklerin esaalan görilşillmüştür. Ha
Ka.mutayca kabulünden sonra liman ber verildiğine göre, gümrilk anbarla 
tarifelerinin yeniden tetkikine başlan rile antrepolar tarif esi birleştirilerek 
mıştır. Liman idaresinde evvelki gUn ucuzlaWacak ve hazırlanacak olan ye 
yapılan toplantıda tarifelerde halkın ni tarifelerde temmuz başmda mer'i-

Bugiln, liman idarellinde gtl~ 
ha, müdür vekilinin ift;irakile bir kO" 
misyon toplanacaktır. Komilıyon, aJI" 
barların liman ide.resine devri için .ı· 
kı tedbirler alacak ve liman idaresi -
nin Iktisat Vekiletine devri hakkın ' 
daki kanun resmt gazetede intişar et 
tikten 80ftr& anbarJarm devrine bat' 
!anacaktır, 
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Basın Konferansı 

Dört devlet reisine 
birer telgraf cektder 
Gazeteciler sen•kası 

murahhaslar 

ıerefine ziyafet ver• 
BUkref, 14: (A.A.) - Balkan An· 

lantı basm konferansı nizamnameei
lli kabul ederek me.saisini bitirmiş 
~e Bqkan Dragu'nun lmzasiyle dört 
devlet reiline ayni mealde fU telgrafı 
Cöndeııniftir: 

0 Dört memleket gazetecilerlnin 
ırıu,terek ve müttehit arzularından 
doğan ve Bükre,te teJekkUl konf e -
l'anmnı akteden Balkan Antantı ba
lnır, derin tazimatmr ve sadakatini 
arzetmek ,erefhıl bana tevdi etmiş-
tir. . 

R'.onf eranı keza Balkan Dış Ba -
kantarma da birer· telgraf çekerek, 
8a.lka.n. bum antantının tefekkülü -
llü ve bu ~kkülün tefriki mesai 
fikrine hizmet edeceğini bilclirmif -
~.Konferans keza Balkan Drt Ba
bnıamıa da liirer telgraf çekerek, 
~ ballm antantının teşekkUlü
ııtt ve bu teşekkülün ıe.nki mea.1 
fikrine hizmet edeceğini bildirmit • 
tir. Dragu söylediği k&pa.nlf nutkun 
da l3alkan bum antantının aüratle 
tahakkuk e~ olmumı övmü9 ve 
buna dostluk, lhenk ve birliğin hl
kim olduğunu kaydetnW,, heyeti mu 
!'ahlıasalara yaptıkları yardımdan ve 
gösterdikleri hüsnü niyetten dolayı 
te,ekldlr eylemiftir. Gazeteciler sen 
dikMt heyeti murahhasalar ,erefine 
dün ak,am bir ziyafet vermittir. He
)'eti murahhualar bugün Romanya• 
da. Uç gün sürecek bir seyahate çık· 
llllfla.rdır. 

--~~--------------
Eıkl bir cinayet davası 
Atbıa, 14: (Tan) - Evvelki &ene 

lıW~ye mtın&u1 Z<&.Wa.nwaa. vuKua 
gelen bir nıUsademeAfe 'Neüoltldni& 
d& iki kişinin ölümüne sebebiyet ve
l'en.leri.n Atina. cinayet mahkemesinde 
dUn muhakemeleri hitam bulmuetur. 
!ıusust mUJakereye çekilen jürl be -
)'eti, maznunlarm mücrim olmadıJda. 
tına karar verdiği için ara.lannda bir 
de doktor bulunan bütün maznunlar 
beı'Ut~. 

Türk-Yugoslav 
münasebetleri 
Bir Yugoslav gaze· 
tesinln neşriyatı 

Belgrat, 14 (A.A.) - RllkA • 
met guete81 olan "Samuprava,, 
slyMi muharriri Bankovlç'ln bn
zaalyle ''Türk - Yugoslav,, dost
luğu bafbit De nef}rettlği uzun 
bir m&ka.Jede iki memleket ara -
Bllldakl münasebatm temellnl an 
la.ttıkta.n ve Belgrat ile Ankara
nın mesafe itibariyle blriblrin -
den uzak fakat duygu ve mwıll
hane emeller birliği noktal naza
nndan birlbirine pek yakin ol
duklanm ehemmiyetle kaydet -
tikten sonra diyor ki: 

lJd memleketin teşriki mesai 
si bugttne kadar çok esMh netl
eeler vermiş ve mtifterek nttfu
zu artmnı,m. lki memleketin 
de iyiliği namına. bu yolda devam 
ed.llme91nl anu ediyoruz. 

Yeni Kanunu Esasi 

profesinin tetkiki 
Moskova, 14 (A.A.) - Tau Ajan 

sı bildiriyor: 
Bütün Sovyetler Birliği yeni ka -

nunu esasi hakkında münakaşalara 
başlamıştır. Bu münakaşalara işti -
rak edenler, Stalin'in idaresinde ha
zırlanmış olan projenin Sovyetler 
Birliğinin artmış olan kudretini ak -
settirmekte olduğunu kaydediyorlar. 

Flllstlnde fevkalade 
kararlar 

Londra, 14 (A.A.) - Filistin bat 
kumandanı ve fevkalade komiseri 
Sir Artur Stanhop bilere ka~ı ye
ni tedbirleri karar altına almr,tır. 
Ingilbı kuvvetlerine karşı bomba ve 
sillh at8'i ile suikastta bulunmak ö
llim ve:ş,m:-l'llll! cezumr mucin ola
caktır. dtter ve telgraf hatla -
rma Juµoşı tecavüz de ayni cezayı mu 
ciptir. Bölge komiserine bir harp su
çu lfleyenlerin mallarını müsadere 
için aalA.hiyet verilmiştir. 

TAN 

KRONiK. 

At yarışları 

Ankarada mevsimin 
son yarısı yapıldı 

Gazi koıusunda birinci 
gelen hayvanın 

sahibi 4 bin lira .W. 
Ankara, 14 (Tuı) - ~kbahar at 

yarışlarmm sonuncusu bugün yapıl
dı. Hava gilzel<il, yarış yeri hınca 
hınç kalabalıktı. Şehrin yüksek sos
ye~e mensup bütün simalarr bura 
da görülüyordu. Ismet InönU, Bakan
lar, Vali ve Belediye Reisi ile kor dip
lomatik jaket at.ay ve silindir ~apka 
giyıniolerdi. Mewimin erı zarif kadın 
tuvaletlerine tesadüf ediliyordu. 

Renk renk emprimeler, geniş ke -
narlı huır şapkalar tribünleri süslü
yordu. 

Mtl,terek bahse her haftadan. fazla 
rağbet gösterildiği gişelerin önünde 
sıra bekliyenlerin çokluğundan an -
laşılıyordu. Bugünkü yarışların en 
ehemmiyetliai üç yaşındaki yerli halis 
ka.n. lngiliz erkek ve dişi taylara mah 
l!!US Gazi kôşusu idi. Bu koşuda Mem
duhurı Şileni büyük bir mesafe farkı 
ile birinci, Emir Salıhin OnUsar'ı ikin 
el. lsmallin YUrUğtl UçüncU geldi. Bi
rinci gelen dört bin lira ikramiye aı. 
dı. Ko,ulara verilen !"8ğbeti gözönün 
de bulunduran Hipodtom idaresi son 
bahara hazırlık olmak Uzere yeni bir 
tribUn yaptırmağa ve mU~erek ba
his kişelerini çoğaltmağa karar ver· 
miştir. 

Opera salonuna fena 

kokulu gaz atmıılar 
Viyana, 14 (A.A.) - Operada Bru

no Vilterin idaresi altmda Tristan 
Yaeult'Un temsil edilmesine başlan -
madan bir az evvel birtakım piA koku 
tn ea.rJar nesı:wfflmiatir. Bu vnm~n 
temsil titr az teehhflre uğramıştır. 

Bu itin musevt olan Bruno Valte -
r1n talı11D1a k&l'ft Naziler tarafmd:sn 
yapılm11 olduğu iddia ediliyor. Bu Na 
ıiler evvelce de Burg Teat:er'da ve
rilmekte ola.n. bir temsili de bir buçuk 
saat geç brra.ktırmıtla.rdır. 

' 
66Cilce,, gilrıeş 
Gökyüzünde iki türlü güneş bulun- ancak elli bin yıl önce meydana çık-

duğunu elbette duymuşsunuzdur mıştrr. lnsa.na en ya.kın hayvan olan 
Şimdiye kadar duymadmızsa. şimdi maymunıarm iki milyon yıl önceden Garsonlara mektep 
öğreniniz. Mütehassısları öyle söylü- yer yüzünde bulunduklarına göre ta- . 
yorlar. Bulutsuz gecelerde gökyüzün- biat insanı yetiştirmek için bir mil- lşidiyoruz kı · . yalanda. lstanbu 
de en ziyade "Saman ugrusu" üze - yon dokuz yüz elli bin yıl uğrafmış garsonlar i&in bir mektep 
rinde, ışıldadıklarmr gördüğünüz yıl- demek olur. mış. Ger~k garsonluk ayn ve 
dızlar büyük dev güneşlermiş. Haltiu- Güneş mütehassısları güneşin her bir zenaattır. ~k. dil~i insana 
ki gUndüzleri gördüğünüz ve baya- gün kendi ağırlığından Uç yüz elli leym&n maıaesı gibı yedıren nice 
tmıızm, sa.ğltğmuzm kaynağı olan milyar kaybettiğini haber verirler. sonlar vardır ki, çalıştığı yerin 
bizim güneş ancak clice güneşler- Bu da yer yüzünde hayatın ebedi ol- bebeği sayılır. Müşteri.4'inin ıtiyatl 
den birimiş. '8lf8P l'BAlH{ apunzfih .ıa.ı\'. a.ı:g.S -eqı?saq ru, zaa.flannı, ve heveslerin~ bilen 

Astronomi mütehassıslarının bizim nq 'l'PtUnô ·.rnµro.\ mnzm a.Şawıa i!I garson aynca bir lştiha ili.cıdır. 
güneşe clice demelerine öfkelenmeme madığmı gösterir. Fakat şimdilik te- gUn lokantada. yenmesi ve yeıuue 
liyiz. Bizim güneş bizim gözümüze o on milyar yıl mümkün olacaktır. O si J&zımgelen yemekleri bOir, mu,t 
kadar bUyttk göründüğü halde öte - vakte kadar da. güneş mütehassısları sine ta"-siyelerde bulunur. Ona a 
kilerle mukayese edilince gerçekten güneşin bir taraftan yıkılmakla bera- yer s~er, oturtur, salatasını Um.o 
ci!ce kalıyor: Mesela dev güneşler - ber bir taraftan da yeniden yapıldığı mı, sirkeyle mi istediğini unu · 
den biri olan Sirius yıldızı hem par- ğını belki ispat edeceklerdir. Peşkirinin devşlrim.ine kadar 
laklık, hem de sıcaklık bakımından Şimdiki halde, güneş ~rinde tet- eder. _ 
bizim clice güneşten yetmiş defa da- kiklerin hekimlikte verdiği en merak- Ge~I böyle herkese suyunca 
ha kuvvetli. 1ı netice, güneşin üzerindeki parlak met etmek her ba.bayiğithı kin de 

öteki gUneşlere göre bu kadar kil- lekelerin insanlar ü?.erinde tesiridir. dlr, bu biraz da doğuş meselesidir 
çUcUk olan bizim cüce güneşimiz bu- Güneş miltehassıslan bu lekelerin her ma ne de olsa mektepte öğrenll 
gilnlerde büyük bir aktüalite kazandı. 11,1 yılda yeniden görlindüklerini ve bin türlü inc.-.elikler olduğuna da ~ 
Çi.µıkü 19 haziranda güneş tutulacak. o sırada güneşin daha ziyade kızgın he yoktur. 
Tutulmak kelime.si, cüce güneşin olduğunu haber verirler. Bundan Uç Avnıpada bttyilk otel n lokan 
karşısında binlerce kat daha cüce ka- defa 11,1 yılda, yani 33.3 yılda bir larda garsonlann ekserlıii ltaJyan 
lan, biz insanların kullandığımız bir kere güneşin kızgınlığı daha ziyade ya Akdeniz yalı uşaklarmdandır. 
yanlış ta.birdir. Güneşin tutulacağı de artar.Geçen XIXuncu asırda güneşin glltzler, Fransızlar fena ga.l'80D ol 
diğimiz günde bizim güneşe birşey böyle en büyük kızgmltklan 1804, lar. bvic;relilerden, Franınzlardan 
olacağı yok. o gün güneşten daha 1837 ve 1870 yıllarına tesadüf etmiş- metrdotel c;ıkar. 
cüce olan ay güneşle bizim yer yü- tir. Lifı uzatınwn nerede karar 
zUnün arasına girerek güneş ışık- Moskova üniversitesinde profesör cağımı kaybediyorum. Diyecek şu 
ıannm bize gelmesine engel olacak. Çijevski güneş mütehasıslarmdan bu ki hayatın her 'ubesinde, bugün 1 
GUneşin önümüzdeki 19 haziranda yıllan öğrendikten sonra ayni asırda müşterisinin suyuna göre hizmet 

tutulması "tamam" olacaksa da bun- kolera, grip, veba, difteri lekeli htim mek, onun heveslerini, itiyat 
dan da yer yüzünün hiçbir tarafında ma, humayı racia hastalıklarmm bilmek, salat.asma limon mu lstiy 
güneşin ışıkları görülmiyecek mana- yaptıkları salgmlann en şiddetli yıl- sirke mi oraRmı unutmamak ,.e d 
sr çıkanlmamalıdır. Ay güneş ışıkla- larmı karşılaştırmış ve güneşin kız - ma otunnak istediği iskemle han 
rma. dünyanın ancak bir kısmında, gınlığı ile bu salgınlar arasında dai- ise onu, ona rezerve etmekle anc 
Yunanistanda, bizim Anadoluda ve en ma münasebet bulmuştur. Bundan muvaffakıyet umula.bilir. Çtinkö d 
ziyade Karadeniz kıyılarında, Kaf _ başka gene o profesör Rmıyada ölüm ya bütün t.eferriiatı Ue bir büyük 
kasyada, Sibiryada ve Japonyada en istatistiklerini tetkik etmiş ve güne- kantaya ve heplmiı derecembe g· 
gel olacaktır. Japonyanm ötesinde şin öyle ziyade kızgınlığı yıllarında \'e mevkifmizP. göre masalara o 
bUyUk Okanda giden gemilerden gü- ölilmUn de arttığını görmüştür. muş '\·eya etrafında hizmet eden m· 
neş ışıkları gene görülebilecektir. Za- Güneş lekelerinin tesiri yalnrz, bUs teri ve garsonlara. benzeriz. Ya 
ten "güneş" tutulması onun tutuldu- bütün hayati dediğimiz, hadiseler ü- bir ufak fark vardır ki, çoğum 
ğu yerlerde bile yalnız üç dakika sU- zerine değildir. Ayn\ profesör, içtinıat gözünden kaçar. Lokanta.i&.rda m 
recektir. hadiseler Uzerinde de o lekelerin te- terlye müşteri, garsona garson 

sirlerini tetkik etmiş, hele Rusyanm nir. Cihan sofra..CJmda nice müşteri 
Bu üç dakikadan istifade ederek bUyUk inkılabına sebep oJan köylü mi altında garsonluk edenler ve 

güneş üzerinde tetkikler yapmak üze isyanlarını, işçi!erin gravlerini, hatta 90nuın diye en mükellef möş 
re dünyanın her tarafından, güneşin Ukrayna.da yahudiler aleyhine bil - rilerln yerinde oturanlar da ................ 
tutulacağı yerlere ilim heyetleri gidi- cumlan ve daha birçok içtimaı hare- Garsonlar i~in açılaca.k mektep 
yarlar. liiın heyetlerinin tetkikleri en ketleri incelemiş ve hepsinin güneş le ıwaba neler okutacaklar? Sade tab 
ziyade güneş ışıklarının spektroskop keleriyle münasebetlerini meydana ve.rlp almak, ~atal bı!;a.k değbtirm 
ile tahlili üzerine olacaktır. Bunlar 
oiiİıeşin etrafındaki ayrı avrr tabaka- çıkarmıştır. En sakin memleket sayı- ve peşkir kn'lrmayı mı! .. 
o.~ ,, • • ıan tngitterette bilEf i~çiler partisinin I FELEIC 
1o..ruı :ıı;ıddo,nnı: ıttılıı etweğe ~ hOk'QmeU eırne ahtım gene gllneşfn • 
caklardır. Bazılan da kosmos reyon- kızgınlık Y,tlrna tesadüf ediyor. 
larmm (kainat şuaları) güneşten ge- Bir de biz insanlar içtimai hadise
lip gelmediklerini, kimisi de Einstein !er üzerinde tesirimiz olduğunu söy
in koyduğu nazairyeleri bir de güneş liyerek böbürleniriz .. Halbuki bütün 
tutulması sll'8.l!mda kontrol etmeği dünya cüce güneşin ışıklariyle oynat
düşünüyorlar. 

tığı küçük bir oyuncak... ~ 
Güneş tutulmasını tetkik etmeğe Dr. GaHp ATAÇ 

Balkan matbuat 

birliği 
lnglllz • Sovyet 

müzakeNlerl 
Londra, 14 (A.A.) - Iyi maJflmat Komünistler Tancada bir 

giden ilim heyetleri arasında hekim
lerin de bulunduğuna dair haber yok- ==================== 

[Baıı 1 ineid 

rUz ettirmek te fayduız sa~naınarı 
dır. 

alan mahfiller, lngiliz - Sovyet deniz vapura hücum ettiler 
._ __ ... __ ... ______ müzakerelerinin müsait bir surette Madrit, 14 (A.A.) - Komünistler 

Matbuat umum müdürU ilerlemekte olduğunu bildiriyorlar. den mürekkep bir grup Tancada bir 

sa da onların tetktklerinden hekimlik Boğazlar Konferansı 
istifa.de edeceği şüphesizdir. Çünkü 
astronomi mütehassıslarmm güneş ü- toplantısına doğru 

Hülasa Balkan birliğini sağlam 
mak iç.in ne,rlyat yapınak, 
Antantı devletleri arasındaki dostl 
bağlannı sanacak talırlkAta kartı 
yanık durmak ve Balkan Antan 
mensup memleketleri blriblrine 
mak ve bu dört memleket arasm 
da her çeşit miibadeleyl artırmak! 

Bükreıten döndü küçük vapura hücum ederek vapur 
Bilkrefteki Balkan Matbuat kon- Şuınigin nutku kaptanını, ellerinde rUvelverler oldu-

teranıma ,_..,_"' eden Matbuat Ge- Vi 14 (A A ) ŞU · • ~w.- yana, · · - şnıg, a.şagı ğu halde, ken.dilerini Aljeeira'a nakle 
llel Direktörü Vedat Nedim Tör, dün Avusturya köylUler federa.syonunun mecbur etmiflerdir. Bundan haber • 
tehrimize gelıniftir. Matbuat Genel te§ekkUIUnUn 30 uncu yıldönUınü mü d Is 
birektlSrtı, gazetecilerle birlikte çar- nasebetile bir nutuk söyliyere'k Dol- ar edilen p&nyol makam.lan komtı 
t&mba gtlnti Montröye hareket ede- füsün çizmiş olduğu yoldan bir pa.r • nistleri karaya inmekten menetmiş 
eektir. mak bile ayrılmıyacağını söylemiştir. ve bir harp gemisi g6ndererek bun-

~=--=-=-===-==:::;::================= lan geri göndermişlerdir. 
Metaksasın beyanatı 

zerinde daha önceden yaptıkları tet
kiklerden hekimler daima istifade e- [Başı ı incide] 
derek onların keşiflerini hekimliğe gideceğini ve orada heyeti murabba.
tatbik etmişlerdir. samız gelinceye kadar hazırlıklarla 
Vakıl güneş banyosu, hekimlikte, meşgul olacağını söylemiştir. Boğaz 

daha astronomi yokken tatbik edilir- lar konferansına iştirak edecek Türk 
di. Fakat bugtlnkU hekimli!ü.e o ka- murahhas heyeti, tamamen taayyUn 
dar büyük ehemmiyet kazandıkları- etmiş bulunmaktadır. Bu heyet, Ha
m bildiğiniz ültra • vilolet ışıkları ile riciye Vekilinin Başkanlığı altında, 
tedavi usulü ve infra. - rouge ışıkların Numan Rifat Menemencioğlu, Genel 
insan i1%erinde tesirlerinin tetkikleri Kurmay ikinci Başkanı Korgeneral 
bu ışıkların güneş mütehassısları ta- Asım, Milletler Cemiyeti nezdinde 
rafmda.n keşfinden sonra çıkmıştır. daimi murahhasımız Necmeddin Sa

Eğer matbuat birliği, elindeki v 
saithı mDyonlara. hitap eden bü ·· 
ku'\'Vetine dayanarak bu pro 
tahakkuk ettirebUi1'se, denebilir 
Balkan Antantı fikrini yalnız poli 
sabada değil, bütün politik esasla 
dahi nihayet gelip dayandığı asıl b 
yük ve milli sahada ve en sağlam 
melleri ii7.erine oturtmak gibi ~s 
bir bbmet ifa edettktir. 

ALI NACI KARACA 

Atina, 14: (A.A.) - Metaksas, ti
caret ve 15anayf odalan reislerini ka -
bul etmiştir. Metaksu, Burjuvazinin 
refah içinde bulunan snuflannm ame
le smıfı lehinde bazı fedaklrlıklara 
katltıınWan llzımaeJdiğini söyle • 
mie ve parllmento rejiminin greve en 
ziyade uygun rejim olduğunu ilave 
etmi§tir. 

Hele hekimliğin temeli olan biyo- dıktan müteşekkildir. Murahhas he
loji güneş üzerinde tetkiklerden pek yetimize müşavir oltı.rak muhtelü ze 
kıymetli bilgiler kazanmıştır. Mesela vat refakat edecektir. lktısadi müşa
yer ytlzünde hayatın meydana çı'k • vir Ekonomi Bakanlığı deniz mUste- --------=-==-=-_. 
.ması bizim cüce güneşin bacmma bağ şan Sadullah, sıhhi müşavir Hıfzıs
lı olduğundan güneş mütehassısları. sıhha genel direktörU Asım; kara. 
nm hesaplarından sonra anlaşılmıştır deniz ve hava kuvvetlerine mensup 
ki yer ytizilnde hayat iki milyar yıl sekiz yüksek rütbeli sübay ve Hari
önce başlamış, fakat §imdiki insanlar ciye Vekileti hukuk Başmüşaviri ile 

J) 

et Pata Kız EnstltUsünde evvel-
1 cDn IOıel bir Hrıl açılmıştır. Yu
rıkl reelm, bu HrıJnfn açılı• me

m!nden bir intibaı tesbtt ediyor. 

Afağıdaolci fotoğrafta da, çocuk esir
ıeme kurumunun umuml heyet l9tl
maında bulunanları &örUyorıu -
nuz. 

-=================-=::ıı:::ı:================ üç daire şefi bu meyanda bulunmak-
---~"'"""'~.,...~..,..~...,..~.,....,...~,,..,,_,.._...._"""""'"""' ~ ta.dırlar. Heyetle birlikte, konferansı 

tnkip etmek üzere, Anadolu Ajansı 
Genel Direktörü Muvaffak Menemen 

._,.._,,...,,...,......,...,,.......,..~.,....,...,......,,.._.._.,,_~ eloğlu, Matbuat Genel Direktörü Ve
dat Nedim Tör, ve İstanbul gazete
leri mümesl!!illerinden maada Ankara 
ve lzmir gazeteleri namına da iki mü 

Tesbihçi Mehmet Ef. 
Kimll paşanm sadrazam olduğu tiyle, gene muziplik damarlan kabar- messil Montröye gideceklerdir. Matbu 

tarihlerde, bir ramazan akşamı vü- mıştı. at mümessillerinin çarşamba günü 
keli.dan bazıları, Beyazıtta Tesbihçi En nefis cinsinden kırk altmlık gül- hareketleri mukarrerdir. 

Zecri tedbirler 

vaziyeti 
[Batı 1 incide 

babşetmeğe karar vermiş olduğun 

ilan etmesi ümit olunmaktadır. 

Zecrf tedbirlerin 
flddetlendirflmesi 
tavsiye ediliyor 

Londra, 14 (A.A.) - Milletler Ce· 
miyetine müzaheret teşkili.tmm Gal 
memleketi konseyi, dünkü toplantı 
smda ~talyaya karşı tatbik edilmek· Mehmet efendinin dUkklnında toplan yağı ile dolu olan şişeyi burnuna gö

mlf)ardı. Tesbihçi Mehmet efendinin türerek: 
bir miktar pirliği de vardı. Arada 
sırada, ve Ç4)k d~a kızdırıldığı za.. - Of! .. Ne fena kokuyor! dedik-

M 1 •• t•• L • 
1 

te olan zecri tedbirlerin şiddetlendi-a zeme go uren uır rilmesini istemiş ve hükfunete ltaı-

1 
man, oldukta yerinde dil§ürülmUf hi~ ten sonra, o canrm şif eyi, kaldınp ye-
viyeler aöylerdi. VUkell hazeratı, 0 re vurdu. 

tren devrildi Y~ Milletler ~miye~~en dı,an 
edilıne!!ine ait tekliflerde onayak ol· 
nıdl tavsiyesinde bulunmuştur. Mu
rahhaslar şu mUtaleada bulunmu, • 
lardır: HUkl'.i.met, tekrar intihabat 
yaparak arayı Umumiyeye mUraçaat 
etmedikçe kollektif emniyet ve Mil· 
letler Cemiyeti mukavelenamem le
hindeki siyasetini değiştirmeğe sall
hiyettar değildir. 

akp.m ~ sadrazam K1mil pqanm Mehmet efendi, o kadar fena bo- Dri gUn evvel, Siva.8tan Çetinkaya-
Kıztaşmdaki konağında iftara «Sa~ ı.. zuldu ki, ne yapacağını ea,ırdı. Bir ya ray ve inşaat malzemesi götürmek 
liydiler. e yandan gül yağla.rmı:n ~re döküldü- te olan bir m&rMndiz treni Eskiköy 

Henqz topa va.kit olduğu için tes- ğiine, bir yandan da uğradığı bu :tıa- istasyonundan hareket etmiş ve on 
bihc:rt Mehmet efendiyi tulı&f tuha.f karete cam sıktlınııtı. Km.nlıktan ge- dakika sonra hattan çıkarak devril-
aöyletip eiieniyorla.rdı len haddeden geçmiş nefts gülyağı:nı miştir. Makinist Omer, ateşçi Kadri, 

. • yere gtlan bahriye nazmna yan yan gardöfiren Mehmet ve Hamit ağır su-
Bir aralık Mehmet ef~, ~ri~ b&lttP t>ir solukta §U ~yti okudu: rette yaralanmışlardır. Hadise esna.-

nazın (. · • ·) pafaDm elindeki teabi- smda trende bulunan doktor Sôfinin 
hi aluak; Ne anlar buyugttlfemden dimağı kolu kınlmıştır. Gardöfiren Himit, 

- ~e edin de flllla biraz gül- N bllsin 'al miski~~ aldığı yaraların tesirile ölmil§tür. 
~ ıtlı-eyim! e §eni auııDlq Tahkikat başlamıştır. Devrilmeye 

Dedi katrane! yağmur yüzünden bir kaymanm se-
Babrlye ııammm o akpm, onıç ha RalA.Juuldln GnNGOR ben olduıfu tahmin edilmektedir. 

Dayinler vekili dün geldi 
Dayinler vekili Zek!i dtln, Paria • 

ten şehrimize gelmiştir. Bir iki gün ı. 
tanbulda kaldıktan sonra. Ankaraya 
gidecektir. • 
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MEMLEKET MANZARALARINDA N : Amasya 

MEMLEKETTE "TAN,, 
1 

Ermenek civarında zengin 
kurşun madeni bulundu 
Konya, (Tan) - Toros yamaçlar:mda ve tabit güzellikler içinde bulu

nan Ermenak kazasının Çukurbağ köyünden, Kestel mevkimde bol ve
rimli, derin köklü bir kurşun madeni bulunmuştur. Kurşun kayalar halin
de, muhtelif istikametlerde damar damar uzanmaktadır. Yapılan tetkik
lere göre, madenin işletilmesi kolay olacaktır. Terkibinde üçte iki nispe
tinde kurşun bulunduğu anl~tlan bu maden, Toroslar mmtakasmm kur
şun ihtiyacını karşılıyabilecek kadar zengindir. Maden araştırma mUte
hassıslannm yakmda maden mmtakasmda esaslı tetkiklere başlıya.cağı 
haber verilmektedir. 

Balıkesir orta mektebinde gaz 
kursu çalışmaları tamamlandı 

Kuruma iştirak eden muallimler bir arada 
Balikesir, {Tan) - Ilimiz orta ye, Ayvalık öğretmenleri için merke

okulunda açılan gaz kursuna Dçe zi Edremit olmak üzere Burhaniye, 
ye _kamunla.rdan g~len ~3? ~ğretmen Ayvalık ilk ve orta okul öğretmen
ıştırak etmış, hep~ı _de ıyı hır muvaf leri iştirak edeceklerdir. Bu kurslar
fakıyetle belgelennı almışlardır. d .. d ed ff k 

1 
k 

Zeh. l" k 1 k de an ıyı erec e muva a o ara 
ır ı gaz urs annm mer ez 

başlıyanlan ayın 19unda bitecektir. mezun olanlar Dçe ve kamunlarda 
Ve ayın 20 sinde Edremit, Burhani- konferans vereceklerdir. 

1 Deniz Levazım Satınalma komisyonu ila~ 
M. M. Vekaleti Deniz Satınalma Komisyonu Reisli

ğinden : 
1 - 1 Haziran 936 günü kapalı zarfla yapılan müna

kasasında talibi çıkmayan 10,000 ton Rekompoze ma
den kömürü 22 Haziran 936 pazartesi günü saat 14 de 
Ankarada Milli Müdafaa Veka~eti binasında kapalı zarf
la satın alınması tekrar eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltmeye girmek isteyenlerin 7950 liralık ilk 
teminatlariyle ve 2490 sayılı kanuna nazaran icap eden 
vesikalarla adı geçen gün ve saatte Komisyonda hazır 
bulunmaları. 

3 - İsteklilerin teklif mektuplannı eksiltme gunu 
saat On üçe kadar Komisyona vermiş bulunmaları. 

4 - 670 kuruş bedeli mukabilinde şartnamesini al
mak isteyenlerin Ankarada Deniz Merkez Satınalma 
Komisyonundan İstanbulda Kasımpaşa Deniz Levazım 
Satınalma Komisyonundan almaları. (3135) 

4246 

Cin~ Tahmin Bd. M. Temi- Eksiltme Saati 
Lira K. nat tarihi 

50 ton Benzollü 19500 00 1462 50 1 Temmuz 14 de 

40 
" 

benzin 
Benzin 

936 
14200 00 1065 00 1Temmuz14,30da 

936 
Yukarda yazılı iki kalem benzin kapalı zarf suretiyle 

1 Temmuz 936 tarihine rastlayan çarşamba günü hiza
larında yazılı. saatlerde alınacaktır. Şartnamelerini gör
mek isteyenler her gün ve eksiltme için yazılı saatten bi
rer saat evvel teminat makbuz veya mektuplariyle tek
lif ve kanuni belgeleri muhtevi mazruflan Kasımpaşa
da bulunan komisyon başkanlığına vermeleri. Benzollü 
Benzin Sartnamesi 97 ,5 kuruş mukabilinde satılır. 

(3233) 

--
Oğlunu öldürmekten 

suçlu bir kadın 
Izmir, (Tan) - Çeşme kaztmnt* 

Ovacık köyünde gayrimeşru bir mil
nasebe. neticesi doğuı:duğu çocuğurı!f 
öül.ürmeklc suçlu Karacaovalı Ayşe
nin muhakemesine Ağırceza mahks
meainde ba.§lanmı§tır. Ayşe, iatiç
vabında demiştir ki: 

" - Mezarlıkta. çocuk kemikleri 
bulunmu.ş... Benim gayrime§rtı bir 
çocuk doğurduğum ııe öldürdüğüns 

iddia ediliyor. Ben böyle bir suç i§· 
lemedim, köylüler de bilirler ki, be?I 
namuslu bir kadınım. Mezarda 'Uulu
tıan çooıtk kemikleri !O ay ev11el do
ğru.duğum veyedi aylık iken ölen kı
zım Behiyeye aittir. " 

Dinlenen şahitlerden bazılan .Ay· 
şenin karnını şiş bir halde gördük· 
Zerini, fakat bunun neden ileri geldi
ğini bilmediklerini söylemi§lerdir. 
Bir klsnıı da, bulunan kemiklerin .Ay 
şeye gösterildiğini ve onun bu kemik
lerin ölen kızı Behiyeye ait olduğunu 
söulediğini anlatmıslardır. Muhake· 
mc, uıgt;r guınıw,..ur vugınıuu.ı,;,ı ~'" 
ba§ka güne bırakılmıştır. 

Balyada Hava Kurumu 

için yapllan yardım 
Balikesir, (Tan) - Balya ilçebayı 

Rıfat, Kamunlardan gelen delegele
rin iştirakiyle yaptığı bir toplantıda 
Hava kurumunun herkesi ilgilendi
ren ödevleri etrafında ve havaya kar 
şı korunmak için yurdunu seven her 
yurddaşm yapacağı kut:Sal ödevlerin 
önemini anlat.mı§ ve değerli karar
lar vermiştir. 

Geçen yıl olduğu gibi ekincilerin 
bu yıl ürilnilnden de kuruma ka.rŞ1 
yardımlarda bulunulması kararlaş

mıştır. Ekincilerin aydnı_J.ablması 

için de kamunlara gidecek olan he
yetler ayrılmıştır. Şimdiye kadar 
135 bin kilo üriin ayrılmış ve aynca 
kireçci, Taşçı ve tuğla işleriyle uğra 
şanlarm da yardımda bulunmaları 

temin edilecektir. 

Yol kesmek istemi§ 
Balıkesir, (Tan) - Konakpmat 

akça köyilnden Hasan oğlu Mehmet 
llimiz pazaryerine gelerek alış veri• 
§İni yapmış, hayvanına binerek kö• 
yilne dönmUştür. Köye iki saat me
saf "'llan bir yerde ayni köyden Is· 
ma .Jğlu Hasan ile karşılaşmıştır· 
Hasan, Mehmede tabanca ile at~ 
etmiş, çıkan kurşunlar hayvanın b8:· 
şma isabet ederek derhal öl~ünU 
intaç etmiştir. Tecavüze ugrayatı 
Mehmet, hayvanını bırakarak he
men kaçmağa başlamış, köye gelere1' 
vak'ayı muhtara ve jandarmalart 
anlatmıştır. Suçlu hemen yakalan' 
mıştır. 

iRTiHAL 
Tüccarlardan merhum Rifat Be' 

yin kerimesi, esbak Musul Kuma~· 
danı merhum Muhiddin Paşanın al' 
lesi, mütekait binbaşı Fazlının k~iıı; 
valdesi ve Askeri Baytar Tatbıkll 
mektebi asistanlanndan baytar yUt' 
başı Şerafettinin annesi Bayan Mulı' 
lise vefat etmiştir. Cenazesi cuma!' 
tesi günü evinden kaldırılarak Katıl' 
caahmetteki aile kabristanına defile 
dilmiştir. Mevla rahmet eylesin ' 
geride bıraktığı kederdide ailesi ef 
radına sabır versin. 



• 
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maçLarının neticeleri 

Çok uzun bir atalet devresinden 
sonra, dün akşam boks şubemizin 
tekrar faaliyete geçtiğine şahit ol -
duk. Olimpiyatlara boksörlerimizin iş 
tiraki için kat'i surette ehliyetini is
bat etmesine lüzum gösterildiği ci
hetle bu şubede çok kıymetli bir ele
man olan Galatasaraylı Melih Asri 
sinemayı dolduran bUyilk bir kalaba 
lık önUnde çok kuvvetli rakibi Yu -
goslavya şampiyonu ve kilosunda 
milletini Olimpiyatlarda temsil ede
cek olan boksör Ivan Komstey ile 
karşılaşmak fırsatını buldu. DUn ge
ce, bu vesile ile yapılan diğer kar
şılaşmaları da sırasile yazıyoruz: 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Galatasaray Vefayı, Fener Anadoluyu, 
Eyüp Topkapıyı mağlüp ettiler 

Fener1:>&1ıçe stadmd& gUnUn tek 
birinci küme maçı Fenerb&hçe ile A
na.dolu arumda yapıldı. her iki takını 
ela tam kadrolarile oynadı. 

Fener: Necdet - Ya.,ar, Fazıl - Ce
vat, Esat, Refat - Niyazi. Na.mık, Ali 
Rıza. Naci, Fikret. 

Anadolu: Halit- ŞUkrU, Salih - Li
Ya., Ahmet. GUndUz - Kenan, Musta
fa., Ibra:him, Numan, Zeki. 

1 ·-r-.11 
Cihat - Mehmet 

nk karşılaşma Galatasaray klU
bünden Mehmet ile GUneş klübUn -
den Cihat arasında. İkişer dakikadan 
4 ravnt üzerinde yapıldı. Birinci 
ravnt Cihadın seri direktleri arasın
da ve faikiyetile neticelendi. lkinci 
ravntta ataklarını daha fazlalaltıra
rak hasmını Uç defa nakavt ettıkten 
sonra orta hakeminin Mehmedin ma 
ça devam edeciyeceğini söylemesi 
üzerine abandone ile Cihat maçı ka
zandı. 

Coıkun • Avadis 

nk devrenin 30 uncu dakikasına 
kadar çok güzel oyniyan Anadolulu -
1 a r hiç gol y e m e d i 1 e r . F a -
kat, bu dakikadan sonra Ali Rızanın 
18 dı§mdan attığı gilzel bir şiltle ye· 
diltleri birinci golle beraber bozguna 
uğradılar. Pek az fasılalarla ve sıra
eije Namık, Esat, Naci, ve yine Naci 
nin a.tt.lğı gollerle ilk devreyi 5-0 mağ
l!ıp bitirdiler. lkinci devreye on kişi 
ile çrkan Anadolulular, gol yememek 

Güneş _ Beykoz maçında Beykoz kalecisinin bir kurtarışı 53 kilo olan müsabıkların ikisi de 
Güneş klUbUnden olmalarına rağ -
men karşılaşma hiç te ayni klUbUn 
idmancıları gibi olmuyor. Yumruk • 
laşmaya. gelince ahbaplık, samimiyet 
kalmıyor. Gonkla beraber hücuma 
geçen çoşkun ismine yakışır bir ha
kimiyetle hasmına ytiklendi ve ilk 
ravundun bitmeslle mağlubiyetten 
kurtulan Avadis ikinci rantta maça 

iıçin birinci devreye nazaran daha can yecaıı, helecanla dolu bir maç .. Her 
lı çalıştılar. Bunda da oldukça muvaf iki taraf, tam takımlarile çıktılar .. 
fak oldular. Fenerbahçe bu devrede Bir taraf sahaya sahip olmanın ver 
ancak üç gol atabildi. Ve neticeyi sı- diği kuvvetle iyi oyniyor, öbür taraf 
raeile Namık, Esat, Nacinin attığı nisbeten yabancı, fakat çok çalışıyor; 

gollerle 8-0 kazandılar. iyi. bir savaş .. Çon zamanlar biribirle· 
rini yenmek için uğraştılar; Beykoz 

'Anadoluhiıar J 1 • 1 kalesinin geçirdiği bir kazayı.. Bir 
Beylerbeyi 1 müddet sonra hemen hemen ayni de 

lkinci kümenin ikinciliği için Tak - recede tehlike ile Güneş kalesi geçi
lriın stadında ya.pılan bu karşıla.şma- riyordu .. 
ya her iki takını izami kuvvetlerile Bir buçuk ıaatlik zamanda hep böy 
çıkmıştı. Dk on beşinci dakikada, le tatlı bir heyecanla güzel bir zevkle 
aol içlerinin gayretile idman yurdu geçti hakemin buna ili.ve edilen iyi 
ı-o UstUn vaziyete geçti ve 15 inci da idaresi de işe daha faz.la revnak ver
kikada ikinci golü ya.ptı oyun bu va- di. 
ziyette devam ederken biribiri arka- Fakat birinci devrede &kınlar he
m BI!'8. iki gol daha yiyen Beylerbeyi men hemen bu şekilde devam eder • 
ta.kmıı 0-4 yenilm~ vaziyette iken ken, ikinci devre Beykoz daha hakim 
"irdenbire (10) ki'i kaldılar, kaleci bir oyun oyniyarak 2 üstünltik gös • 
11a.katlandı. dışarı çıktı .. llcinci devre terdi, fakat kendisine (3) puvan ve
ye çıkıldığı zaman; Beylerbeyi takı - recek bir sayı olsun yapamadı. Kaçı
mmı 10 kişi fakat değişmiş vaziyette rtlan fırsatlar itibarile Beykoz daha 
gördük; bu oyun bir müddet gUze.l gü zengin bir vaziyette idi .. Oy;ı.ın..~ra • 

- - -- - • • - ol ., ·--~ UW\,; IJU. w46lyeıw DIW. 

sayıyı da yapmaya muvaffak oldu, kı Galatasaray 3 • Vefa O 
nlmayan Beylerbeyi takımı bUtUn Hakem Şazi Tezcan.. Bu oyunda 
ba~-1anıara -ö-men güzel bir &km ""6....... · ~··· çok glitel oldu her iki taraf ta gayet 
la ilk ve eon eayısmı yaptı. teknik bir oyuna başladılar, birinci 

Oyun 5-1 vaziyete girdi.. devrenin ilk anlarında oyun o kadar 
Bundan l!IOllra güzel oyniyan id - gü7.el, zevkli idi ki, herkes maçı he -

man yurdu takımı (5) sayı daha ya- yecanla seyrediyordu; 
pare.k., bire ka.t'll (11) ile oyunu bi- Vefa. kaletıi bu devrenin ilk <:eyre 
tirdi ve lkinci küme ikinciliğini ka - ğinde milhim birkaç tehlike atlattı, 
sandı. buna karşılık ta verdi; 
Eyüp l • Topkopı 1 Oyun bu suretle güzel berabere 

Hakem: Suphi Batur; Topkapı ta- vaziyette devam ederken birdenbire 
kımı tam kadrosile çıktı; EyUp takı - Vefa kalesine doğru inen top avut ol· 
mı (9) kişi oyuna başladılar; EyUp ta du. Kaleci bunu kısa bir vuruşla ileri 
N91'et, Adnan, gı'bi mühim oyuncular ye attı ve döndil: topu yakalryan Ga 
yoktu. oyun çok gfuıcl, heyecanlı bir latasarayWar kalecinin kaleye vara -
au.rette devam ediyordu. Topkapı, kil _ ~-~-~ 
menin eonuncusu olmamak için uğra
eıyordu. Bunun için Topkapı takımı 
bUtUn varlığlle çall§b; birinci dev -
renin ilk ~eyreğinde muva!f ak oldu; 
rakibine 1.0 üstUndU.. Bir mUddet 
aonn. talomlarmı tamamlıyan Eyüp
lUJer oyuna hlkim. olıruya çalıştılar. 
Oyun çok gUfJel bir vaziyet aldı; her 
iki taraf birlbirine heyecan, helecan 
~riyordu. 

Oyun bu zevkle devam ederken bi 
ıtncl devre bitti, 

!kinci devrede bllha.aa orta mua -
f'in ŞUkrtlnUn pyretlle btribiri arka 

• etra (2) ?e eonr& bir aktnla (3) Un 
en golleri atan EyUplUler 3-1 gibi bir 
farkla :rakiplerini yendiler; 

• 

• devam edemiyecck bir hale geldiğin
den abandone ederek Çoşkun galip 
sayıldı. 

Galatasaray - Vefa rnaçındfl Vefa 
kalesi önünde heyecanlı bir an 

mamasından istifade ederek, topu boş 
kaleye attılar. Bu oyunu 1-0 Galatasa 
ray lehine çevirdi. Bundan sonra Ve
!alılann canıı1 çok"J~vret.H b1r oywıu 
batJMI!, ikinc <tevtede ev.talıJar gü-
zel akınlar yapmıya ve Galatasaray 
kalesini sıkıştırmaya başladılar. Fa · 
kat buna mukabil, Galatasaraylılarda 
iyi bir enerji ile Vefa kalesini soldan 
sıkıştırdılar, bu sırada attıklarr gUzel 
bir şilt Vefayı 2·0 mağlup vaziyete 
getirdi.. Oyunun sonlarına doğru da 
sağ açık Necdetin yaptığı bir akını 
sol haf kesemedi, Necdetin iyi bir or 
talayışını Gündüz güzel oyun 3-0 ol
du, bu vaziyetlere rağm""" ·• ... ra takı· 
mı kaleyi sıkıştırmada d Mince ; 
birkaç kornerden, serbest vuruştan 
istifade edemedi. Ve oyun da bu su -
retle Galatasaraym 3-0 galibiyetile 
nihayetlendi • 

Ali - Levi 
üçUncU milsabaka hafif sikleUer 

arasında yapıldı, Ali Gilneş klilbUn
den, Levi Galatasaraydan.. Birinci 
ravnt her iki müsabıkın biribirini de 
nemesile geçti. Yalnız Ali biraz daha 
fazla atak yaptı. !kinci ranvtta Levi 
daha şuurlu çalışmağa başladı: Ali 
çok hesapsız bir döğilşme tarzına sa 
hip. Hasmma hücum ediyor, fakat 
""'rınl11i Juıpamağı tamamilc unutu -
yor. Bu yüzden Levinin birkaç kro,e 
si Alinin çenesini okşadı. üçUncü 
ravntta her iki mUsabık berabere bir 
döğüş yaptılar. Alinin güzel bir oper 
kütü yerini buldu. Levi hep sağ di· 
rekt çıkarmak istiyor. • 

DördilncU ve son ravntta her iki 
müsabık neticeyi kendi lehine çevir· 
mek için uğraşıyor. Bilhassa hasmı
na tesirli bir darbe indirebilmek en· 
dişe.sile yırtınıyorlar. Neticede her 
iki müsabık sert ve hareket dolu bir 
döğUşten sonra berabere kaldılar. 

Hirlıto • Fahri 
DördUncU mU8abakayı yArım or -

tada Galatasaraydan Fahri ile Güneş 
ten Hıristo yaptılar. İkişer dakika -
dan dört ravnt. Birinci ravnt çok sert 
başladı ve .sertlikle nihayetlendi. 
Devre esnasında isabetli bir yumruk 
vurulmamasına rağmen nihayete 
doğru Hıristosu köşeye şıkıştırarak 
yumruk yağmuruna tutan Fahri kati 
neticeyi alamadan gonk Hıristonun 

imdadına yetişti. !kinci ravnt bera
bere. üçüncü ravnt Fahrinin faiki -
yeti altında geçti. Neticede Fahri sa 
yı hesabile galip addedildi. 

Melih • lvan Komstey 

leykoı O • Güneı O 
Halrem, Sadi Kanan; çok gO.zel, he OUnet - Beykoz maçından heyecanlı bir an 

Son maç gecenin en mUhim karşı
laşma8ı olduğundan halk sabtl'8tzhk
la müsabıkları bekliyor. Melih bu mü 
sabakayı olimpiyada gidebilmek için 
muhakkak kazanmak azmiyle yapa-

(TAN) m Polis Romanı: 8 

Kapı arkasında 
bir cinayet! 

N anm kapw içerden kilitli oldu-
ığuna. nazaran feci hadisenin cereyan 
etmlt olduğu mahalle bqka bir yer
den girebilmesi imkansız bir keyfi
yettir.,. 

MJchel Herbert • Eugene Wyl 

mukavemet edilmez fa.rzettiği bir te
bessümle gillerek yürüttüğü muha -
keme zincirini bağladı: 

- Meselenin esası bir kere böylece 
teebit edildikten sonra, §imdi, cinaye
tin sebebini araştıralım. Bence mese-

Yaman bir bilgiç hızı ile söylediği 
bu IUlardan 10nra., komiser bir an 
durdu v~ sonra devam etti: lenin her taraf ınr izah eden bir fara-

- Ayni zamanda, hadiseler tara.- ziye ileri süreceğim. Mösyö Vignon 
tmdan tekzip edilmekten korkmıya • de Ma.rcellet'nin katli, Ranelagh ao
rak funu da 8Öyliyebilirim ki, katil kağından geçerken açık pencereden 
girdiği kadar kolaylıkla ve girdiği a y d ı n l ı k o d a y ı g ö r e n ve 
yerden kaçmıştır! g Ur ü lt süz c e yak l aş an bir 

Ve Mösyö Martet bunlan söyledik- serserinin işidir. Diven ü
ten sonra kendisini koltuklardan bi- zerine serili yatan meflüç adam, bu 
rislne bıraktı. Bacağını bacağının U- seraeriye mukavemeti çabuk kırılabi
arine attı ve güzel hizmetti Leaya lir bir tesir ya.pmıe ve bunun Uzerine .. 

Komiser 11uatu ve dinlemeğe ba.ş
lsdı. Evin önUnde müteaddit otomo· 
billerin durduğunu anlatan gürUltU
ler geliyordu. 

Açılan demir kapının ivleri Ü -
zerinde pas sesleri çıkardığı duyu -
luyordu. 

- tşte! galiba adliyeden geldiler! 
dedi. Haydi bakalım, geldiler ama, 
ben de onların i'ini oldukça kolay -
laştırdım. • 

Ve gelenleri karşılamağa çıkma
dan evvel güzel hizmetçi Leaya 
bir bakrş daha. attı, hizmetçi, 
bu bakış karşısında, gözlerini yalancı 
bir saffetle indirmekle geç kalmadı. 
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Vestibüle bir insan grupu~rdi. 
Bunlar araamda Adli polis müdürü 
M . Xavier Giulet, Kısım amiri Fave 
relle, Müddeiumumi Brossard, mua
vin Gleich, parmak izi mütehassısı 
Bernard ve sivil memur Leprince ve 
nıüfettişlerden Musele, Bouter ve 
Choguet vardı. 

lncecik yüzündeki uzun sakalı ga
zetelerde ikide bir bahse mevzu teş· 
kil eden Adli polis müdürü M. Xavier 
içeri girer girmez derhal şu sualı 
sordu: 

- Cinayet odası nerede?. 
Polis komiseri çalışma odasmm 

kapısını açtı. 
Parmak izleri mütehassısı Bernar, 

elindeki valiz ve fotoğraf makinesi
le ilerledi ve: 
Eğer müsaade buyuruluraa ben 

hemen işe başlamak istiyorum. 
M. Xavier hemen cevap verdi: 
- Derhal. .. işinizi görebilmeniz i

çin sizi rahat bırakacağız. Bu nlzik 
işi hüsnü ifa için yalnız kalmanız 
müreccahtır. Bazan, birçok mühim 
izler, tahkikata gelenlerin hepsinin 
birden işe kanşmalan birçok milhim 
terini harap etmeleri yüzünden kay· 
bolmaktadır. 

M. Bcrnard selam verdi ve fotoğ· 
raf makinesini meşin kutusundan çı 
kardı. 

Adli polis müdürU: 

Melih ve lvan Komstey 

cak. Maamafih hasmı da pek yabana goslav çok bitkin olmasına rağmen 
atılacak gibi değıl. Yugoslavyayı O - bu fırsatı Melihe ver,mck istemiyor. 
Umpiyatta temsil etmek hakkını ka- Maamafih Melih sırasına göre hasmı 
zanmak gibi bUyUk bir imtihandan nın açık yerlerini bulmakta milşkülat 

1 rekmi'-•ordu. Bu ravuntta Melihi:ı fa-geçm ş... x "' 
Nihayet halkın çılgın alkışlan ara ikiyetile nihayetlendi 

sında evvela Yugoslav böksörU, biraz Beşinci ve son ravunt - Melihin 
sonra Melih ringtc· gôrondliler. Orta kuvvetli yumruklarla r!J.kibin'r hırpa -
hakeml c..akl boks şampiyonu küçük ıdığını görUyoruz. Yugoslav. şampi
Kemııl. Melihln yardımcısı Danyal ve yonu bütlin oyı.n imtidadınca Melih
Eşref Şefik. Yugoslavm yardımcısı te o cm faikiyeti kendi !ehinc çevirme 
Selami.. Eldivenler 8 ons .. Sildetler ~e biitün gayretile çalışıyor. Fakat, 
yan ort,a ... lki rakip oldukça uzun sü Türk boksörü onu., bu son çarelerini 
ren bir ~erasimden sonra karşılaştı akim bırakacak tarzc.a saldırıyor. Bu 
lar. MU~abaka ikişer dakikadan beş sırada hasmının çenesine müthiş bir 
ra ... 'llt.. iki kroşe indirdi. Öyle tahmin ediyo-

Birinci ravnt - lki rakipte mUtc- ruz ki, :müsabaka bir iki ravut daha 
rcddit bir döğUşe başladılar. Biribir- devam etseydi herkesin beklediği na 
terini tanımadıkları için şanslı bir kavtla müsabakayı galip bitirirdi. 
yumruğa kurban gitmek istemiyor - Fakat iki dakikalık ravuntlar göz 
lar. Devrenin ikinci kısmında Melih açıp kapayıncaya kadar geçiyor. Ra
eçılmağa başladı. Hasmının midesine kip boksörün tehlikeli vaziyetlere gir 
iki kuvvetli yumruk indirdi. MahsUs 1 diği zaman Melihc sarılması kıymetli 
de~cede hakim döğUşilrken birinci saniyelerin heba olmasına çok yıı.r • 
ravnt nihayetlendi. dımı oluyor. 

!kinci ravunt başlar başlamaz Me- Müsabaka, boksörUmilziln tama • 
lih tekrar hücuma ge~ti. Civa gibi çok men faiklveti altında nihayet buld~ 
seyyal ayak oyunlarıle hasmını şaşır w • bU . h 1 iltt fi 
tarak yaptığı ataklarda çok mükem~ gu zama~. ttin. . ak~m. e: m ~ • 
mel iki Suving'i birbiri arkasından kan Melıhın gahbıyetını ilan ettiler. 
yıldınm gibi hasmının çenesinde par- Bu suretle olimpiyatlara bu şubede 
ladı. Yugoslav kontr ataklara düşü - gönderecek kıymetli bir elemanımız 
yor. Bu ravunt tama.mile Melihin le- olduğunu dün akeamki müsabaka is-
hine kapandı. bat etmiş oldu. 

Uçüncü ravunt - Melih hasmına -----------
açık vermeden daima atak vaziyeti Yu,.oslavya talcımı gallp 
muhafaza ediyor. Yugoslav şamplyo ~ 
nunun gittikçe kuvvetten düştüğü bel Viyana, 14 (A.A.) - Davis kupa-
li oluyor. Melih daha fazla devreye sı müsabakasında, Yugoslfı.vya takımı 
çalışmak istiyor ve bunda çok muvaf Avusturya takımını 2-0 yenmişti . 
fak oluyor. Bu devre de Melihin lehi- Berlin, 14 (A.A.) - Davis kupası 
ne kapandı. Almanya, Irlanda dabl maçı: 

Dördüncü ravunt - Melih rakibi- Von kramm ile Henle!, Roggers ile 
ni iplere kadar sürüyor. Sol direkt -ıMak Veagh'i 6·0, 6-11 ve 6-4 mağlüp 
!erle çenesini bu~maya uğraşıyor. Yu etmişlerdir . 

- Parmak izleri miıtehassısı 

bir taraftan çah,adursun, biz de, di· 
ğer taraftan, Tıbbı adli ve belediye 
laboratuvarı müdürü gelinceye ka -
dar, hadise şahitlerinin söyliyecekle
rini dinleriz! dedi. 
· M. Martet, bu söze cevaben, ehem

miyet vermez bir la vırla: 
- Esasen ben hadiseyi aydınlata

cak tahkikatı yaptım, dedi. 
"M. 'Xavier : 
- Göreceğiz! Göreceğiz! diye ko

miserin sözünü yarıda kesti. 
Parmak izleri mütehassısı polis 

mUdilrilnU ikinci defa selamladı ve 
cinayetin vuku bulduğu odaya girdi. 

Derhal, gözü. divanın Uzerindeki 
tahta raflara ilişti. Raflara sıralan
mış olan kitaplarla broşUrlerin isim
lerini merakla gözden gesirdi. · 

- Parmak izleri hakkında nadir 
vesikalar dolu bir kütüphane? dedi. 
Bir taraftan bunu söylerken diğer 
taraftan ellerine kauçuktan bir çift 
eldiven geçi rmeğe çah~ıyordu. M. 
Bernard. kitaplara bakarak, kendi 

kendine söylenıneğe devanı etti: 
- Parmak izlerinde ihtisas sahi

bi ne kadar bUyUk ilim varsa hepsi
nin eserleri burada var! Lombroso, 
Loco.ssagne, Popp , Chantrc, Koll
man, Locard, Bertlllon, Aulifffe, He
indl, Hershell, Welcker, Golton, hep 
si, yerli yerlerinde, sıralı duruyor -
lar. Hatta "Bcynelnıllel cinayet mec 
muası" nın birkaç fevkalô.de nüsha
sı burada var. Demek bu M. Vignon 
de Marcellet hakikaten bizim mes
leğe meraklı bir adammış! 

M. Bernard maktulU ismen ve şöh 
reti dolayısile tanıyordu. Filvaki M .. 
Vlgnon de Marcellet'nin bu bahisler 
üzerindeki fenni tetkikleri kendisine 
yüksek bir ilim payesi kazandıracak 
derecede idi. Bu llim beşer aleminin 
bUyük eserleri halkın büyük bir kıs
mı tarafından bilinmiyor idise bi
te ilim alemi ve mtitchnestslnr ou e
serleri heyecanla takip etmişlerdi. 

Parmak izleri nıiltchassısı evvela 
odanın heyeti mecmuasının resmini 

' t Arkası var] 



• 
6 :r A N 

Grevde Parisin manzarası 

Paris şehri bir iki gün · • çi 
kıthk tehlikesi geçirdi 

SAGLIK -.-an -~ 
..-.--. öGOTLERI 

. Ayrı ayrı yemek usulü 
Bu türlü yemek usulü de karaci

ğeri rahat ettirmek için icat edil
miştir. Karaciğerin işi ne kadar çok 
ve ne kadar karışık olduğunu bilir
siniz. Mesela bir akşam yemeğinde 
tatlı, tuzlu, etli sebzeli yemekleri 
hep bir övünde yersiniz. Bu yemek 
leri eritmek için hepsinde karaciğe
rin bir işi vardır. Karaciğer bu iş
ler= hepsini bir arada görürken yo
rulur. Yoruldukça şişer, içerisinde 
kan toplanır. Karaciğerde kan top
lanınca şekeri eritecek olan pan
kreas guddesinin işi de bozulur, şe
ker hastalığı meydana çıkar ... 

Dally Telegraplt'dım: 
Kamyon şoförlerinin greve iştira-. 

ki önünde Paris bir iki gUn bir kıt
lık tehlikesi geçirdi. Yiyecek dük-
kıinlarmm önü mahşer gibi kalaba
lıktı. Birkaç gün ilersini düşünen 
halk tedarikli davranmış olmak için 
iki üç günlük iaşesini birden temin 
tııevdasma düşmüştü. Maamafih şo
förlerin patronlara maaşlannı art -
trrdıktan sonra, tekrar işlerine av
detleri Farisi bu açlık tehlikesinden 
kurtarmıştır. Son günler zarfında 
bomboş olan merkez kazalar şoför
lerin işe başlamaları üzerine tekrar 
kalabalıklaşmaya yüz tutmuştur. 

Renault motör kumpanyasında 

fevkalade bir şey olmuştur. Grev 
yapan 25.000 amele istekleri kabul 
edilir edilmez derhal işe başlamış -
lardır. Fakat diğer grevciler patron
larından daha iyi şartlar temin e -
dince Renault işçileri tekrar grev 
yapmağa karar vermişler ve bu mak 
satla fabrikalarını gene işgal etmiş
lerdir. 

Geçen gün sabah erkenden Paris 
gazete mUvezzileri işlerini terkedin
ce halk gazetesiz kaldığı gibi eyalet
ler de merkezde ne olup bittiğinden 
haberdar olamadılar. Hatta tayya
re ile getlrllen lngiliz gazeteleri bi
le tayyare istasyonunda kaldı. Lon
dra ile acele işleri olan tacirler ma
Uimat alamayınca Londraya tele -
fon ederek istedikleri maltl..'llatı an -
cak o suretle alabilmişlerdir. 

Öğleden sonra akşam gazeteleri 
c:ıkmrya hazırlanrrken gazete knpr
larmda toplanan birçok grevciler 
dışarı tek bir gazete bile bırakmıya
caklarmı söylüyorlardı. 

"lntransigeant" gazetesi çıkınca 
halk greve iştirak etmemiş olan 
müvezziilerin etrafını almıştır. Ka -
parcasma gazete istiyorlardı. Fakat 
grevciler gazetelerin dağıtılmasına 
mani olmak için ellerinden geleni 
yapryorlardt. Gazetelerini grevcile -
rin tehditlerine rağmen satmnğa 
eesaret eden birçok mUvezziler bu 
cesaretlerinin cezası olarak yumruk 
darbeleri altında yerlere serildiler. 

Taksi ve otobUs şoförleri son gü
ne kadar greve iştirak etmemişler

di. Fakat petrol satanlar işlerini ter
kedince, çarnaçar onlar da işsiz kal
dılar. Petrolsuz motör işlemez ki.. 

Taksi şöförleri büyük lokanta, 
tııinema ve tiyatroların önünde top
lanarak efendilerini bekliyen hmıusi 
taksi şoförlerini de greve tahrike 
~alışryorlar .. Fakat bu şoförlerin ek
ıserisi işlerini kaybetmekten kork -
tuklan için taksi şoförlerinin lafla
rma kulak asmıyorlar. 

Parisin sınai mahallelerini gezer -
seniz grevin nekadar şumullü oldu
ğunu o zaman anlarsınız. Bugün 
fabrikalann önünden geçerken bir -
c;ok grevci amele gördüm. Bunlar 
ise başlamak istiyenlere mani ol
mak için bekliyorlardı. 

Fabrikaları kapanan amele gece 
giindüz isteklerinin kR.bul Cflildiia 

Şekerli veya unlu yemeklerle etli 
yemekler ayrı ayn zamanlarda ye

. nili::-se karaciğer daha az yorulur 
ve şeker hastalığı da daha ğüç yer
leşir. 

Böyle ayrı ayrı yemek usulunü 
tatbik etmek için, ilkin, bütün ye
mekleri karaciğeri yormak bakımın
dan üç türlü olaI1k ayırmak lazım
dır. 

Bir kere, etler, balıklar, yumur
ta, peynirler, süt ve pişmiş yağlar 
ya doğrudan doğruya karaciğeri yo
rarlar, yahut midede hazmolmak 
için çokça kaldıklarndan yine kara
ciğerin yorulmasına sebep olurlar. 

Halbuki unlu yemekler, pirinç ye 
mekleri, patates, meyvalar, çiğ sala
talar karaciğeri yormadıkları gibi 
midede uzun .zaman kalmazlar. 

Yeşil sebzelerle, pişmiş meyvalar 
ve pişmemiş tereyağı da karaciğeri 
az yoracak yemeklerdendir. 

lşte, ayn ayn yemek usulunün te-

Grevci amele eğleniyor 

• meli karaciğeri yoran ve yormayan 
yemekleri ayrı ayn zamanlarda ye
mektir. Bir de karaciğeri yoran ye
mekler ne kadar sulu olursa onu o 
kadar ziyade yordukları için et ye
meklerini daha ziyade kuru ola'"llk 
yemek lfızımdır. Bundan başka kara 
ciğeri çok yoracak yemekler yenil
dikten sonra onu az yoran yemekle
ri yemek için de arada hiç olmazsa 
altı ~aat vakıt bırakmak ister. 

Çok nbik bir zamanda iktidar mevkiine gelen Leon Blum J<at>ınesı 

haberini almak için bekliyorlar. çocuklarını kucaklamak için kapalı 
Kanlan ve muttasıl yiyecek taşıyor- kapıların birkaç saniye için açıldığı 

lar. Hatta bazan babaların küçük oluyor. 

Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

Menba suları arasında en kuvvetli 
radioaktevitesi bulunan Alemdağı 
Defnf:41i suyu 10-6-936 gününden 
itibaren suculara verilmeğe baş
lanmıştır. 

Müteaddid resmi müessesatı sıhhiye mutahassıs etib
bası tarafından yapılan hikemi, kimyevi ve bakteriyolo
jik muayenat neticesi tanzim edilen raporlarla sıhhi su
larda aranılan bütün evsafı hikemiyi haiz olduğu (koli
basil, enaerop, likefyan) mikroplarla her türlü mevaddı 
kimyeviye ve uzviyeden tamamen ari bulunduğu bildi
rilen ve emsali arasında en kuvvetli R A D l O A K -
TEV 1TES1 bulunan Alemdağı Defneli suyu 
10-6-9 3 6 gününden itibaren ağzı, bir tarafı (Evkaf) 
diğer tarafı (Defneli) ibaresini havi zımbalı hususi 
kurşun mühürle mühürlü otuz litrelik küçük boy dama
canalarla iki buçuk litrelik galon şişeler derununda su
culara verilmeğe başlanmıştır. 

Yukarda evsafı kimyeviye, hikemiye ve baktiriyolo
jik hassaları bildirilen ve bilhassa R A D l O A K -
T E V 11 T E S l N 1 N fazlalığı ile mütemayiz olan bu 
suyun safiyetinden emin olabilmek için şişelerin üzerin
deki vakfın hususi kurşun mühür ve zımbasına dikkat 
etmelerini sayın halkımıza ehemmiyetle tavsiye ede-
riz. (3230) 4350 

Bu ust.lde bir yemek listesine mi
sal: Sabahleyin çay, meyva, unlu ye 
mekler fakat ekmeksiz ve sütsüz -
öğleyin yalnız et yemekleri - akşama 
seozeıcr yaııuı; se1.1zt!lCTJL uuıu Yt! -

mekler, hiç etsiz ve kıymasız. 
Bu suretle insan hiç bir türlü ye

. mekten mahrum kalmaz, fakat her 
türlüsünü ayrı ayrı zamanlarda ye
diğinden karaciğerini yormaz. 
Şeker hastalığı karaciğerin bozuk-

luğuyle birlikte olduğu vakıt böyle 
1 ayrı ayrı yemek usulü çok iyi testr 
1 eder. Şeker çabuk kaybolur. 
1 Şişman olan şekerli hastalar da, 

unlu yemekleri daha az yemeğe dik
kat etmek şartiyle bu usulden isti
fade ederler. Fakat zayıf olan şeker
li hastalara bu usul hiç yaramaz. 

Şekerli olmayan karaciğer hasta
larının baş ağrılarını, nefes darlık
larını, kaşınmalarını, mide bozuklu
gunu, şişmanlıklarını ve barsak has
talıklarını geçirmek için böyle eti ve 
etsiz yemekleri ayrı ayn zamanlarda 
yemek usulü pek faydalı olur. 

Lokman llEKDI 

Her tarafta şiddetli 

yağmurlar yağıyor 
lki gündenberi lstanbula sürekli 

yağmurlar yağmaktadır. Hararet de
recesinde kayda değer bir değişiklik 
olmamakla beraber hava sureti umu
miyetle kapalı ve sıkıcı geçmi§tir. Ev
velki gün, saat on altıdan sonra bir
denbire kendini gösteren şiddetli fır
tına çok sürmemiş, dün de hava bu -
lutlu ve yağı.slı geçmi§tir. Rasathane
den verilen malumata göre, yağmur 
fasılalı devam edecektir. Havanın bu
gün açması ihtimali vardır . 

Limanda mavna adedi 
Istanbul limanında mevcut mavna

ların miktarı gittikçe azalmaktadır. 
Bundan on sene evvel 1370 mavna ol
duğu halde bugün bu rakam, 250 ye 
düşmüştür. Bu azalışta işlerin dur -
gunluğunu amil ise de alakadarlar, 
vaziyetin böylece devamı halinde, li
man tahmil tahliyesinin vasıta bakı -
mmdan çok güçlükle idare edilebilece 
ğini söylemektedirler. 

Deniz Bayramı hazırhğı 
Tüf'k kabotaj hatlarının kapitülas

yonlardan kurtanlmasmm yıldönümü 
tarihi olan 1 temmuzda, her sene oldu 
ğu gibi, bir şenlik yapılacaktır. Şenli 
ğin geçen seneye nazaran daha zen -
gin ve parlak olması için deniz ticaret 
müdürlüğünce etraflı bir program ha 
zırlanmaktadır. 

15 - 6 - 936 

HERGUN BiR ROPORTA.J 

Suları yosun tutmuş 
Göksunun yakın bir tarihi 

Her şeyden önce, söğüt ağaçlarının gölgelen

dirdiği bu suyu bulanık olmaktan kurtarmalı 

Burası Göksu deresi kenarında 
gün görmüş bir konaktı. Dereye 
baktığına göre, buna yalı da denile
bilirdi. Döşemeleri, en küçük bir a
dım atışta öyle sallantılar geçiri
yordu ki: bir aralık boş bulunup, 
zelzele oluyor sandım. 

Görünmez bir el, bu kağşamış bi
nayı, müthiş bir taş yağmuruna tut 
muş gibiydi. Pencerelerin hemen bü
tün camları kırılmıştı. Basamakları
nı kurtların delikdeşik ettiği merdi
ven iskeleti üzerinden basarak de -
ğil, adeta atlıyarak geçtim. 

lç içe birkaç oda... Karanlık ko
ridorlar... Herbiri bir yana iğilmiş 
kapıların ara yerinden, üstümüze yı
kılır korkusu ile, titriye titriye geçi
yoruz. 

Ev -~hibi, sevimli, nazik bir deli
kanlı, Göksunun yosun tutmuş su
larını göstererek: 

- Burada, akşamlal'J, sandal ge
zintileri, yaparsınız diyor! ve sonra, 
söylec~iği söze kendi de inanmamış 
gibi: 

- Dere biraz çamurlu ama, ilerde 
sular durulur... diyor. 

Önümde yemyeşil uzanan bos
tanlara bakıyorum. Ve denizin bu 
kadar bol, bu kadar yakm olduğu 
yerde dere kenarına ev yanılması -
aaKı hınmetı oır turıu llnı1yaııuya.-
rak, kendi kendime bunun sebebini 
araştırıyorum. Ev sahibi, içimden 
geçirdiğim sorgunun bana bilmiye
r-ek cevabını vermiş oluyor: 

- Göksu nlemlerinin parlak za -
manında, bu yalı, daha bahar gelme
den, tutulurmuş. Vaktiyle eğer akıl 
edip de yalnız pencerelerini, cuma, 
pazar günleri için kiraya vermiş ol
salardı, bugünkü senelik geliri kadar 
para alırlarmış ama, o zaman bunu 
düşünen kim varmış ki? ... 

Mehtaplı gecelerde ay ışığı, şu sö
ğüt ağaçlarının tepesinden kendini 
gösterince, derenin içi sandallarla 
dolarmış ... Eline udu alan, sandala 
atlar, Göksu deresine yollanırmış. 

O derede bir yabancı kadının eli
ni sıkmak, kolaylıkla ele geçen fır
satlardan değilmiş. Göksuya karşı 
gösterilen büyük rağbetin başlıca 
sebeplerinden biri de, burasının yiik
sek tabaka kadınlariyle, o zamanm 
modern erkekleri için, serbest bir bu 
luşma yeri olmasıymış ... ., 

Delikanlı, bana bunları anlattık
tan sonra, sözünü şöyle bağladı: 

- Hani, diyeceğim, evimiz bira2 
eskidir ama, çok eğlencelidir. Ca -
nmız sıkılmaz. Hele bir de sandal 
peyliyecek olursanız ... 

- Sandalı, kaç kuruşa kiralıya
biliriz? diye sordum. 

- On kuruşu gözden çıkardmız 
mı, bir saat dolaşırsınız!.. 

Hayret ettim: 
- Ne diyorsunuz! 
- !sterseniz, size küc;Uk bir san.. 

dal bulalım ... !ki buçuk lira verin ... 
Bütün bir ay her gün birka~ saat 
dolaşın ... 

- Peki ama, dedim, yalmm kirası 
için bir şey söylemediniz ... 
Başmı önüne iğdi: 
- Hele siz, beğenin, tutmağa ka· 

rar verin de kirası için nllSil olsa 
uyuşuruz ... 

Anlryorum ki, Boğaziçinde yalı, 
.. - • • • • • .. • J!J • - - ,t:f 

adam tutmaktan daha kolay ... lşi· 
me elvermiş olsaydı, belki aylığını 
sekiz liraya kadar tutacaktım. lşi· 
nıe elvermedi, dedim. ÇünkU, bu ya
lı bugünün adamları için değil, alt· 
mış sene evvel gelenler için yapıl • 
mış. 

Oda adı verilen yerde, biz ancak 
oturmağı düşünebilidz. İçinde at 
koşturulabilen odalarda çoluk çocuk 
la saklambaç oynıyacak değiliz ki.. .. 

Ylll>I ve yollar talimatnamesi, Is
tanbul belediyesinin himmetiyle, Bo
ğaziçinde, yalı yapılmasına müsaa
de edecek şekilde, tadil edildiği gün, 
mesela şu ölmüş sanılan Göksu de
resi bile, yeniden eski parlak devri
ne avdet edebilir. Fakat, hepsinden 
evvel, dere ağzında söğüt ağaçları • 
nm gölge saldığı çamurlu sulan 
temizlemenin çaresine bakmalı, Gök 
suyu bulanık olmaktan kurtarmalı
yız! 

Salahaddin GUNGOR 

Renk renk yaşmaklı kadınlar, 
gündüzse ellerinde şemsiyeler, ge -
ce ise, arkalarında ince harmaniler, 
takım takım, maun sandallar içinde, 
Göksu safasına çıkarlarmış. Erkek
le kadının, biribirlerini kolaylıkla 
görebildikleri sayılı yerlerden biri 
de bu derenin içiymiş!.. ---===========----

0 anlatırken, yavaş yavaş gözleri
mi kapıyarak, eski Göksuyu beyni
min kıvMmlarmda canlandırmağa 
çalışıyorum. 

Delikanlı, sonu hep "mış" la biten 
hikayelerine, aralık vermeden devam 
ediyor: 

- Bundan altmış, yetmiş sene 
evvel; Göksuda bazı günler kalaba
lık o kadar fazla olurmuş ki, dere -
nin ağzı, yüzlerce, kayık, sandal, 
kikle baştan başa kapanırmış. Bir 
yandan bir yana geçmek için, erkek
le kadını dizdize getirecek vaziyet -
ler meydana geldiği için, dumanlı 
havayı seven kurtlar asıl böyle 
günleri beklerlermiş. Sandaldan 
sandala, sözler atılır, ahlar, oflar 
savrulur, mendiller alınıp verilir, 
gözler slizülür, hatta eller sıkılır -
mış!'' 

Berlin ticaret mümessilinin 
Anadoludaki tetkikleri 

Almanya ile yapılan yeni ticaret 
mukavelesinin tatbikatı etrafında 
Türk tacirlerine izahat vermek için 
Anadoluda bir seyahat yapan Berlin 
Türk ticaret mümessili Avni §ehrlmi 
ze gelmiş ve dün ak§am Ankaraya. 
gitmiştir. 

Avni, seyahatinin neticelerinden 
memnun olduğunu, her tarafta ihra
cat hazırlıklarına devam edildiğini 
söylemiştir. 

Türkiycden Almanyayn. gön-
derilen buğday nümuneleri çok beğe
nilmiştir. Bu itibarla, bu sene Al • 
manyaya yapılacak olan buğday ihra 
catının geçen senelere nazaran çok 
daha fazla 'bir yekun tutacağı tahmin 
edilmektedir . 

Bilumum Kahve ve 
lerinin Nazarı 

Gazino Sahip
dikkatine: 

lstanbul Tahakkuk Müdürlüğünden: 
Kahve ve gazinolarda b.ulunan bilardo, tavla, dama 

ve satranç gibi oyun aletlerinin 936 mali senesi resimle
rinin ilan tarihinden itibaren on beş gün zarfında kahve 
ve gazinonun bulunduğu kaza malsandığına yatırılması 
ve mukabilinde alınacak levhaların oyun aletlerine ya
pıştırılması lazımdır. Bu müddetin hitamından sonra 
levhasız görülecek oyun aletlerinin iki kat resme tabi 
tutulacağı ilan olunur. ( 3 3 O 3) 
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No. ll7 'i. azan: MI'l'HAT t;~MAL 

Tarih hocasının kunduralarını Beyoğlunun bütün 
kunduraclları · Adnanın ayaklarından çıkaramadL~ar 

~akat konağında, suratında duran 
(yeni) bir türlti yıpranmıyor, Ad
ban bu (yeni) yi Belkisin mem.nqn 
<>lmıyan gözlerinde görüyor. 

Gavur sofracı, sofu bahçevan, san 
tışak, siyah halayık, luvi kenz salon, 
&ğdat köşkü oda, Edirne sandık,ro
tı.esans büfe._ Bu konakta bunların 
hepsi var. Fakat 10 Temmuzun bay 
!'amlık ıubası bir türlü eskimeyor. 
lialbuki Belkis uzandığı ı;aman vü
cudunun bütün hatltrmı Süleyman 
~rmm ince solgun divanı kucaklı
~r; elini uzatsa uzun parmaklarınır. 
tı.cunu Sellin devrinin divitleri öpü
)or; cıgarasmın külünü silkeceği za
ınan Edirne çekmeceleri ağızlarını 
~çıyorlar; damaklarındaki yaldızlı 

turaları Belki$e gösteriyorlardı. Böy 
leyken Belkis için bu konak takvim 
~prağı kadar yeni! Hastahane dı
'1arı gibi çil beyaz! ... Çünkü Adnan 
kendisi yeni adamdı. 
~e bu yeni adamın yeniliği Belki-
. n onu eskiden beri tanımasından 

başlıyordu. Adnan, Belkisin karşısı
na meçhul adam olarak çıksaydı, 
~dnanm mazisi bugünkü altmları
nm akisleriyle kumral bir karanlık 
olacaktı.Belkis kocasımn yüzüne bak 

:rça arkasını görüyordu. Mermer 
Yalıtla Belkise Yeniçerileri anlatan 
tarih hocasmm buruşuk pabuçlarını 

yoğlunun bütün kunduracıları Ad 
anm ayaklarından Çikaramamışlar-

Adnan bu kadar iztıraba nasıl 

tlanıyordu, kendi de bilmiyordu. 
• r olsaydı, bu iztırabm hikaye

ine bile tahammül edemeroi. Fakat 

Hele BeIJds bUsbütün muamma 
di: Mesela, Adnan, anası Naciye -
· kimsesiz cenazesini anlattığı ge-

Belkis hıçkınklarla ağlamıştı. Bu 
'birli kadında bu merhamet neka
ar güzeldi!_ Sonra karı kocalık ta 
ir muamma idi: Mesela, çok sevi -

kaç tane kan koca vardır ki bi-
. öllince öteki bu 8<'Jyı birkaç haf
da unutmasın! Başkalarında an -

ak ölümden sonra anlaşılan riya 
~ hayatta iken onlann arasında 
f?~· Belkis parasız, Adnan zengin 
lduğu halde Belkisin, kocasını sev

iği belli oluyordu. 

O~ sükGt 

Bir devlet nişanına benziyen zUm
tlü kıra vat iğnesi göğsünde; için

e lamba yanıyor gibi kırmızı fesi 
pesinde, bir tıknaz adam, resim çı
rtıyor gibi tek noktaya bakan iki 

ıüyük gözbebeğini Adnanın kona -
da vekilharç Süleyınanın suratına 

ikerek kartdövizitini uzattı. Kartı 
kuyan Silleyman, elinde tutan Ad· 

n, avucunda sıkan Belkis._ Uçü 
e sırayla sustular. Uçü de, cinayet 
liyecek gibi sapsarıydılar. Belkis 
anmadı, avucunu açtı, kartı tekrar 

kudu; yanlış görmemişti, bu fran
kart: 

Prlnce Hasan 
dı!_ t 

Tapu Müdürü Senih Efendinin So
ardaki evine Arap Avnullah Paşa 
diği zaman efendinin, hanımın, 

izmetçinin "Paşa geldi!" diye biri· 
· · e giren üç sesinden sene -

e sonra bugün bir prens geldi 
·ye bu konakta başlıyan bu üç sü

ttan hangisi daha hazindir? Kes
·1emez. 
Adnanla. prens, geçende Serkl

a tanışmışlardL Sakallı 

asfiden geri aldığı ıslahat layiha
prens ne zamandanbcri sakla -

ş, lttihat ve Terakkiye kendi 
dine darılmış, o kağıdı bugün Ad

ana getiriyordu. 
Belkis prensle karşı karşıya otu -

ca bahtiyar oldu: Kocasının ko
ğma ilk deia adama benziyen bi-
gelmişti !_ · 

Fransızca söylerken diplomat, pu
içerken alim olduğunun zanne -

lmesini bekliyen bu adam Belkisin 
nuşmağa razı olacağı bir misa

rdi. Prensin kibarlığı Adnana bile 
rayet etti: Belkis, kocasını şirin 
mağa başladı. Ingilizce layihayı 
lkis yüksek sesle okurken prens, 

klarmm ucunu fiskeliyor, kendi 

layihasına kendi başını sallıyordu. 
Layiha bitince Belkis ve Adnan hür
metle, prens azametle sustular. 

Bu ikinci üç sükuttan bir hafta 
sonra dahiliye nazırı karar verdi: 
Prens Hasan kabineye girecekti. 

Nazırlığına karar verildiğini ken
di köşkünde uşaklarından duyan 
prens, Adnanın konağına koştu; na
zırlığının arza gidip gitmediğini 
sordu. Adnan: 

- Talat Bey karar verdi demek, 
iradesi çıktı demektir altes! dedi.! 

Prens o gün köşke dönünce he -
men sakal koyuverdi. 

Bu adamın nazır olmasını Belkis 
te doğru buluyor, "Hiç olmazsa ye
mek yemesini bilir!" diyordu. 

Yalnız kabineye nazırlar sokacak 
kadar kocasının kuvvetli olduğuna 
şaşıyordu. Memleketin halile alay 
etmek için uzun parmaklarının ucun 
da kırılan güzel bir düğümle köpe
ğini çağırdı: Bobi ! Bobi şeri! Bobi, 
bobi... 

[Arkası varl 

[ lSTANBUL IBELEDIYESI iLANLARI 

Senelik muhammen Muvakkat 
kirası teminatı 

Amavutköyünde Lütfiye mahallesinin 
Küçük Ayazma sokağında 30-63 N. 1ı ev 96 7,20 
Fatih Çarşamba caddesinde Cedit Abdurra-
him efendi medresesinin 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10 N. h odaları 200 15 
Beyoğlunda Tepebaşı Meşrutiyet caddesinde 
8 N. ıı dükkan 180 13,50 
Köprünün Eminönü mahallesinin Haliç ci-
hetindeki kişe 480 36 

Yukarda semti senelik muhammen kiralan teminatları yazılı 
olan mahaller 937 veya 938-939 seneleri mayısı sonuna kadar 
ayrı ayrı kiraya verilmek üzere pazarlığa konulmuştur. Şartna
eleri Levazım Müdürlüğünde görülür. İsteıkli olanlar hizala
rında gösterilen muvakkat teminat makbuz veya mektubile be
raber 26 Haziran 936 cuma günü saat 15 de Daimi Encümende 
bulunmalıdır. (B.) (3200) 

Beher kilosuna 45 kuruş fiat tahmin olunan su kapsülünde 
kullanılmak üzere laznn olan 1500 kilo su teli açık eksiltmeye ko 
nulmuştur. Şartnamesi ve nümunesi Levazım Müdürlüğünde gö
rülür. Eksiltmeye girmek isteyenler kanunun tayin ettiği vesika 
ve 51 liralık muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 
25. 6. 936 Perşembe günü saat ıs de Daimi Encümende bulun
malıdır. (B.) (3194) 

Kilosu 

25000 Hakimiyeti Milliye 
Teminatı 633 lira 

50000 ~umlupınar 
Haziran 936 tarihinden 31 Mayıs 93 7 tarihine kadar Dumlu

pınar ve Hakimiyeti Milliye mekteplerine lazım olan ekmek ka
palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Bir kilo ekmeğe 11 kuruş 
10 para fiat tahmin olunmuştur. İstekliler şartnameyi Levazım 
Müdürlüğünde görülür. Eksiltme 26 Haziran 936 cuma günü 
saat 16 da Daimi Encümende yapılacaktl'f. İstekliler şartnameyi 
Levazım Müdürlüğünde parasız alabilirler. Eksiltmeye girmek 
için kanunun tayin ettiği vesika ve hizasında gösterieln muvak
kat teminat makbuz veya mektubile teklif mektubunu havi zarf
larını yukarda yazılı günde saat 15 kadar Daimi Encümene 
vermelidir. (İ) (3190) 

STANDARD 
Standard markı~ dünyanın her tar atında maruf B::-uye:r pipoları hem 

güzel, hem zarif, hem ucuzdur. 
Umumi deposu: Sultanhamam Kebapçı karşısında (Sahibinin Sesi) 

PiPO PAZARI 
Anadoluda arpı edenlere tediyeli olarak posta ile gönderilir. 

f A YDALI - r n::ı;. bir l m:BI R çıoııı.. MASAl!..I 

~ ...... .---BiLGiLER '--~-----~"'"-Peride CELAL 
J 

Bugünkü Program 
İstanbul 

18,- Sahne musikisi (plik), 19,- Ha· 
herler, 19,15 Muhtelif pliklar, 19,30 Hava 
Kurumu namına konferans: Tayyareci Nu
ri Kızılkanad tarafından. 20,- Halk mu· 
sikisi (pllk), 20,30 Stüdyo orkestraları, 
21.30 Son haberler, 

Saat 22 den sonra Anadolu ajansmın 
gazetelere mahsus h:ıvadis servisi vt>rile· 
cektir. 

Bükreş 

18: Plak (R. Strauss): 19,15: Radyo or
keı;trası; 20,05: Konferans: 20,25: Konse· 
rin devamı; 21.10: Konferans; 21,25: Ra
dulesko tarafından viyola konseri; 22,05: 
Sarkı; 22,45: Koro konseri: 23.20: Konser 
nakli. 

Prag 

20,25: Askeri bando; 2t.ı5: Kilise kon
seri: 22,15: Oda musikisi (Beethoven); 23: 
Muhtelif. 

Vi~·ana 

20.30: List konseri (Kiliseden nakil: 
21 ,35: Sivil ve asker musikisi: 22.45 : Haki
ki Arjantin dans musikisi; 23: Haberler; 
2,10: Eski köylü havaları; 24,25: Eğlenceli 
mu sik. 

Sinemalar, Tiyatrolar 

• YILDIZ : (Dans Rilyasr) ve (Kırık 
Mabude). 

• SIK : (Paramount Resmi Geçidi) ve 
(Çıplak Kadm). 

• TÜRK: (Vonder Bar) ve (Son Uc;us) 
• Saray: (Bo:ı:ambo ve (Bir aşk gecesi) 
• Sümer: (Düıtmanlar peşinde) ve (Ke 

manlar çalarken) 
• Melek: (Altm Zincir) ve (Gönül oyun 

lan). 
• lpek: (Hava Kahramanları) ve (Sevıi 

nin sesi) 
• ALEMDAR : (Hücum Filosu) vo: 

(Genelik Arrularm ). 
• ÜSKÜDAR HALE : (Kontinııntal) . 

Hastane tPlefonlan 

· Cerrahpasa hastanesi 21693 
Gureba hastanesi Yeni bahçe 23017 
Haseki kadınlar hastanesi 24S53 
Zeynep Kamil hastanesi Üsküdar 60179 
Kuduz hastanesi Çapa 22142 
Beyoğlu Zükılr hastanesi 43341 
Gülhane hastanesi Gülhnne 20510 
Haydarpasa Nümune hastanesi 60107 
Etfal hastaneısl Sisli 42426 
Bakırköy Akıl hastanesi 16.60 
Şark Dcmiryolları Sirkeci 23079 
Devlet Demiryolları Hayd:ırp:ıo;;ı 42145 

İtfaiye Telefonln.n 

İstanbul İtfaiyesi 24222 
Kadıkoy itfaiyesi 60020 
Ye$ilkby, Bakırköy, Büyükderc, 
Üı;küdar itfaiyesi 50625 
Beyoilu itfaiyesi H640 
Büyükada, Heybeli, Burgaz, Kmalı mm 

takaları için telefon ı;antralmdaki memura 
yanım demek kafidir. 

Müracnat yerleri 

Deniz yolları acentesi Telefon 42362 
Akay (Kadıköy iskelesi) 43732 

lstanbul Levazım Amirliği 
Satınalma Komisyonu 

ilanları 

Ordu ihtiyacı için müteah 
hit nam ve hesabına 2600 
Çift mahmuz 26 Haziran 
936 Cuma günü saat 16 da 
Tophanede Satınalma Ko
misyonunda pazarlıkla alı
nacaktır. Tahmin bedeli be
her çifti 50 kuruştur. Son 
teminatı 195 liradır. Şart
name ve nümunesi Komis
yonda görülebilir. İsteklile
rin belli saatte Komisyona 
gelmeleri. ( 1 2 ) ( 3 18 6 ) 

FENNi SONNETÇI 
EMiN FiDAN 

Beşiktaş Erib npartımanı 
Telefon: Kabine 44395 ev 40621 

Onu iyi görüştüğüm bir ailenin 
evinde tanımıştım. Tanıdığım ailenin 
senelerdenberi yanlarında bulunmuş, 
arkadaşım olan iki yetişkin kızları
nı da o yetiştirmişti. Nurefşan da
dı tatlı dilli, zayıf, ihtiyar bir Arap
cıktı. Artık bir işe yaramıyacak ka
dar ihtiyar olduğu için şimdiki vazi· 
fesi, efendilerinin yeni yetişen kü -
çük afacan torunlarına köşe minde
rinde oturup bol bol masal anlatmak 
tı. Ne ?.aman dostlarıma gitsem, 
Nurefşan dadıyı çok kıVJrcık ak 
saçlarına oturttuğu beyaz hotozu ile 
kapının yanındaki minderine yerleş
miş, kucağına küçüklerden birini al
mış, masal anlatırken bulurdum. Ku
cağındaki afacan bakışlı, kumral 
saçlan kıvır kıvır alnına dökülmüş 

küçüğün yanaklannda kabilesinin 
bir şeref işareti olarak çizdiği yol 
yC'ı yırtıkları parmaklarile muayene 
etmesine aldyınadan bembeyaz di~
leri arada sırada esmer yüzünü ay
dınlık bir ışığa boğarak anlatır, an
latırdı. Bazan düzgün bir ifade ile 
anlattığı masalı, kucağında ela göz
leri hayretle açılmış dinliyen küçük 
gibi ben de dinlemekten zevk alır -
dım. Garibime giden şey de anlatı -
lan masalın hiç değişmemesiydi. 
Nurefşan dadı ilk defa dinliyecek 
bir insanın bu masalın kaç kere tek
rar edilen ayni hikaye olduğunu his
sedemiyeceği taze bir heyecanla, o
turduğu minderde yavaşça doğrula
rak, yanaklarındaki yol yol çizgiler 
gerilip, küçük siyah gözlerine her 
zamankinden garip bir ateş dolar ve 
sesi titriyerek anlatmağa başlardı. 
O zaman ben de gayriihtiyari onun 
uğradtğı heyecanın peşinde sürükle
nerek merakla dinlemeğc başlardım. 
~urefşan dadı benim gözlerimdeki 
hayretin farkına varınca: "Ya .. kü
çük hanım" diye, büsbütün coşar: 
"Bir zamanlar sıcak çöllerin ortasın
daki bir köyde küçUk bir Arap kızı 
vardı." diye hikayesine tekrar baş
lardı. Ve gözlerimden gülümsiycn 
bakışlarını ayırmadan şöylece de· 
vam ederdi: 

"Bu küçük çöl kızının ismi "Da
ra" idi. Sudanın yakınlarında şimdi 
ismini hatırlıyamadığım bir köyde 
doğmuştu. Annesi hafif Habeş, za
yıf, ince uzun boylu, çekik kara göz
lü bir kadın, babası asil Borno ka -
bilesinden kuzguni Arap bir fıstık 
tüccarı idi. E:nmıştan. içerisi hasır 
serirlerle ( •) çevrili kulübesinde o 
zamanlar küçük Dara pek mes'ut 
idi. Akşam Üzerleri güneş kızgın eli
ni yavaş yavaş kumlardan çektiği 
zaman kız kamış kulübesinin önüne 
çıkar, anası içerdc, küçük bir mih
rabın önünde incecik vücudile sec
deye vanrken o bir hurma ağacının 
yeşil gölgesinde tahtadan oyulmuş 
devesine kamıştan küfccikler örmek
le, hurma çekirdeklerinden kendine 
gerdanlık dizmekle vakit geçirirdi. 
Bazan da anasile behber pirinç top
lamağa göllere giderdiler. Anası peş
temallarını yarıya kadar çekmiş, ya
nık türküler söyliyerck pirinç top -
lıyan, kuzguni derileri güneşin al
tında pırıl pırıl yanan kendi gibi bir 

yığın kadının arasına karişmca kü
çük Dara da, çıplak ayaklarının su
larda çıkardığı şıpırtıyı memnun 
memnun dinliyerek onun peşinden 
yürürdü. Akşam olunca göllerde ı&
lanan peştcmallannm nemini daha 
kurutmamış, derin bakışlı, fildişi gi
bi parhyan dişli kadınlar önde, na
ra da kendi gibi küçük çocuklarla 
beraber arkada, küçük tahta devesi
ni kumlarda sUrükliyerek hep bera
ber kamıştan kulübelerine dönerler
di. Daranın babası silahlarım alıp. 
okunu yanına asıp sık sık Sudana. 
iner, önüne, fıstık yüklediği devel&:, 
rini katarak uzun yolculuklara çı

kardı. O zamanlar ana kız elele ve
rip kulübelerinin önüne çıkar, uzun 
zaman dönmiyeceğini bildikleri baba
nın arkasından, o çölün ufukla bir'
leştiği noktada kaybolup, develerin 
boynundaki ince zil sesleri duyulmı
yıncaya kadar ellerile selametler!~ 
di. Kulübelerine girdikleri mmaa 
Daranın incecik, derin bakışlı anası 
hemen küçük mihrabın ' önüne di:ı 
çöküp, giden yolcunun kolaylıkla tes 
vakitte dönmesi için Allaha 8CCde 
ederdi. 
Daranın bir de oyun arkadaşı am

ca oğlu vardı ki, komşu kamış kulü
belerden birinde oturur, beş altı yq 
büyük olduğu halde küçük kızla 01,
namaktan pek zevk alırdı. Hurma &

ğaçlanna çıkıp Daraya içinin balı 
koyu pembe zannın altında bir gij. 
ne§ gibi yanan hurnıalar toplar,, onıı 
eğlendirmek için kumlardan sıra m
ra tepeler, küçük kulübeler yapardL 
Iki küçük sık sık analarmm peşine 
takılıp fıstık tarlalarına giderdiler.. 
Kadınlar siyah avuçlarında. fıstıkla.
rı ufalıyarak hasırlara dökerlerken._ 
onlar ince kamış merdivenlerle çıkı
lan, kuşlan korkutmak için yapıl .. 
mış yüksek çardaklara .tırmanıp, ba
caklarını aşağıya sallıyarak, ku.şla.

rın kaçması için konmuş en haf"ıf bir 
hareketle ötmeğe başlıyan zilleri ça.
lar, taze gevrek kahkahalar at.a.rak 
eğlenirlerdi. 

Çöllerde adetti, dokuz ya.şma ge • 
lip te hala evde kalan kızlar ka.mıg 
kulübelerin sakinleri için bir belfı. o
lur, "Evde kaldı!" diye, bütün aile 
yas tutmağa, analar kıvırcık saçla
rını kederden tutam tutam önlerine 
indirmeğe başlarlardı. Fakat Dara 
daha dokuz yaşına basmadan kulü· 
benin kapısı aşınmağa başlaf.ı. Ve 
anası, babası onu artık kocaman oğ
lan olan, boyu irileşip, yağız yüzün
de çöl güneşilc ateşli iri siyah göz· 
!eri köyün içindeki birçok kızları pe
şine sürükliycn amca oğluna yavuk
layıverdiler. Amca oğlu da köyün 
bir ucunda Darası için kamış kulü .. 
besini örmeğe başladı. Gelecek pirinç 
ekme mevsiminde tamtamlar çalma
ğa başlayıp, kadınlar fildişi gerdan
lıklarını takarak meydanda toplana
caklar, Dara o günün şerefine saçla.
rını babasının Sudandan getirdiği 
gülyağlan ile yatırıp, ipek peŞtemal 
kuşanacak ve o günün şerefine yen· 
mek için develer kesilirken, anası • 
nın, babasının peşine düşüp düğUnUn 

yapılacağı meydana gidecekti. 
(Sonu yarm) 

Ballkesir Şarbayhğı ndan : 
1 - Atatrük parkında yapılacak 9220 lira·bedeli ke

şifli Gazinonun fenni ve umumi şartnamesi mucibince 
inşaatı arttırma ve eksiltme kanunun hükümlerine tev
fikan açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme müddeti 5-6-936 - 20-6-936 günle 
mecine kadar On beş gündür. 

3 - İhalesi 20 - 6 - 936 günlemecine rastlayan Cu- . 
ma günü saat 16 da Belediyede yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin ve daha fazla malumat almak iste
yenlerin Belediyeye müracaatları ilan olunur. ( 315 9) 
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Tiftik, yün, yapak piyasası Ticaret Odasında 

ipek fabrikatörleri •• • 
uzerıne 

· bir toplanhya çağrddı 
fazlad 1 r Ticaret odası, perşembe günü şeh

İstanbulda tiftik 
muamele oldukça 

Istanbul tiftik piyasası sağlam ve 1 Son fiyatlar geçen hafta.nm ayni 
tnuameleler oldukça fazladır. Fran - olarak: 
sa.dan talepler devam etmektedir. En Yerli mallar 64 - 65 
ziyade aranan mallar orta ve iyi cins Anadolu mallan 61,5 - 62 
üzerinedir. Son fiyatlar şöyledir: kuruştur. 

Son. hafta Mersin mıntakası piyasa durumu 
Oğlak 108 - 110 geçen haftaya nazaran daha hara -
Yeni mallar 103 -105 retlidir. Son hafta içinde Mersinden 
Orta mallar 100 • 101 iç ve dış piyasalara külliyetli sevkı-
Yağlı mallar 87 - 88 yat yapılmıştır. Fiyatlar geçen haf-

San mallar 81 - 82 taya nazaran biraz daha yükselmif-
Mersin mıntakasında tiftik piyasa- tir. Mmtakanm son fiyat durumu 

BI istekli ve fiyatlar yükselmeğo mü- §Öyledir: 
tem.ayildir. lstanbula kUlliyetli mik
tarda sevkıyat yapılmaktadır. Fi -
Yil:tlar r;ıunlardır: 

Son hafta 
Akşehirde tiftik 80 - 82 
Konyn.da beyaz tiftik 88,588 
Konyada san tiftif 90,053 
Konyada deri tiftik 76 
Mersinde 90 - 92 
Ankarada son hafta içinde mua-

mele gören tiftik fiyatı 98 - 102 ku
nıştur. 

Eskişehirde mevsim malı tiftik fi
~atı 102 kuruştur. 

Yün ve yapali 
Istanbul pamuk piyasasında hafif 

bir gevşeklik görülmüşse de fiyatlar
da bir değişiklik yoktur. Son hafta 
içinde büyük işler olmamakla bera
ber Mersinde 60 kuruştan saWan 70 
tonluk bir partinin piyasayı sağlam
laştırdığı bildirilmektedir. 

Ege mmtakası yapak piyasasında 
son hafta içinde gevşeme hissedil
miş ise de muameleler azalmamış ve 
fiyatlarda düşüklük görülmemiştir. 

Son hafta 
Akşehirde yapak 54 - 55 
Ceyhanda yapak 56 
Konyada yapak 54,6H 
Konyada güz yünU 77,50 
Mersinde yapak işlenmiş 58 - 60 
Mersinde yapak yıkanmış 90-95 
Nevşehirde yapak 54 • 55 
Ankarada son hafta içinde mua-

mele gören yapak fiyattan 53 • 54 
Eskişehirde ise 75 - 78 kuruştur. 

Keten tohumu 
Istnbul keten tohumu piyasasında 

alivre satışlar yapılmağa başlamış
tır. I'iyasa yerli yağ fabrikalarının 
taleplerine bağlıdır. 

Palarnlut 
lzmir piyasasında rekolteden sa -

tıcı elinde kalan stoklar L200 ton 
kadar tahmin edilmektedir. Bu stok 
lar üzerinden istekli muameleler ol
muştur. Fiyatlar eski ve yüksek se
"iyelerini muhafaza etmekte ve 
yükselmeğe meyilli bulunmaktadır. 

B O R SA 
Paralar 

Alıı 

Sterlin 626,-
1 Dolat' 123,-

20 Fransız fr. 163,50 
20 Belçika frangı 80,-
20 Drahmi 21,-
20 İsviçre fr. 810,-
20 Çek kuron 84,-
20 Ley 13,-
20 Dinar 48,-
Liret vesikalı 190,-

13 HAZfflA..~ CUMARTESi 

Esham 
Sa tıı 

633,-
126,50 
166,-
84,-
23,50 

820,-
88-
16.-
52,-

İş Bankası Mü. 
,. ,. N 
.. .. Hamlli11e 

Anadolu 3 60 
" 3100 

Sirkethayri7e 
Tramvay 
Bomonti Nektar 
Terkoı 
Aslan Çimento 
Merkez Bankası 
Osmanlı Bankut 

85,-
9,90 
990 

• 24,60 
41,-
16,50 
19,75 
8,70 

12.60 
10,75 
67,-
27.-

Florin 82,-
195,-
84,-
24.-
30,-

Sarlı: Merkez Eczanesi 4.45 
Avusturn &ilin 22,-
Mark 28,-
Zloti 21,-
Pengo 22,-
Lcva 22.-
Yen 30,-
lsveç kuronu 31,-
Altm 976,-
Banknot 244,-

Çekler 
Pariı üzerine 
İngiliz üzerine 
Dolar 
Liret 
Bclga 
Cenevre 
Sofia 

23,-
24.-
25.-
34,-
33,-

978,-
245,-

12,03 
635,-
0,79,-

10,05,60 
4,68,60 
2,44,86 

63,15,82 
1.17.16 

istikrazlar 
Türlı: Borcu I 21,25 

,, ,, II 19,90 
,, " UI 20,10 

İsikrazı dahili 95,50 
Erırani A. B. C. 95,25 
Sıvu Erzurum I 97,25 

H .. II 97,25 

Mısrr fahvlllerl 
1886 I 
1903 II 
1911 III 

Tahvilat 

-.-
93,-
86.SO 

-.-
94,-
87.50 

rimizdeki ipek fabrikatörlerini tek -
rar bir toplantıya davet etmiştir. 
Bu toplantıda görüşülecek mesele -
ler ara.,mda, ipeklerin kalitesini dü
zeltmek meselesi vardır. Son zaman
larda bazı küçük sanayi erbabı, pi
yasaya kalitesi fena ve ucuz ipekli 
mal vermektedir. Bu mallar, diğer 
taraftan kalitesi yüksek olan malla
rın satışma engel olmaktadır. !pek 
fabrikatörleri, piyasada halkı aldat
mak suretile bu gibi mallar satanlar 
hakkında takibat yapılmasını . bile 
ileri sürmektedirler. 

İpekçiler toplantısında görüşüle -
cek meselelerden biri de boyadır. Pi
yasada tanınmamış bazı firmalar ta
rafından satılan ipekli malların bo -
yalan fenadır. Küçük ipek fabrika
törleri ipekli mallara iyi boya vur -
mak ve boya meselesini halletmek 
için, aralarında bir kooperatif yap • 
mağı da düşünmektedirler. Koope
ratüin yapacağı iş, bir boya santrah 
kurmak olacaktır. Küçük fabrika -
törlerin sermayeleri, yalnız başına 

bir boya tesisatı kurmağa kati de
ğildir. Fabrikatörler bir araya gel -

mek suretile böyle bir boya santralı 
tesis edebileceklerdir. • 

Tütün piyasası 

f zmitte satılmamış 
tütün kalmadı 

1.stanbul mmtakasında tütün alım 
satımlarına devam edibnektfctir. 
Bursa, Düzce ve Izmitte zürra elin
de satılmamış tütün kalmamış gibi
dir. Marmara mmtakasında 855 ton 
stok tütün kalmıştır. Havaların mli
!ait gitmesi mıntakanın yeni ekim 
vaziyetine çok yardım etmiştir. Tü
tün fidanları gayet iyi şerait altın
da dikilmekte ve bu durum yeni malı 
sulün kalite bakımından da. iyi ola
cağını ümit ettirmektedir. Son haf
ta içinde ihraç olunan tütünlerin or
talama. hesapla ihraç fiyatları kilo
su 94 kuruşu bulmuştur. 

Ege mıntakasmda ihracat firma· 
lan peyderpey ihracata devam et -
mektedirler. 

Samsun mıntakasında fazla yağ
murlardan dolayı tütün fidelerinin 
dikilmelerinin geciktiği bildirilmek
tedir. Son hafta zarfında havaların 
açması üzerine dikim4 işlerine hara
'!tetle başlanmıştır. 

Fotoğraf 
Tahlilleri 

FotoğraflannIZI bize 

gönderiniz, karakte

rinizi size söyliyelim ! 

Temiz kalpli, sadakat sahibi, iman 
lı bir karakter. 
Hassas, muayyen 
sahalarda. muvaf
fakıyet gösteren 
bir şahsiyet. Dost
luklarına fazla e
hemmiyet verir ve 
onların muhitine 
bir aile muhitin -
den daha kuvvet
li bağlıdır. Kıs
kanç bir tabiati 
vardır. Şahsına 

Dündar Sönmez itinası vardır. Ha
diseler karşısında soğukkanlılığını 
muhafaza edemez. Büyük bir sev
mek kabiliyeti vardır. 

* 
Müdekkik, hislerinden ziyade r.e-

kAsile hareket e • 
den, kin tutmıyan 
bir k arak -
ter. Mahviyeti 
vardır. Iyi bir aile 
reisidir. Mes'uli -
yetli vazifeler al
maktan çekinir. 
Fakat alırsa onu 
sonuna kadar gö
türür. Fedakarlık 
kabiliyetleri var
dır. Fıkarar,erver
dir. Büyük b i r Kazım Aksoy 
şefkat ihtiyacı vardır. Azaplarını 

göstermez, endişelerini saklar. 
~ 

Riyaziyeye kabiliyetleri çok mü -
sait bir tip. Eğer 
henüz bu hususta 
bir fikir vermiyor 
ise, sonralan bu -
nu muhakkak iz
har edecektir. A
leyhine yapılan 

hareketleri kolay 
kolay affetmez. 
büyük fedaTcar -
Irklar yapabilecek 
bir karaktere sa
hiptir. Yalnız ona 

Kaya Ergin karşı çok tatlı 
hareket etmek lazımdır. Müspet bir 
karakteri vardır. Hayallerle meşgul 
olmaz. Bedeni kabiliyetleri azdır. Bu 
cihete dikkat edip kendisine spor 
yaptırmak lazımdır. 

* 
Hayatın birçok acı tecrilbelerile 

ka~ılaşmış, mad
deten mağlup ol -
muş, fakat manen 
daha k u v v e t· 
li kalmış ve bir 
an mücadeleden 
vazgeçmemiş bir 
karakter. Zaman 
zaman şayanı dik
kat olan zekası ve 
çok kuvvetli ha· 
yali arasında kal
mıştır. Fakat aklı 
selim onu hiçbir C. Mat 
vakit bırakmamıştır. Buna rağmen 
macera tarafı daima galip gelmiş -
tir. Talihi menfidir. 

Benden küçük bir CJenç ••• 
kiç durmadan mektup yazdı. Fa1:' Aksaraydan M. imzasile : 

"Uç sene evvel bir ahbap evinde 
bir çocııkla tanı,ştım. Her zaman ai
lece oturur, güler, söylerdik. Kendi
si benden iiç yaş küçük, ayni zaman
da yilk.sek mektep talebe.~, hayatını 
kazanmasına iki sene var. Tanıştı
ğım gündenberi her fırsatta beni 
sevdiğinden ve benimle bir yuva 'Tcı.ır
m.aktan bah.seden mektuplar gönde
riyor. Ben de ona ancak abla olabi
leceğimi oo hareketlerinin çocukluk
tan ibaret olduğunu hatır'latan yazı
l.arla mıikabele ediyorum. Hususi bir 
görüşnı~ yapmadım. Yalnız mektup
la görüfüyonız. Bu 8efer kat'iyetle 
fikrini !!azıyor, hatta hemen nişan
lanmak teklifinde bulunuyor. Ben 
İ86 zaman ::aman sevmiş, aşk ıstı -
raplann• çekmi§ bir kızım. Omın bu 
aTZU8Untı kabul edeyim, mil8pet ce
vap vereyim mi 1 Betıgi.ttnde i..<ıabet 
var mı1 Yoksa bir çocukluk m1ı edi
yor, Ailelerimizin mümanaat edece
ğini ümit ediyorum ve etrafımdan 
ıtfanıyomm. Buna menfi cevap mı 
vereyim, bu vaziyetler karşısında 
nasıl hareket etmekliğim Uizımgeldi-

1 ğini sizden ,<ıonıyorum. Alacağım ce
vap üzerine kendisine söz verece -
ğim." 

Kendisine menfi cevap veriniz. 
Çünkü, sizin de düşündüğünüz gibi, 
yaş farkı, bir kadın için bu, tamiri 
imkansız bir farktır. Kendisine ilk 
zamanlar yaptığınız gibi bir abla, 
affetmesini bilen bir abla vaziyeti 
takmmız, yaptığı hareketin doğru 
olmadığını, fakat genc;liğine vererek 
onu maruz gördüğünüzü söyleyiniz. 

* 
Büyüle ruhlu bir Jiız 

Ada.nadan S. I. imzasile: 
.'Ben !1 ya,,1nda bir kızım. Bun

dan :J sene evvel li.<ieyi bitirdikten 
sonra yiik.sek taMili yapmak üzere 
Uycj'e gitmi.Jtim. Orada arkada§ -
larımaan bir gençle aevi§tik. Fakat 
onun /.<ıtanbttld.a nişanlısı varmış. 

Bımu bana sonra ağltyarak aöyler -
ken o kızı sevmediğini, akraba.31 ol
duğu içüı ailesitıin ı.<rrarı üzerine ni
~anlandığını ilave etti. Ben de onu 
çok sevmiştim, wıutamazdım. 

ben ni§anlı.,ının saadeti için kalbttrı' 
öldürerek on.a bir tek cevap y~ffll' 
dım. O da. sonra yazmaz o'ldu. B f 
lece bir sene daha geçti. Fakat 1# 
onu unutamadım, tstırap içinde -1' 
§adını. 

Bir hafta evvel annemden oJJr 
ğım bir mektupta onun bu sene tol' 
Mlini bitirdiğini oo bizim eve gelil 
betıi aih:mden istediğini okıuiıJ~ 
N i.şanlısında.n bir buçuk 8ene 611'-v 

ayrılmış. Bana tekrar ona dön"" 
bir rüya gibi geliyor. Fak.at ni§orıJI' 
sı olan kızın saadetinin mahtıine ıt' 
bep old1tğum için vicdan azabı tçt' 
de ya.şanı.aktan korkuyormrı.. BotJ 
ne tausiye edersiniz, ne yapayımr' 

Tereddütleriniz sizin ne dereoed' 
dürüst ahlaklı ve iyi kalpli olduğıJ' 
nuru gösteriyor. Bu sizin lehinize f1 

lan bir şey. Fakat artık böyle KfJ 
raplara kapılmayınız. Mademki se11 ~ 
diğiniz adam nişanlısını sevmi~ d 
du, evlense idi bile o kızı gayriibti' 
yari bedbaht edecekti. Sevmek gii' 
zel bir şey, fakat sevilmiyerek se'J' 
mek müthiş bir ıstırap verir. Bu s· 
dam bizce sizi cidden seviyor. E:1' 
lenmeniz doğru bir iş olacak. Vicd&' 
nınıza karşı şimdiye kadar bütilf 
vazifenizi yapmış bulunuyorsun~ 
Bunları siz ayırmadınız. Onlar siıi' 
haberiniz olmadan ayrılmışlar. Eğe' 
isterseniz o kızı gidip bulunuz. Vt la. 
ziyeti olduğu gibi anlatınız. Her hsl' g 
de Bizi anlıyacak ve takdir ~ 
tir. 

~ 

9 senedir seviyorum 
Büyükadadan C. C. imza.sile: ıı 
"Dertlerimi kimseye söyliyemiytf f 

rom. Dü§iine dü.§üne günden gürıl 
eriyomm. Makul cevaplarmızla bt" 
ni teselli ediniz, çok rica ederim. ~ 

9 senedir evli bir kadını aemyo ' it 
rom. O beni belki daha çok scviyofı 
Biribirimizi bir gitn görmeuek adO' bi 
ta 11.Mtalanıyoruz. Ben henüz tala- tti 
beyim ue y~ça da 5 yaş küçüğilffl' bı 
Koca8ı meseleyi biliyor, bizi birk09 
kere beraber gördü. Scvi§tiğimi:~ •U 
niçin mani olmuyor,göz yttmuyor11'd 1 
dının çok güzel olması mi 8Cbeptirf 
Boşanıp benimle evlenmek için 1ıCf". 
gün gözya:p. dökiiyor. En ziyade be111 

dü~ndüren iki nokta t'ar .Biri ailcrtı b· 
ikim;i.ri ko003ı. Aileme bu me3eleyf 
açtığım vakit beni terkedebileceklU k 
rini !ftiziime kar~ söyliiyorlar, iki1l' \>e 
ci.!i kocCJ8ı. O d.a çok aeviyor. O aıl..fY bı 
mın hali ne okıcak1 Dersler, ailef11ı llı 
ve kocmrma kar§' vicda.n azabım 1'6 lt 
a§ktm. Ba::an ya§arnanın nekadaf le 
mevhum bir §ey olduğtmu düşünüyO' ltı 
mm. Siz ne dersiniz1" 

Bir çıkmaz yol içindesiniz. Kendi-' 8 
nizden, hem de beş yaş büyük, üst.Er la 
lik evli bir kadını seviyorsunuz. YaJY 

Florin 
Çekoslovak 
Avusturya 
Marlı: 
İsveç kuronu 
İspanya pezeta 

19,16,45 
4,17,32 
1,96,63 
3,05,95 
S,80,75 

Rıhtmı 

Anadolu 1 veli 

.. m 

10,70 
43,80 
45..-
52,-

Ttitün mubayaatı bilhassa Sam -
ıun (Maden) mmtakasınaa bütün 
hararetile devam etmektedir. Mah -
sulün mühim miktarı satılmış oldu
ğundan köylü satışlarının dört hafta 
içinde hararetini kaybedeceği tah -
min edilmektedir. Mal azaldıkça fi-' yatları 260 kuruşa kadar yükselmiş
yatlar yükselmektedir. tir. Trabzonda tüfün satışları niha-

Yaz tatilindo birçok lstanbullıc 
arkadaşlar hep birlikte ailelerimizin 
yanına döndük, o da bizim yanımız
da idi. lstasiycma mm kar~lamaya 
ni§anl1.s1 ue annc.'li gclmi§lerdi. O be· 
ni nişanlısı ile tant§tırdı. Çok iyi, 
nazik bir kı::::dı. Beni eulerine davet 
etti, gittim. SetJdiğim gencin halin
den anlıyordum ki, nişanlı.!Mnı ,,ev . 
miyordıı. Bir gün ona "B1t i.Jin so
nıı 11e olacak1" dedim. Ni§anlısın
dan ayrılıp benimle evleneceğini söy
ledi. O>ıu sevdiğim halde içim bunu 
istemedi. Çiınl.:ii ni§a>ılı"ı ile çok iyi 
arkada;ı olmuştı.ık ve ben ona acı
yordırnı. Çütıkü o ni,şanlısmı setıiyor
dtı. Çok dii.J-ündüm, çok ağladım. Ve 
nihayet onu unutmağa karar ver -
dim. Onunla beraber olmamak için 
tahsilimi yarıda bırakarak burada 
aıılıman amcamın yanına geldim. Ai-
t,eme de 81hhatimi bahane ettim. 
Ama bu benim için çok güç ol<fa. 
Onu MM umttamıyorum. O da ad
resimi öğrenm~ti. Bana bir sene 

lış bir hareket. Böyle bir aşkı derbsl 
kalbinizden çıkarıp atmak 18.zırtı' 
Kocasının sizi görüp bir şey söyle< 
memesi, böyle bir ihttmalin aklın' 
bile gelmemesinden olacaktır. s~ 
bunu yanlış tefsir etmi§ olabilirsi ; 
niz. Hem kendinizi, hem sevdiğiniıi 
zannettiğiniz kadını, hem kocasınJ, 
hem de her üç tarafın ailelerini milf 
kül ve fena vaziyete sokacak oW' 

•o. 53 

Ademle Havva 
Bürban CAHiD 

' 
J\kşama k a d a r muhasebeci}i, 

gümrük şefini ça,b'lrarak işler üze -
rinde malumat aldım. Yazıhanenin 
manivelasını kavramak pek güç ol
madı. Zaten böyle iş tanzim etmek, 
insanları idare etmek için hcveslı 
idim. Tam yerimi buldum. Bizim 

~ 

mektep direktörü beni iyi tanımış. 
lşe ilk baş.ladığım için maaşım 

pek fazla değil. Burada Ingiliz li
rasile hesap görülüyor. Ayda altmış 
İngiliz lirası alacağım. 

Ilk defa indiğimiz Semiramis ote
finin tarifesine bakmıştım. Burası 

Kahire'nin birinci sınıf oteli. Ban -
yolu ve çift yataklı oda için günde 
yemek tc beraber bir Ingiliz lirası 

4 A 

vermek lazım. 
Şu halde nlacağnn aylık yalnız o

tel ve yemek paramıza kifayet ede
cek. Her halde bir apartmana ve
ya but pansiyona geçmek doğru o
larak. Vakıa üzerimde para var. 

'Babam her ihtimale karşı sıkıntı 
~Pkmemek için Kredi Fonsiye Uze
l'fne bir çek verdi. Uç yüz İngiliz 

Anadolu Mümcaaili Maden ve Derede iyi mahsul fi - yete ermek üzeredir. bu işten vazgeçiniz, bunu yapınız. 

lirası daima. emrime amade. ğı var. Otobüs, tiren, otomobil, her 
* eey var. Insana nihayet on be~ yirmi 

Burada çalışma. saatleri çok baş- dakika kaybbettirecek. Bunun ehem
ka. Öğleden sonra daireler, bürolar, miyeti yok. 
bankalar kapanıyor ve ancak saat Mery de orayı tercih ediyor. 
dörtten sonra açılıyor. Helyopolis tam bir Avrupa şehri. 
Öğleden sonra bastıran sıcakta Açık ve ferah, temiz bir Avrpa şehri. 

~alışmak imkanı yok. Bütün Mısır kib'arlan ve zengin ecne-
:\iery :Mısırdan çok hoşlandı. biler burada oturuyorlar. 
Kendine şarkta arap biçiminde bir Mery Londradan o muhteşem oto-

kaç elbise yaptırdı. Omuzlarına kadar mobilini getirtiyor. 
dökülen salkım küpelere ve harekette B"'ır lngiliz lordunun hazinesinden 
şangırdıyan dirseklerine kadar inceli, geçinmeye alışmış bir kadını 60 !ngi
kalmlı altın bileziklerle de çocuk gi- Jiz lirası aylıkla geçindirmeğe imkan 
bi seviniyordu. yok. Fakat bu iyi giyinen, iyi ya.,ıyan 

Fa.kat onun narin bir zambak ka- kadını arzularından mahrum etmeye 
dar beyaz ve düzgiln vücudunu bu de imkan yok. 
arap kıyafeti içinde kaybetmek benim Daha Semiramiste oturduğumuz 
hoşuma gitmiyor. bir gün onunla bu meseleyi konuf -

Her gün buz gibi sularda duş yap- tum. Vaziyetimi zaten Londrada iken 
mağa ahşan bu lngiliz kadını Mısırın söylemiştim. 
bu yakıcı mevsiminde yavaş yavaş Burada bir Londralı zengin hayatı 
eridiğini farketmiyor. geçirmek istiyorsa buna bence imkan 
Sık sık dolaştığımız Kahirenin me, olmadığını, otomobilini getirtmekle 

hur yerleri onu o kadar meşgul edi- her halde eski muht*m hayatını 
yor ki, kenisiyle meşgul olduğu yok. devam ettirmek istediğini anlattım. 
Fakat ben f arkediyonım ki bu ağır Böyle nazik noktaları açıkça kon~ 
hava onu zayıflatıyor. mak en doğru bir harekettir. 

lştihası azaldı. Ben, 3.8ıl kanmın parasını bile 
Kahireye nazaran Helyopolie daha kendi hayatım için bir va.arta olarak 

ferah. Oraya gitmeyi dü,UnUyonım. kabul etmemiştim. 
Yalnız Kahireye on kilometre uzaklı- Dedim ki: 

- Burada ayda ancak 60 lira alı- mağa başlıyan genç kız Amerikalı- dradaki vek.ilimin mektuplan. Aytf>. 
yorum. Buna kendi servetimden an - om birdenbire memleketine dönmek ortalarına doğru göndereceği mektll' 
cak kırk ingiliz lirası daha katabili- mecburiyeti karşısında b~az ~ala- bu sen alacaksın. Onunla üç ayda bit 
rim. Senin şoförlü, garajlı, süslü ha- mış, fa.kat tam bu sırada lskoçyalı hesaplaşırız. Ona yazacağım, bu he ' 
yatma bunlar kifayet etmez. Benim lord karşısına çıkmış. saplan da senin namma gön'dersin. 
çizeceğim bütçe seni tatmin etmeı.se Iskoçyalı kendi memleketinde bir Mery hem söylUyor, hem de koll8' 
hayatımızı beraber yürütmeğe imkan artistle açıktan açığa münasebette rmı, omuzlarımdan, boynumdan çelC' 
kalmaz. bulunmayı ıuıilzadelik şerefine uygun miyor. Sevimli bir kedi gibi kuca~ 

Daha sözümü bitirmeden boynuma bulmadığı için, onu himayesine almış da fıkırdtyor. 
atıldı: Arasıra Londraya geldiği zamanlar Bu garip mahluka. karşı ne vaziyet 

Bu zambak gibi nefis kadının ağla- o benim gördUğUm apartımanda va- alacağımı tayin edemiyorum. 
dığmı ilk defa. görüyordum.. Sinir kit geçirmeyi milna.sip görmüş. B~ımı avuçlarmm ara.sına altl' 
buhranı geçtikten sonra bir çocuk gi Bu gizli kalmak mecburiyeti Mery· gözlerimi arıyor: 
bi dizlerime oturarak ruhunun belki nin dekorunu teşkil eden o büyük a- _ Ne düşUnüyorsun? 
en samimi heyecanını anlattı. partımanla, eşyaların ve otomobilin B'l k. dil Un"" 

Ani ttı - d d - . ı mem ı ne § uyorum. 
a · dogru an ogz:ıya Merı namına satm Bu zümrüt gözlerde o kadar atel~ 

Bugüne kadar mazisine ait bir şey alınmasını temın etmiş. b. . ki · h" . ~ 
sormadığım için hayatının bu geri ta. Mery küçük valizinden çıkardığı alırd sevgı vark hls mlns:uıa . ıçbır zam 
rihini merakla dinledim. birçok damgalı kağıtları, çek defteri- anmıyaca 8 1 venyor. , 

Büyük harpte Alman cephesinde ni önüme yığdı: Fa~a~. bunların nihayet birer k& O 
kaybolan bir levazım zabitinin kızı _ lşte, bütün bunlar benim. De- dı~, gozu olduklarım unutmak kab 
olan Mery on altı yaşında annesini de eli. Londradaki o bina benimdir. Bef mı · . 
kaybedince Londradak.i bir balet he- katının iradı ayda bin tki yüz ister- Mery cevabımı çabuk almak iç~ 
yetine girmiş. Babasından kalan kü- ling tutuyor. Aynca bankada on bin bütUn dişiliğini yapıyor. 
çük iradın da yardımı ile çalışrrken, liradan fazla param var. Hepsi senin Nihayet kararımı verdim. 
daima böyle tiyatroları, dans mektep- yanında dursun. Bütün bunların ben- Dedim ki: 
lerini gezip gözüne kestirdiği genç ce kıymeti yoktur. Her şeyim senin- - Her gey doğru. Bütün bu fedJ' 
kızlar seç~n ıe~gin bir A~erikah ile dir. Bugüne kadar hiç sevmiş deği - karlık.lan benim içln yaptığına ,UpJı" 
tanışmış, A.menkalı zengın onu Lon- lim. Kalbimde hiç bir erkek gölge - etmiyorum. Fakat biliyor muawı be' 
dranın büyük tiyatro direktörleriyle si yoktur. Ve ilk defa bir erkeğe kar- evliyim. 
tanıştırmış, az vakitte sanat fileminde şı zaafımı itiraf ediyorum. Senden Inanmamrı gibi gflld1l: 
olduğu gibi kibar aleminde de parla- hiçbir §ey gizMmek istemem. işte Lon 
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Fransada tam sükun lstanbul Harici Askeri Kıtaatı ilanları 

Grevci amelenin mühim Ba~;-M=~~~\:: 
1 

sivil lise mezunu olmak şar-

kısmı bugün işe baş ıyor ~~ı~~4~:~:ı!~te~b~a~:: 
--- BAŞI 1 iNCiDE ki vasıflar aranılır. 

tan olmuftur. Grev hareketinin de • lerdi. Bu suretle 25,000 kişi, halkın A - Türkiye Cumhuri-
~ etmekte olduğu korporasyonlar sempatisi içinde fabrikayı tahliye et- yeti tabasından olmak 
da bUe yapılmakt.a ola.n mUıakerele- tiler. Grevcilerin.iııtemiyerek boş kal B _ Yaclan 

18
_
21 

olmak 
liıı yakında netieeleneeeği tahmin e- mış olduktan günlerde vücude getir· ~ 
· ınektedir. En baflıca mukavemet· miş olduk.lan levhalar, halkın hoşu· C - Türkiye Maarif Li-
r, bUyllk mağazala.r mUstahdemle- aa gidiyordu. Bunlardan bazılan hat selerini bitirmiş ve olgun

tt ile patronlar murabhaalan ara • ta. sanatkarane idi bile. Mesela bir luk imtihanını vermiş olmak 
daki müzakerelerde görülmekte - tanesinde amelenin muzafferiyetini • 

tir. Ayni hal, sigorta şirketlerinde bildiren şu yazılar vardı: "Kollektif D- Bünyelerinin tam sıh 
görUlmUştUr. Bu iki ihtilaf, hükiı· mukavelename, ücretli tatil günleri, hatli ve askerliğe elverişli 

lıltttn hakemliğine havale edilmiştir. ekmek için, hürriyet için, sefalete ve olduğu Askeri Sıhhiye he-
ınumiyetle grev, yalnız amele harbe karşı mücadele." yetlerince tesbit edilmek 
l'kdan ... olan korpo-•yonlarda Muazzam bir arabada şöyle bir ya 

°" &.... zı vardı.· "tam teşekküllü askeri has-etmektedir. 

•r foralto yovaı yavaı 
iilrOnet avdet ·•diyor 
Pa.ri!, 14 (A.A.) - Maden sanayii 
elesi tarafından evvelce itıgal edil 

· olan fabrikalarm tahliyesinden 
ri grev hareketi hissolunur bir sU
n safhasına girmiştir. Bu sabah 
ber çıra.klan patronlaıile uzlaş

ıtıardır. Yarm. i§e başlıyacaklar-
. 
Film aa.naYfuıde de bir 1tı11f vUcu

e gelmek üzeredir. Hemen hemen 
&q&m atelyeleri terketmif olan 

tUn dilekleri yerine getirilmiş ve 
ki grevci amele, bugiin ıerek Pa

ve gerek vllAyetlerde halkçılar 
hesinin kazanını~ oldttğu bUyük 
eri kutlulamak için ~enlikler yap

WLırTa.-.,1rlar. Ha.vr'da 20 bin, Bordo 
10 bin ve Şerburg'ta 6 bin nüma-

şçi önlerinde kızıl bayraklar ve be 
berlerinde 8lr& ile Maraeyyez ve En 

uyonal ma.rşlarmt çalan bando
r olduğu halde başlıca caddelerde 

it resimleri yapmışlardır. Hi~bir 
herhangi bir hadlee çıkmış 

duğuna dair hiçbir haber gelme • 

"Fransa iş başına" tanelerce,, 
Blum, Cachin, Alfred Costes ve E _ Kendilerinin ve aile-

Heniot'nun tual Uzerine yapılmış b 
olan resimleri ve sanatkrane bir su· lerinin hüsnü halleri za ıta-
rette vilcude getirilmiş bUstıeri de ca tevsik edilmek 
görülüyordu. Blum'un büstü, defne 2 _ Bu vasıfları haiz ta-
dallan içinde idi. 1 1 .. · · d 1 
Alayın Boulogne de saint cıoud ıp e~ ~uracaat. ıstı a arı~a 

yolu, Jean Jaures'in bulvarından ge. ŞU kağıt ve vesıkalan bag
çerek belediye meydanına kadar git- lar lar. 
mesi bir buçuk saat sürmUştUr. Be- A _ Nufus cüzdanı veya 
lediye meydanında saat 20,15 de Cos usadd k ureti 
tes ile Morizet'in et:rafmı almış olan resmen m a S 
belediye azalannın huzurunda alay B - M usaddak sıhhat ve 
yavaş yavaş da~mıştır. _Hav~nm aşı vesikaları 
kararmasma :agmen hala. şehır~e C _ Mezun olduğu lise-
Enternasyonalın, Marseyyezın ve dı- • • 
ğer ihtilal marşlannın ak~leri do!q nın phadetn~mesı veya mu-
mıştır. Hiç bir hadise otmanuştır. saddak suretı 
Konfederasyonun D - Kendisinin ve ailesi-
beyannamesi nin hüsnühali hakkında fo-

Paria, 14 (A.A.) - Umumi mesa.t toğraflı zabıta vesikası 
konfederaeyonu tarafından gazetele E _Mektebe kabul edil-
rc dağıtılan bir tebliğde sendikalar • .. k 
teşkilatlannın ücretlerin arttırılma- d~kten sonra askerı. - . ~nun 
sı ve kollektif mukaveleler imza edil nızamlan kabul ettıgını na
mesi meselelerinde kazanmış olduk- tık velisinin ve kendisinin 
lan muvaffakıyet selimlanmakta- birer teahhüt senedi. 
dır. Tebliğde hükumet tarafından • .. _._ • 

obrlliolorın toltllyeı1 girişilmiş olan taahhütlerin yerine 1:' :-- .s;l~sulbevl: ~ctşı ne~-
rosında yapılan büyülC getirilmeye başlanılmış ve yeni bir batı ihtılacıye, sar a ve saı-
ıohürof sosyalist siyaseti doğmuş olduğu be rülmenam hastalıklarile ma-
Paris, 14 (A.A.) - Ren•ult fabri· y~n edilmektedir. Tebliğde deniliyor lul olmadıklarına dair velile-

' Haziranda b&flaınış olan kı ,;Bu siyasetin tamamen in ki af et rinin N oterlikden tasdikli 
', dün amele heyetinin direktör mesi ;e amele sınıfının Umi:lerini taahhütnameleri "bu gibi 

af ından kabulü ve neticede kat'i tahakkuk ettirebilmesi, amele hare- hastalıklardan birile mekte-
itnaf ş.k(li üzerine saat 18,30 da eı1ı 
ayete ermiftir. "ltilAf imsa edil- ketinj~ v miş 9.1an ~m~aya h~et be girmezden evvel mallıl 

'ştir. Dı•uın çıkacağız." sözleri mu d~resı~de m~ıde ıntizam ~Uk~m oldugu- sonradan anlaşılan 
r- surmesıni teının etmek mesuliyeti -

zam fabrikalar dahilinde şimfek nin kendisine raci olduğunu tama- talebe mektebden çıkartılır. 
tile yayılmıştır. Filhakika saat mile idrak etmesine bağlıdır. Tabii Ve o zamana kadar mekteb 

dan biraz evvel atelyenin billan-
rt'da Jules Geaole meydanına bu hususta patronların da vermiş ol- masrafı velisine ödettirilir.,, 

duldan söze riayet etmeleri en esas- • • .. 
an büyük ka.pısmm iki kanatlan lı şarttır. Tebliğ, yUz binlerce ame- 3 - Kayıt ıçın muracaat 

& kadar açılmıştır. GörUlmlyen lenin konfederasyon sendikalarına yerleri Ankarada Yüksek 
ifa.ret üzerine müzikacılan ta~ıı· iltihakını memnuniyetle kaydetmek- Ziraat Enstitülerinde "As-
bir kamyon dışart çıkarak yola te · d. k d ·ki b 

vnlmu•tur. Evvela Enternasyonal ve şım ıye a ar 1 uçuk mil- keri Baytar Talebe Amirli-
,,... y yon ameleye konfederasyon kartla- .... ,, İ 
sonra Marseyyez marJlarmm nağ n tevzi edilmiş olduğunu ilave eyle- gı stanbulda Haydarpa-
eri ortalığı çmlatmıştır. Bu ild mektedir. Nihayet umumi mesai kon şada "Askeri Baytar Tat

meydanda toplanmlf olan aha federasyonu, ateş haçın fesatçı gu- bikat Me~tebi Müdürlüğü" 
de hep bir ağızda.n tekrar etmiş· z:1Plarının mü.stakil se~dikalar diye dür. Taşralardan talip ola-
.. Müteakıben alay, yola dUzUl· bırtakıın sendıkalar vi.icude getir • l 

2 
dd 1 d b'l 

· ştür. Alayın bafmda. mebus Coa- mek teşebbUsUne kalkıı:rmıa old ~ _ cak ar 1. ma e er e ı -
be · " .,. ugu d' '1 k 'k 1 ile ayandan Morizet ve Uennde nu, bu teşebbüsten maksat ameleyi ın en evra ve vesı a arı 

enkli kemer bulunan belediye aza ikıye ayırmaktan başka birşey olma tamam olmak şartile bulun
bulunmuşlardır. Bunlann arka· ~~ını ~yan e?n:kte ve. htirrlyet, duklan yerlerdeki Askerlik 

dan bUyük bir coşkunluk içinde cumhunyct ve ıntızam düşmanları Ş b . 'l d'l ki · · 
ar, prkdar eöyliyen amele bU· tarafından idare edilmekte olan bu u elen vasıtası e ı e . erıI?'ı 

bir intizam ile geliyorlardı. Ame teşekküllerin viicut bulması tehlike M. M. V. Baytar İşlen Daı· 
nıensup olduktan atelyelerin nü- sind~n kaçınmalarını ameleye tavsi- resi Reisliğine bildirebilirler. 

a.rmı hlmil olan tabelalar ta,ı· ye eylemektedir. 4 - Aranılan vasıf ve 
la.rdı. Ku:ıl ve 3 renkli bayraklar, Senato encümeni Y•nl :iartlan haiz talipler imtiha-
iai yaya, kimisi karnaval araba- k 
gibi çiçeklerle aU81enınlş, kam. mesai kanununu obul etti na tabi değildir. Kabul mü-

larda gitmekte ola.n alay efradı- Paris, 14 (A.A.) - lşçilere Ucretli racaat tarih ve sırasına göre 
şetaretini a.rtmyolıdu. Erkekle. is~at hakkını bahşeden 40 saatlik yapılacaktır. Müracaat Ey-
dUğme deliklerinde kml korde· mesaı haftası kanununu tetkike me- .. • • d k d d 

vardt, kadınlar CUmhuriyetin mur Senato encilmeni bu kanunu lul 1936 ıptı asına ~ ar ır. 
zi olan firikya takyeleri giyınif· bil! tadil kabul etmiştir. F a k a t ( 14) talıp ta· 

'====~=~=:;:l;::::=========::========ıı:=:1ıı:::::: mam olunca kayıt muamele-
si daha evvel kapanacaktır. 
Taliplerden lise şahadetna
mesı ıyı derecede olanlar 
tercih olunur. 

5 - Kayıt muamelesinin 
kapanmasından sonra kabul 
edilenlerin isimleri yine ga
zetelerle ilan olunacaktır. 
(694:) (2665) 4058 

• • • 
Kayseri de Kalorifer te

sisatı yaptınlacaktır. Bu iş
le meşgul firmalar tesisat ya 
prlacak mahallin planlarını 
görmek üzere her gün ve 
bu planlara göre tesisat pla
nile keşfin ve tekliflerini 
16-6·936 gününe kadar An
kara'da M. M. V. Hava İn
şaat Subeaine vermeleri. 
(2) (3006) 4109 

••• 
Manisadaki Tümen kıt'a

tının ihtiyacı kin 24000 kilo 

Sade yağı ve Merkezdeki 
kıt'at için 118000 kilo Un 
kapalı zarfla ve ayn ayn 
şartnamelerle münakasaya 
konulmuştur. Sartnameleri 
bedelsiz olarak Manisada 
Tümen Satmalma Komis
yonda görülebilir. İhaleleri 
2 6 Haziran 9 3 6 Cuma günü 
saat 14 te Sade yağının, saat 
16 da unun münakasaları 
yapılacaktır. Sade yağının 
beher kilosunun muham
men bedeli 83 kuruş ve u
nun beher kilosu 13 kuruş 
50 santimdir. Sade yağının 
mecmu tutan 19920 ve u
nun 15930 liradır. Sade ya
ğının ilk teminatı 1494 ve 
unun 1 19 5 liradır. İstekliler 
Ticaret odasında mukayyet 

. 
1 

1 

olduklarına dair vesika ib
raz etmeleri lazımdır. İstek 
liler İlk teminat makbuzla
riyle birlikte mektuplarını 
hale saatinden bir saat evve 
Tümen Satınalma Komisyo 
nuna vermeleri. ( 14) 
(3185) 5 430 

• * • 
. 
1 

-
-
-

1 - 936-937 ders senes 
Kuleli, Maltepe, ve Bursa 
liselerile Kınkkalede ki As 
keri San'at lisesine ve Kon 
ya Erzincan AS. Orta mek 
teblerine talebe alınacakdır. 

2- Kabul şartları A.S.L 
se ve orta mektebler talima 
tında yazılıdır. Bu talima 
askeri mekteblerde ve as 
kerlik şubelerinde görülebi 

1 

-
t 
-
-

lir. 
a 
n 
. 

3 - İsteklilerin aşağıd 
yazılı hususları da göz önü 
de bulundurmaları lazımdır 

e A - Bütün mekteblerd 
kaydı kabul 1 Temmuz 93 
da başlar ve 1 O Ağustos 9 3 
da biter. Müsabaka imtiha 
ru da 15 Ağustosla 21 Ağu 

6 
6 
-
s 

tos arasında yapılır. 
-B - Mekteblerin bulun 

duklarr yerler haricindek 
mevkilerde oturan isteklile 
rin 1 O Haziran 9 36 dan 3 

1 
. 
1 

Temmuz 9 3 6 tarihine kada 
bulundukları yerlerin Aske 
lik şubelerine müracaat e 
miş olmaları lazımdır. 

r 
r 

t-

-C - Kabul şartlarını ta 
şıyan istekHler evrakını ta 
mamlattınlıb askerlik şu 
heleri vasıtasile mekteb 
göndermeleri ve mekteble 
den davet vaki olmadan hi 
bir istekli mektebe gitmem 

-
-
e 

r-
ç 
e 

lidir. • 

ı· D - Müsabaka imtihan 
na girmek için davet edile 
isteklilerin imtihan yapıl 
cak yere kadar gitmek ve im 
tihanı kazanmayınca ge 
dönmek için yapacakları 
maraflar tamamen istek 

n 
a-
. 
rı 

li-
ye aittir.Bunun için de gid 
ve dönüş masrafını berab 

iş 
er 

götürmesi lazımdır. 
a-E - İstekli mektebe k 

bul edilmediği takdirde h iç . 
ır bir hak iddia edemez ve b 

sene terki tahsili olanlar d a 
mektebe alınmazlar. 

ve 4 - Mektebler leyli 
meccanidir. Talebenin iaş 
sinden başka giydirilme 
teçhizatı ve kitapları mekt 
be ait olduğu gibi ayn 
her ay bir miktar maaş 

e-. 
sı 

e· 
ca 
da 

verilir. 
U· S - Askeri liseleri m 

vaffakiyetle bitirenlerd 
arzu edenler müsabaka im 
tihanma girerek kazandıkl 
n takdirde mühendis ve f 
memuru yetiştirilmek üze 
A vrupaya tahsile gönde 

en 
. 
a 

en 
re . 
rı-

lir. ( 18 )_ ( 3 Z 4 4) 

9 

Yüksek Mühendis Mektebi Arttır-
ma ve Eksiltme Komisyonundan: 

z 
s 

Cinsi 

eytin yağı 
abun 

z eytin tanesi 

ş eker 

p irinç 

u 
ş 

ı 

n 
Makarna 

ehriye 
rmik 

p irinç Unu 

Miktarı 

3000 Kilo 
3000 H 

1090 ,, 

8500 Kilo 

6500 Kilo 

5000 Kilo 
1500 " 

200 ,, 
500 ,, 
200 " 

Kuru Fasulya 4500 Kilo 
B arbunya 1000 ,, 
Nohut 1200 ,, 
Kırmızı Mercimek 5 O O ,, 

s ilvri Yoğurdu 

s üt 
Kase Yoğurdu 

Beyaz Peynir 
Kaşar Peyniri 

6500 Kilo 

4000 Kilo 
1500 Adet 

2600 Kilo 
1600 

" 
Ekmek 44000 Kilo 

s 
Patates 
oğan 

Yumurta 

9000 Kilo 
7500 

" 50000 Adet 

Pırasa 6 5 O O Kilo 
Lahana 4000 ,, 
t spanak 6000 ,, 
Kök Kereviz 3 O O ,, 
Havuç 1000 ,, 
Karnıbahar 1000 Adet 
Kuru Bamya 15 O Kilo 
Yerli Bakla 1500 ,, 
Adana, İzmir bak-
1 a 1000 ,, 
Semizotu 2000 ,, 
Patlıcan 45000 Adet 
Dolmalık sırık 
domatesi 
Bamya 
Ayşekadın f asul

3000 Kilo 
500 " 

ye 4000 ., 
Çalı Fasulya 1500 ,, 
Barbunya fasul. 
ya taze yeşil 
Barbunya İç 
Sakız kabak 
Enginar 
Limon 
Sirke 
Yeşil salata 
Pancar 
Salça 
Maydanoz 
Dereotu 
Taze Soğan 

Kır Domatesi 
Tuz 

1000 " 
500 ,, 

5000 " 
6000 Adet 

20000 ,, 
700 Kilo 

1500 " 
350 " 
300 " 

1500 Adet 
3000 ,, 
2000 De-

met 
1500 Kilo 
2000 " 

Tahmi- Temi- İhale İhale 
ni Fi.Ku natı tarihi saati 
ruş S.Lira K. 

65 
36 248,25 25-6-936 14 
27 \1 

26 165,75 25 

24 117 25 

17 
28 
28 111,25 25 
20 
22 

15 
10 
12 77 25 
13,50 

15 73,12 26 

10 
5 36 

30 
45 112,50 

11.25 372 

6 
4,50 122.06 
1,50 

2,61 
3,80 
4,57 
4,11 
3,96 

14,47 
90 

3,31 

12 
3,42 
2,35 

6,95 
17,51 

8.97 
13,88 

12,58 
9,72 
7,56 
4,07 
3 

10 
0,66 
2,41 

15 
0,69 
0,85 
1,38 

3,75 
4,50 

26 

26 

26 

26 

" 14,30 

" 
15 

" 
15,30 

" 
16 

" 14 

u 14,30 

tt 15 

" ı 5,30 

" 16 

' 

362,00 27-6-936 10 

Mektebin 9 3 7 senesi Mayıs nihayetine kadar yukarı
da cins ve mıktan yazılı ihtiyaçları açık eksiltmeye ko
nulmuştur. Eksiltme hizalarında gösterilen gün ve saat
lerde Gümüşsuyunda mektep içinde toplanan komisyon
da yapılacaktır. 

İsteklilerin 2490 numaralr arttırma ve eksiltme ka
nununun 2, 3 ve 4 üncü maddelerinde yazılı şartlan 

haiz bulunmaları ve bu maddelerde zikredilen vesika
larla müracaatları ve eksiltme şartlarını görmek için 
hergün ve eksiltmeye girmek için de belli gün ve saatte 
komisyona müracaatları. ( 3179) 

4315 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden: 

1 - Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Eczanesi ıçın 
gerekli olan miktar ve müfredatı sartnamesinde yazılı 
bulunan ecza açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - 26-6-936 cuma günü saat 16 da Yüksek Ziraat 
Enstitüsü Komisyon odasında ihalesi yapılacakdır. 

3 - Muhammen bedel 3200 liradır. 
4 - Muvakkat teminat 240 liradıt. 
5 - Parasız şartnamesini almak isteyenler Daire 

Müdürlüğüne müracaatlarr. <1309) (3231) 



-- 10 

M.K.N. 

584 

585 
366 
365 

278 

215 

219 

228 

412 

323 
233 

236 

238 
242 
249 
253 

259 

263 

270 
273 

274 
276 

269 

246 

243 

410 

391 
9 

1358 
1108 

1068 

2100 
2101 

2102 
1025 
1038 

1246 

2552 

235 

212 

170 
157 

15 

156 

160 

2915 
242.00 
390 
388 

265 
2517 
2516 

2532 
2531 
2292 

651 
1089 

456 
1036 

======::::::::=================== :r AN 

lstanbul Gümrükleri Satış işleri Müdürlüğünden: 

Ağırlığı 

K. G. 
138.00 

100.00 
68.360 
59.11 o 

1561.00 

2102. 

346.00 

744.00 

40.00 

156.00 
1992.00 

8.00 

131.00 
180.00 

60.00 
631.00 

210.00 

290.00 

50.00 
2538.00 

108.00 
655.00 

53.00 

10.00 

527.00 

902.400 

3179.00 
910.00 

14700.00 
7228.00 

7200.00 

7446.00 
8335.00 

8150.00 
1492.00 
3632.00 

1042.00 

24138.00 

1062.00 

835.00 

37.00 
49.00 

442.00 

18.00 

122.00 

24.00 
180. 
466.00 

1307.00 

534.00 
750.00 
460.00 

1120.00 
1113.00 
955.00 

1578.00 
2273.00 

673.00 
405.00 

6 - 7 - 936 İhale günü. 
Değeri Marka Numarası 

L. K. 
552.00 J. A. C. 0/22 

460.00 J. A. C. 0/22 
1025.iO D. M. 
886.66 D. M. 184/89 

842.94 00 00 

367.85 biia biia 

117.64 000 OOG 

104.16 7 00 

72.00 E.G. 404/406 
8 - 7 - 936 İhale günü. 
374.40 5 00 

1195.20 20 00 

120.00 1 00 

78.60 2 00 
112.50 1 00 
273.00 1 00 
473.25 5 00 

840.00 1 00 

9 - 7 - 936 !hale günü 
145.00 6 00 

90.00 1 00 
2639.52 27 00 

245.60 2 00 
573.13 Bila bila 

59.63 2 00 

56.00 1 00 

52.00 3 00 

1 O - 7 - 936 İhale günü. 
293.28 t. B. F. 1/ 9 

985.49 İ. E. Muhtelif. 
227 .50 00 00(, 

2205.00 c. o. 00 
361.40 M. H. 6611/24 

270.00 00 00 

248.32 M. H. Muhtelif. 
666.80 M. H. 00 
13 - 7 - 936 İhale günü. 
271.80 M. H. Bila 

96.98 c. v. 1/17 
65.38 s.o.ı. yeşil.OO 

208.40 L.M.N. 636/48 

253.45 İ.B. beyaz.00 

84.96 H.S.D. 187 /1/7 

1251.50 33 00 

370.00 · 3 00 
220.50 1 00 

77.35 Müfrez 00 
15 - 7 - 936 İhale günü 
270.00 1 00 

290.80 4 00 

120. 1. AB. 266 
172.50 1 00 

74.56 H.F.C. 5098/146 
313.68 A.G.C.O. Muh

telif 
1350.00 K.A.V.925 1/8 

200.00 F.Z.F. A/24 7 
350.00 F.Z.F. 2238 E. 
16 - 7 - 936 İhale günü. 
134.40 M.K. Muhtelif 
200.34 M.K. ,, 
143.25 L.V. 136/45 
236.70 C.FF 21/27 
147.75 D.K.V. 22/K 
53.84 C. H. 1/12 

467.78 B.B. 8065/66 

Eşyanın Cinci 

Yün mensucat. M.M. 
201 G.K. 
İpekli yün mensucat 
Dolu sinema filimi 
(Hükumetten izin almak 
alana aittir.) 
Paslı demir kaşık. 
(Tesbiti umumi). 
Paslı dikiş makinesi 
(Tesbiti umumi). 
Mukavva kaplı defter 
(Tesbiti umumi). 
Yapıştırılmış konturo
pilak tahta tesbit umumi. 
Pamuk yatak örtüsü. 

Vidala ayakkabı çizme ,, ,. 
Cilalı demir elektirik dü
yü. Tesbiti umumi. 
Altı kösele keten iskarpin 
tesbiti umumi. 

,, ,, resimli kartpostal 
,, ,, lastik boru. 
,, ,, deri kayış. 
,, ,, Zeytin yağı suz

geci kıl torba. 
Yanık mensücat ve parçalan 
(Tesbiti umumi) 

,, ,, adi demir düğme 
halkası. 

3 Snikel cilalı toplu iğne. 
Kırık sade ağaç mobilya 
(Tesbiti umumi). 

,, ,, kakmalı 
,, ,, cilalı pirinç 

elektirik düyü. 
Tuvalet kağıdı tesbiti umu-.. 
mı 

Tesbiti umumi köhne yün 
örme sade elbise. 
Ziraat makinesinden pulluk 
ve aksamı tesbit umumi. 

San kopya kağıdı ( cıgara 
kağıdı evsafında değil). 
Halat. 
Adi camdan renkli yaldızlı 
sofra ve salon eşyası. 
Toz Şeker. 
Levha halinde içi telli dö
şemelik cam. 
Demir halat (ağırlığı tah
minidir). 
Adi pencere camı. 
Çizgili ,, ,, 

Telsiz dam ,, 
Adi şişe kavanoz. 

,, demir çenberlik K. 3 
M.M. K. 
Yaprak halinde adi bakır 
levha. 
Demir lama köşebent yu
varlak ve dört köşe demir 
çubuk. 
Demir ra btiye, adi boru di
var rabtiyesi. 
Şekerli çukulata tesbiti .. 
umumı. 

,, gılase deri ,, 
(Likör. tesbiti umumi tran
sit.) Makinesiz lanba. 

Şişede şarap Transit tesbiti 
umumi. 
Şişede rom ve konyak Tran
sit tesbiti umumi. 
Şampanya (Transit.) 
Lastik boru tesbiti umumi. 
Adi cam kadeh. 
Boş teneke kutu. 

İnce makine yağı. 
Ala tı zirai ye. 

,, '' 

Kesilmemiş yazı kağıdı. 
Kesilmiş çizgili yazı kağıdı. 
Gayri saf sülfat damonyak. 
Bir renkli porselen tabak. 
Adi cam damacana. 
Demir soba. 
Topu boyalı pamuk mensü
cat 

• 

M.K.N 

1035 

1021 

1031 

1033 

647 
1016 
1111 

1100 

2098 
2099 

1050 
1028 

1037 
2568 

2569 
1 

151 
817 

1313 

2511 
409 

217 

728 

284 

261 

1160 

!092 
905 
911 

1599 
1601 

2564 

2546 
11 

371 

356 
355 

396 

395 

392 

279 

2533 

2513 

2535 
2529 
2528 

5229 

1164 

1237 

641 

1011 
1099 

1096 

Ağırlığı 

K. G. 
550.00 

672.00 

303.00 

314.00 

219.00 
111.00 
493.00 

345.00 

405.00 
357.00 

422.00 
322.00 

155.00 
1500.00 

222.00 
283.00 

243. 
161.00 

800.00 

' 219.500 
260.00 
141.00 

7856.00 

445.00 

10.00 

101.00 

7748.00 
30.500 

34.00 

2.220 
2.940 

21.00 

19.00 
67.00 

50.400 

34.00 
11 o.o o 

108.00 

20.500 

49.00 

59.00 

66.00 

20.00 

25.00 
80.00 
25.00 

39.00 

42.00 

139.500 

121.00 

174.00 
345.00 

84.00 

Değeri Marka N ur;ıarası 

L. K. 
330.00 C.B. 1/9 
17 - 7 - 936 İhale günü. 
168.00 M.S. AKB 

17909/13 
465.41 G.T. 316 

348.14 G.T. 317 

306.60 İ.D.C. 1468/71 
444.00 C.T.A. 57805 
147.90 S.H.BB.M. 

38/41 
350.18 L.K.SZS. 

4721/4723 
65. A.P. 2868 
58.00 A.P. 2588 

20 - 7 - 936. İhale günü. 
264.00 N.B.S. 530,513 
8 ı.oo M. s. B. s. 

Muhtelif 
620.00 O.K.O. 61 
300.00 K.Z.H. 50/64 

888.00 T. 1. 86510/11 
425.00 A.K. 6125/1 

lo.oo oo ooo 
81.00 P.L. 677 

22 - 7 - 936 İhale günü. 
480.00 J.C. 1261/1253 

1188.00 L.K. 1/2 
488.00 F.W. 381 

71.00 00 000 

432.08 M.K. Muhtelif 

417.41 H.S.T. 652/54 

180.00 s.c. 1 

182.00 H. 7476 

24 - 7 - 936 İhale günü. 
1163.00 S.R. 00 

26.00 B.F.F.E. 318 
510.00 B.FF.E. 319 

160.00 00 57 /99 
159. 00 57/99 

221.00 H.A. 3 

69.00 00 59/43 
176.00 D.V. S./J. B. 

2966 
27 .. 7 - 1936 İhale günü. 
241.00 E.M.V. 1 

136.00 P.S.MM.J. 2 
198.00 D.A.V. 19 

141.00 A.T.D.LV. 
6423 

54.00 w. w. 287 

111.00 H.M.S. 16354/2 

83.00 R.S.B.FR 4 
28 - 7 - 936 İhale günü. 

86.00 A.A. 520. 

70.00 M.E. 15 

163.00 L.S.F. 4250 
108.00 O.L. 168 
118.00 B.B. 488 

78.00 S.K.Ç.C. 212 

126.00 M.M. 6310 
29 - 7 - 936 İhale günü 
179.00 M.Ç.P.K.E. 

1/13 
654.00 G.V. 5044/45 

177.00 L.K. 4719 
384.00 L.K.S.ZS. 

4720/4722 
106.00 R.L. 1157 

(ARK 

15. 6. 936 

Eşyanın Cinci 

Ağaç kundura kalıbı. 

Sade cam lanba gulupu. 

Basma halinde pamuk me 
sücat parçalan. 
Kasarlı pamuk mensücat 
parçalan. 
Makinesiz oyuncak 
Sun'i ipek ipliği. 
Yaldızlı porselen kahve 
fincanı ve tabak. 
Topu boyalı pamuk men· 
sücat. 
Su surahisidi 367 Adet 

" " " 
329 ,, 

Pamuk ağ ipliği. 
Sade cam lanba gulupu. 

Yün mensücat. 
Sıgara kağıdı evsafında 
Kağıd. (Transit). 
Sun'i ipek ipliği. 
Gram of on aksamından çe
lik yay. 
Boş şişe Transit. 
Hasır §apka. 

Boyalı yaldızlı ağaç çerçev 
korneşi. 
Yün mensücat. 
Pamuk kadife. 
Sade demir düğme tesbiti 
umumi. 
Kurulmarmş kompile men• 
sücat makinesi ve aksamı 
Topu boyalı pamuk merı• 

sücat. 
Düz beyaz porselen sofra 
takımı tabak. 
Cilalı pirinç karyola ak" 
samı. 

Toz şeker. 
Mukavva kutu. 
İpekli pamuklu pantalotı 
askısı. 
İpek mensücat 13 parça. 
İşlemeli ipek masa örtüsii 
ve oyalı yemeni, işlemeli i· 
pekli pamuklu örtü ve hav· 
lu. Çevre ve yastık yüzleri 
20 parça. 
Pamuk kadife üzerine ya· 
lancı telli işlemeli altı kÖ" 

seleli terlik 85 çift. 
Yün battaniye. 
Pamuk kurdela. 

Amyantlı manyezitten ya" 
pılmış tecrit halkası ve bi• 
riket. 
Yün mensücattan tela. 
Cilalı pirinç karyola aka• 
mı. 

Teneke oyuncak. 

Cam müzeyyen lanba abl)' 
jurlu elektirik tertibatlı . 
Mevadı saire ile mürede1' 
pamuk bel kemeri. 
Lastik Top oyuncak 

Makinesiz demir şimendii" 
fer vagonları (Oyuncak). 
Firenk halısı (Yün ve iüt" 
le karışık) . 
Yüz podrası. 
Muşanba mahfaza. 
Topu boyalı pamuk mensii" 
cat. 
Elektirik tertibatlı ve fişli 
sıcak hava vericisi 1 O adet 
Demir perger. 

Hasır erkek şapkası. 3SS 
adet. 
Mevadı saire ile müreddel' 
galalit entiraptor. 
Boyalı pamuk mensücat. 

" " 
,, 

İpliği boyalı h ,, • 

ASI 11 inci SAYIFADA) 
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Askeri Ftıbrikalar Umum Müdürlüğü 
Satmarma Komisyonu Hanları 

55 Ton Benzin 
Tahmin edilen bedeli ( 16500) lira olan yukarıda mik 

aan ve cinsi yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum 
Müdürlüğü Satınalma Komisyonunca 6 Temmuz 936 
tarihinde pazartesi günü saat 1 S de kapalı zarf ile ihale 
edilecektir. Şartname parasız olarak Komisyondan 
verilir. Talihlerin muvakkat teminat olan (1237) lira 
(50) kuruşu havi teklif mektublannı mezkur günde 
saat 14 c kadar Komisyona vermeleri ve kendilerinin 
de 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. maddelerindeki ve
saikle mezkur gün ve saatta Komisyona müracaatları. 

(3143) 

1750 Ton Lavamarin Kömürü 
' Tahmin edilen bedeli 2 2 7 5 O lira olan yukarda mıkta
n ve cinsi yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Satınalma Komisyonunca 9 Temmuz 936 ta
rihinde Perşembe günü saat 1 S te kapalı zarf ile ihale 
edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan ve
rilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 1706 lira 25 
kuruşu havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 e 
kadar Komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mez
kur gün ve saatte komisyona müracaatları. ( 3144) 

1500 Metre Mikabı Çam tahtası 
Tahmin edilen bedeli (63500) lira olan yukarıda 

mikdan ve cinsi yazılı malzeme Askeri Fabrikalar U
mum Müdürlüğü Satınalma Komisyonunca 29 Hazi
ran 936 tarihinde Pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf 
ile ihale edilecektir. Şartname (üç) lira ( 18) kuruş 
mukabilinde Komisyondan verilir. Talihlerin muvak
kat teminat olan ( 44 2 5) lirayı havi teklif mektubla
rını mezkur günde saat 14 e kadar Komisyona verme
leri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. 
maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatta Komis-
yona müracaatları. ( 314 2) 4'3 40 

Devlet Demiryolları ve Limanları itletme 
Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedeli 46426 lira olan muhtelif makkab 
kalemleri, klavuzlar. raybaylar ve saire 23-7·936 Per
şembe günü saat 15,30 da kapalı zarf usuliyle Ankarada 
İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 3481,95 liralık muvakkat 
teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve 7-5-936 
G. •3297 No. lu resmi gazetede münteşir talimat veçhile 
alınacak ehliyet vesikasını teklifleriyle birlikte aynı gün 
saat 14 30 za kadar komisyon Reisliğine vermeleri la
zımdır.' Şartnameler 232 kuruş mukabilinde Ankara 
ve Haydart>asa veznelerinden alına bilir. ( 2 9 7 6) 

4271 

lstanbul Gümrükreri 
(BAŞI 

Satış işlerı 
M.K.N. 

1090 

.1091 

1060 

1051 

1049 

'1034 
2072 
1024 
1030 

t; 17 
'1141 

927 

2570 

2571 
5281 

Ağırlığı 

K. G. 
190.00 

173.00 

311.00 

271.500 

158.00 

177.00 
44.250 

196.00 
142.00 

171.00 
110.00 
117.00 

132.00 

111.00 
180.00 

Değeri Marka Numarası 

L. K. 
342.00 

168.00 

P.Z.N. 3/ 5/ 

L.K. ' 4718 

30 - 7 - 936. İhale günü 
2799.00 B. Z. F. 

7433/ 7435 
177.00 F.İ.C. 1051 / 53 

79.00 

111.00 
177 .00 
236.00 
164.00 

D.L. 

N.B.S. 
00 
T. H. 
G. T. 

2065 

441 / 42 
42/ 3 
5/ 6/ 

316 

31 - 7 - 936. İhale günü. 
93.00 A.H. 1089/ 1090 

198.00 00 00 
287 .oo N.H.A 9046 

179.00 

444.00 
828.00 

N. A. İ. S. 
249Ş/500 

T.S. 78/ 104 
L.K.A.M. 5037 

~•ıııı••ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıtıı•ıııı•ııııEJt:: 

~ " TAN " gazetesinin 1000 liralık sigortalı ! inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
1 abone teklifnameai kuponu 1 

11 Nisan 9 3 6 tarihinden itibaren mevkii meriyete ko
nulan 4281 sayılı (Tütün eksperleri nizamnamesi) nin 
ahkamı dahilinde Tütün Ticarethanelerinde veya serbest 
Eksperlik işlerinde çalışan ihtisas sahibi kimseler altı ay 1 
içinde ehliyetname almak mecburiyetinde olduklarından 1 
İstanbul, Samsun ve İzmir' de Temmuz iptidasında te
şekkül edecek imtihan heyetlerince tetkik edilmek üzere 1 
yedlerindeki vesaiki şimdiden İstanbulda İnhisarlar U
mum Müdürlüğüne bir arzuhal ile tevdi etmeleri ve aksi 1 
takdirde bu müddeti geçirenlerin bu işlerde çalışamıya-

1 

I No Tarih: 15. 6 - 1936 i 

cakları ilan olunur. 
GQnderilecek vesikalar şunlardır : 
1 - Mektep şahadetname veya tasdiknamesi 

1 

2 - Tercümeihal varakası ve hüviyet cüzdanı dörder 1 
aded fotoğraf. -

3 - Hüsnühal varakası . 1 
4 - Eksperlik yaptıkları müddeti ve gördükleri işleri i 

mübeyyin olarak çalıştıkları müesseselerden alacakları 
vesika. (2456) 1 

Şartnamesi mucibince 70 X 60 eb'adlı ve 6-8 doku- 1 

malı elli kiloluk yüz bin adet tuz çuvalı 16 - VI - 9 3 6 1 
gününe rastlayan Salı günü saat 15 de pazarlıkla satrn 

1 Adı, baba adı 1 
soy adJ 

!-----:~---------- 1 

1 Doğduğu yer ve yıl 1 

1 [şl .. gllcO 1 

Veresesi 
kimlerdir T 

·----------ıı 

ikametgah 
Adrest 

Malüliyeti var 
mıdır, var ise ne
resirftien malw
dür ? 

\ Nekadar zaman 
l~in abone olduğu 

-~-------~--~-------

.:>aşla.ngıcı : -----

Sonu: 

-
1 

1 

1 
-
1 
-1 

1 

1 

1 

1 

1 
-
1 

1 
-ı ı alınacaktır. İsteklilerin yüzde 7 ,5 muvakkat güvenme 1 ı..........-.------iiiiiiiiiiiimii;;o;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiiiiiiiiiiiim;;;;;;;;;;:~.= ..... __.--iiiiiii ________ _ 1 

paralariyle birlikte Kabataşda Levazım ve Mübayaat i 
Şubesindeki Alım Satım Komisyonuna müracaatları. 

1 
Bu kupona dcrccdilccels 1azılaı cayet okunaklı raztlmıı olmalıdır. 

latanbulda Tan gazetesi sigorta servisine. -
(3183) 1 Gazet.en.lzin 23 Nl-.au 1936 nüsha · 1 

------------------------ - smda yazılı şartlar dalresinde kaza. 15 
I ya karşı 1000 f! alıJi sigortah abone kuruşlu!. 1 

Emlak ve ·Eytam Bankasından: 
Ankara'da İstasyon Çiftlik asfalt yolunda Fidanlık 

karşısında bulunan arsalar üzerinde Ankara Bahçeli 
Evler Yapı Kooperatifince hazırlanarak bu tarihden iti
baren isteklilerin meccanen alabilecekleri proje umumi 
ve fenni şartname ve lahikalan ve tafsilat resimlerine 
göre beş tip üzerine 15 O bahçeli evin götürü olarak in
şası aşağıdaki şartlar dairesinde kapalı zarfla eksiltme
ye konmuştur. 

1 - İhale 17.6.936 Çarşamba günü saat 15 de An
kara'da Emlak ve Eytam Bankasında yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 800.000.- liradır. Teminat 
40 bin lira olub para, Milli Bankalar teminat mektubu. 
istikrazı dahili tahvili veya Bankaca kabul edilebilecek 
kıymette bir gayrı menkul olabilir. 

3 - tş: alan müteahhit ihaleden bir hafta sonra ikin
ci rriaddedcki tefn1natr iki misline iblağa mecburdur 
Müteahhit isterse "banka teminatının ihale bedelinin yüz
de 1 O na iblağı için stüasyonlardan tevkif at yapılmasını 
kabul eder. 

4 - İsteklilerin evvelce en az 200.000.- liralık bi
na inşaatını muvaffakiyetle başarmış olduklarını ve 
bu vüs'atte inşaatı yapacak mali ve fenni iktidarı haiz bu
lunduklarını gösterir vesikaları 13-6-19 3 6 tarihine mü
sadif Cumartesi günü öğleye kadar ibraz etmeleri ve bu 
eksiltmeye iştirak için Emlak Bankasından hususi vesi-
ka almalan lazımdır. 426~ 

1 O uncu SA YIF ADA) 

Müdürlüğünden: 
Eşyanın Cinci 

Cilalı pirinçten tezyikli gaz 
ocağı aksamı. 
Topu boyalı pamuk mensü
cat. 

İpekli pamuklu mensücat. 

Ağaç makaraya sarılı pa
muk ipliği (Tire). 
Galvanizli demir kundura 
düğme ve kapsülü. 
Pamuk ağ ipliği. 
Sun'i ipek ipliği. 
Ağaç saplı kıl elbise fırçası 
Topu boyalı pamuk mensü
cat parçaları. 

Adi demir çakı. 
Kösele levha. 
Pamuk örme fanila 
çocuk gömleği. 
Bant izole. 

Sun'i ipek ipliği. 
İpekli yün kumaş • 

kadın 

YENi NEŞRfYAT 

Hukuk Gazetesi - Cevat Hakkı 
Ozbey tarafından Türkçe ve Fran
sızca neşredilmekte olan Hukuk 
Gazetesi ikinci sene on dördüncü 
sayısı kıymetli münderecaatile çrk
mıştır. 

Bu nüshada Erzurum saylavı Pro
fesör Saim Ali Dilemre'nin adli tıb
ba, eski Adliye Bakanı Profesör 
Mahmut Esad Bozkurt'un Ceza Ka
nunlarına, Profesör Mustafa Reşit'in 
Fransız Temyiz mahkemelerine, Pro
fesör Fritz Neumark'ın Nüfus ista
tistiklerine, Cevat Hakkı Ozbey'in 
Icra muamelatının tenkidlerine ait 
yazrlarile, Profesör Fahreddin Ke· 
rim, Ajan Süleyman Ali ve sair kıy. 
metli zevatın makaleleri ve etüdleri 
vardır. Tavsiye ederiz. 

Deniz Yolları 
lŞLET~AESI 

Acenteleri: Kart köy KöprUba 
Tel. 42362 - Sirkeci MühUrdar-

111- ıade Han. Tel. 22740. -

iZMiR YOLU 
ikinci sür'at 

postası 
lstanbuldan Pazartesi günleri 
kalkan !zmir İkinci sür'at pos
tası badema yapılmıyacaktır. 

(3203) 

yaulmak istiyorum. Aboneman bede- pul ve 
1 U gönderilmiştir. Sigorta mua.melesl- lmza 1 
= nio yapılma.-.mı dilerim. 1 
~-ıııı•ıııı••ıııı•rırı•ıııı•ıırı•ırıı•ıııı•ıııı•ıııı•ıı ıı• ıııı •ıııı• r. 

Maliye Müfettiş Muavin
liği imtihanı 

Maliye Teftiş Heyetinden: 
35 lira maaşlı Maliye Müfettiş Muavinliği için 18 

Temmuz 1936 tarihinde imtihan yapılacaktır. 
Aranılan şartlar şunlardır : A - Memurin kanunu

nun 4 üncü maddesinde yazılı evsafı haiz olmak, 
B - 1 Kanunusani 1936 tarihinde yaşı 30 dan fazla ol-

. mamakt C - Mülkiye mektebinden "Siyasal Bilgiler 
Okulu", Hukuk Fakültesinden, Yüksek Ticaret ve İkti
sat mektebinden veya bunlara muadil derecedeki ec
nebi mekteblerden mezun olmak, D - Yapılacak tah
kikat neticesinde ahlak ve seciyesi müsait bulunmak. 

İmtihana talip olanlar 14 Temmuz 1936 tarihine ka
dar Ankara'da Maliye Vekaleti Teftiş Heyeti Reisliği
ne arzuhalla müracaat edeceklerdir. Arzuhala şu evra
kın raptı lazımdır: A - Nüfus cüzdanı ve adresi, 
B - Kendi el yazılarile tercümeihal hülasası "Memuri
yette bulunanalar müddet ve sureti hizmetlerine dair res
mi vesika raptedeceklerdir", C - Askerliğini yaptığı
na dair resmi vesika "askerlikle alakası kesilmemiş o
lanlardan orta ehliyetnameyi haiz veya ehliyetnamesi 
olmıyanlar imtihana girebilirler, kazandıkları takdirde 
ancak namzet olarak kabul olunabilirler", D - Mektep 
şahadetnamesi veya tasdiknamesi, E - Sağlam ve yol
culuğa mütehammil olduklarına dair hükumet dokto
runun raporu. 

Talipler yazılı ve sözlü olmak üzere iki imtihana ta
bi tutulacaklardır. Yazılı imtihan Ankara'da ve İstan
bul'da ve muvaffak olanların sözlü imtihanı Arıakara'da 
yapılacaktır. 

imtihan Prograrnı: 
1 - Maliye: A - Bütçe "İhzarı, tatbiki, tasdik ve 

kontrolu" Muhasebei umumiye kanunu, hükümleri, 
B - Vergi nazariyeleri ve usulleri, vasıtasız ve vasıtalı 
vergiler "sedüllü vergiler, veraset ve intikal vergileri, 
istihlak üzerinden alınan vergiler, gümrük, inhisarlar, 
harçlar,, Türkiyedeki vasıtasız ve vasıtalı vergiler, 
C - Maliye Vekaletinin Merkez ve Vilayetler teşkila
tı, D - İstikraz nazariyeleri, tahvil, amortisman, Tür
kiye düyunu umumiyesi, 

2 - İktisat : "İstihsal, tedavül, nakit ve itibar, inki
sam ve istihlak bahisleri,,. 

3 - Mali ve ticari hesap, basit ve mürekep faiz, is-
konto, faizli hesabı cariler, 

4 - Hendese: "Satıh ve hacim mesahaları" 
5 - Ticari usul defteri "esaslr ve pratik ·malllmat", 
6 - Hukuk idare, memurin muhakemat kanunu, ce-

1 - 1549 S. Kan. mücib ince yukarıdaki eşya üzerler inde yazılı günlerde ve saat 
'14 de 2490 S. Kan. hükümleri dairesinde açık artırma ile satılacaktır. 2 - Ülkeye 
ithal için alıcı çıkmazsa ayni celsede yaban illere götürülmek şartile isteklisine satı
lacaktır. 3 - İsteklilerin yüzde yedi buçuk pey akçeleri ni gösterir makbuzla bera
ber peşin para ile mal almak istemeyenlerin erbabı ticaretten olduklarına dair ün
vad tezkerelerini veya ticaret odası vesikalarını göstermeleri şarttır. 4 - Peşin para 
ile mal almak isteyenlerin eş yanın değerini temamen ve vaktinde pey olarak yatır
n1alan. 5 - Pey makbuzla n kanunen muayyen zaman da komisyona gösterilmeli
dir. 6 - Her gün pey akçe si alınır. Yalnız ihale günle rinde saat 13,5 ğa kadar 

Dr. Hafız Cem a 
'>AHILlYE MUTEHASSISI 

Pazardan başka günlerde (2,30 
dan 6) va İstanbul Divanvolu (104) 
venf numaralı hususi kabinesinde haı 
talara bakar. Sah, Cumarteai sabah 
(9,30 - 12) saatleri hakikf fıkaraya 

' mahsustur. Herkesin haline göre mu
amele olunur 

za muhakemeleri usulü kanununun tatbikat usullerine 
müteallik hükümleri, ceza kanununun memur ~uçlarına 
ait kısmı. kanunu medeni ve borçJar kanunu ile ticaret 
kanunlarının maliyeyi alakadar eden ahkamı. 

7 - Türkiyenin tabii ve iktisadi coğrafyası ve tarihi 
hakkında malumat. 

8 - Ecnebi lisanı "Fransızca, Almanca veya !ngiliz
C"eden biri". 

İmtihan neticesinde Müfettiş Muavinliğine alınan1ar 
3 sene sonra yapılacak ehliyet imtihanında muvaffak 
olurlarsa Maliye Müfettişliğine tayin edilecekler ve bir 

• • • A 
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GRiPiN 
Vücudunuzda ağrı, 
sancı, sızı, kırgmlık, 
ürperme hisseder 

etmez hemen bir kaşe 

GRiPiN 
ahmz; rahatıszhğımz 

hemen geçer 

GRiPiN 
Baş ve diş ağnlarına 
gripe, soğuk algınh· 
ğına, romatizmaya 
karşı en tesirli ve hiç 

zararsız ilaçtır 

GRiPiN 

lstanbuf Komutanlığı Sa
tınalma Komisyonu ilanları 

Komutanlık birlikleri hay
vanatı için 330,000 kilo yu
laf veya arpadan ucuz fiat 
teklif edilen 16 Haziran 9 3 6 
Salı günü saat 15 de kapalı 
zarfla alınacaktır. Muham
men tutarı yulafın 17325, 
arpanın 14025 liradır. İlk 
teminatı yulafın 1300 ar
panın 1053 liradır. Şartna
mesi her gün öğleden evvel 
Komisyonumuzda görülebi -
lir. İsteklilerin ilk teminat 
makbuz veya mektublarile 
beraber 2490 sayılı kanunun 
2, 3 üncü maddelerindeki 
vesaikle birlikte belli gün ve 
ihaleden en az bir saat ev
veline kadar teklif mek
tublarını Fındıklıdaki Ko
mutanlık Arttırma ve Eksilt 
me Komisyonuna vermeleri. 
(2980) 4084 

ÇOı< 
E TLI OLUR 

lstanbul Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

Cinsi Mikdarı M uham- İlk temi- İhale 
men bedeli nat gunu 

Kilo Lira Lira 

Un 650 Adet 110 8.30 26-6-936 
Cuma saat 

15 de 
Kuru fasulye 1500 225 17 " " " Yumurta 65000 Adet 975 73,50 " " Beyaz peynir 600 180 13,50 " " " 
Kaşcr peyniri 400 180 13,50 " " " Mercimek 100 20 1,50 " " " Nuhut 200 24 2 " " " ;vejetalin yağı 200 96 7,50 " " " Pirinç 12000 2880 216 

" " " ~rpa 4 2 00 21 O 15, 7 5 
" " " Saman 2000 40 3 " " " Kepek 2200 66 5 ,, ,, ,, 

Gaz 800 1 76 13,50 ,, ,, ,, 
Guraba Hastahanesine alınacak olan yukarıda cins 

ve mikdarı yazılı 13 kalem erzak ayrı ayrı eksiltmeye 
konmuştur. İhalesi yukarıda yazılı gün ve saatte Va
kıflar Baş Müdüriyeti binasında toplanan Komisyonda 
yapılacaktır. Şartnamesi her gün Levazım kaleminde 
görülür. İstekliler pey akçelerile birlikte ihale saatine 
kadar gelmeleri. ( 3 2 O 9) 

Tekirdağ Vakıflar Memurluğundan : 
1 - Tekirdağında Çukur çeşme mevkiinde kargir iki 

dükkan yaptırılacaktır. Keşif bedeli 1904 lira 87 kuruş
tur. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır ! 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Fenni şartname 
D - Hususi şartname 
E - Keşif defteri 
F-Resim 

İsteyenler bu şartnameleri ve evrakı bedelsiz olarak 
alabilirler. 

3 - Eksiltme 6 Temmuz 936 tarihinde pazartesi gü
nü saat 13 de Tekirdağı Evkaf idaresinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme açık eksiltme usulile yapılacaktır. 
S - Eksiltmeğe girebilmek için isteklilerin 143 lira 

muvakkat teminat vermesi ve bundan başka aşağıdaki 
yesikalan göstermeleri Iizımdır. 

A - Ehliyetini ispat eder vesika. 
B- Bu işe benzer yaptığı başka işlere ait belge. 

Ehliyet vesikası eksiltme gününden laakal sekiz gün 
evvel ibraz edilecektir. 

6 - İsteklilerin yukanda yazdı gün ve saate kadar 
~ekirdağ Evkaf Memurluğuna müracaatları ilan olu
nur. (3214) 

TAN 

HASAN 
ACIBADEM KREMi 
Acıbadem kremi cilde yarar. Cilde 

hayat, düzgünllik ve taravet verir. 
Cildin kirlerini, zehirlerini, fena yağ
larını temizler. Buruşukluklarını, le
kelerini, çillerini, ergenliklerini, si
vilcelerini izale eder. 

Çirkin çehreyi güzelleştirir ve ih· 
tiyarhğı gençleştirir. 

Fakat acıbadem kremini herkes 
yapamaz ve bu kremi mutlaka acıba 
dem yağile yapmak lazımdır. Bu 
hem müşkUI ve külfetli, hem pahalı 
bir iş olduğundan biraz acıbadem 

esansilc vazelin yağını kanştırarak 

yapılan kremleri kullanan bayanlar 
ciltlerini bozuyorlar. 

Halis acıbademden pek büyük fe· 
dakarhklarla istihsal edilen hakiki 
acıbadem yağını krem haline getir
miş olan kolonyasile ve müstahzara
tile meşhur eczacı Hasan'dır ki ıtri-
yatı Fransızların (Koti) si kadar ne
fis ve caziptir. 

Hasan acıbadem yağı kremile Ha
san yağsız kar kremini ve Hasan 

ı yanm yağlı gece kremini Bayanlar 
seve seve kullanmakta ve eczacı Ha
san'ı tebrik etmektedirler. 

Sabun, kolonya, losyon, lavanta, 
briyantin, saç suları, sürme, pudra, 
traş bıçağı, diş fırçaları, diş suları, 

diş macunlan ve her tUrlil ıtriyat ve 
mUstahzaratta mutlaka: 

HASAN DEPOSU 

Ankara, lstanbul, 
Beyoğlu 

KUPONLU ·VADELi · Mt;V9UAT 

HER· AYIN· 8iRiNDE · PAR8NIN · f:AiZi ·VERiLiR 

AOAPAZARI 

TURK TiCARET BANKASI 

15 - 6 - 936 

Radyo ve Radyom 
kadar 

RADYOLiN 
de insanhğa hiz
met etmektedir~ 

~ünkü 

RlDJO~iN 
dişleri, dişler, mi
deyi, mide viicu
dü kuvvetlendirir. 
Sıhhatli ve kuv
veUi insanlar da 
medeniyete hiz
met eder. 

Mevsim münaıebetile banyo 
havlu ve burnuzlarının her cin 

ıini çok ucuz fiyatlarla maiaza 
mızda bulursunuz. • 

Sultan Hamam 24, Beyoğlu ı.· 
tikli) caddesi 376. 

Saçların köklerini kuvvetlendi
rir. Dökillmesine mani olur. Ke
pekleri izale eder. Neşvüne· 

masmı kolaylaştırarak hayat 
kabiliyetini a.rtınr. Lltif rayı-

halı bir saç eksiridir. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 
Beyoğlu - İstanbul 

Ademi iktidar 
ve 

Rel~evşekliğine karşı 

HORMOBIN 
Tabletleri 

Her eczanede ara~ 
,..afsillt: Posta kutusu 12~ 

Hormobin · lstanbul Sıhhat ve içtimai Muave-
net Müdürlüğünden: ------u-10111 Göz Hekimi 

Dr. ŞUKRO ERTAN 
Catalolla Nara O.maniye cad. No.30 

(Calalcila Ecuneai bitiıiii). 

':'el. 2256e 

350 lira ücretli Umum sıtma mücadelesi Su mühen
disliği münhaldir. Talip olan su mühendislerinin evrakı 
müsbiteleriyle Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletine 
müracaat etmeleri ilan olunur. (3298) 

Sa.bibi: ŞUKRU MELUI - Umumi 
Neşriyatı ldare eden: S. 8ALDI 

Guetecilik ve Matbaacılık T. :A.. Ş. 
Bastldı- er: TAN 


