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Zecri tedbirlerin ilgasına doğru 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lngiliz kabinesi tedbirlerin 
kaldırllmGsına karar verdi 

lngilterede " Zecri tedbirler vasıtasıyla müessir 
netice elde etmek,harbi göze almaktır,, diyorlar 

Londra., 17 (Tan) - ~rf tedbir
lerin bldırılmaaı hakkında kabinenin 
vereceği karar büyük sabirBızlıkla 
bekJenmektedir. 

• 

B 

Sovyet hududunda 

şüpheli bir Leh tayyaresi 

tayyarelerle yere indirildi 

Avam Kamarasmm bugünkü top
fuıtmmda bu hususta Edene birçok 
IOrgular yapılıruı ise de, hariciye na 
zın yarın cevap vereceğini bildire -
rek hiçbir ,ey söylememiştir. Filha
kika bmaranm yarmki celsesinde 
lngilterenin dıt politikası münakaşa 
edilecek ve bu meyanda Eden RCri 
tedbirlere dair kabinenin vermiş ol -
duğu karan kısa bir beyanatla izah 
edecektir. 

BUylik Onderimlz Atatürk Bafbakanmm ismet İll&lö ve Anka raclaa plen vekWerle beraber. 

Başvekıı ve Vekiller tayyare iıe geidiier 
Yarınki ceı.ede Edenden bqb, B ld . Ed N ·ı c· b" 1 Bqvekil Baldvinin, Loid Corcun 1i • a vın en evı ım ır eyn 

bera1 ft ifçi partileri liderlerbiliı de 1 kun ana hatlarmı bile tesbit etmiş - "mmtakavt prensip,, ten mWhem ol-
6 IKSylemeleri muhtemeldir. tir. duğu zannolunuyor. 

Atatürk öğleden sonra Başvekil ve 
çalıımıılardır 

Iyi malAmat alan mahafilin kana- Umumiyetle tahmin edildiilne gö- Baldvin, muhaliflerin tenkitlerine 
atine g6re, kabine bugUnJd1 mutat re Eden, fazla teferrtlata gtrifmebt onap verecektir. vekillerle birlikte 
toplantmmda BeCri tedbirlerin kaldı- zbı Milletler Cemiyeti mub.'Velena - Deyli Telgraf guetest kabinenin 
nlmumı eauen kanlatırlm9 fakat me11inin, aallhı meseleaine de temas karan lıakkmda da 9u tafBtllb ver-
llnmı )'U'ID& bıralmılfbr. edecektir. mektedir: 

BaıvekD ve veldler 
bugün hfia posta111e 
Ankaraya gidiyorlar 

Nuırlar Edenin pertembe gilntl A Halihazırda diplomasi servislerin Kabinenin zecri tedbirlerin kaldı-
hm Kamarumda aöyliyeceli nut - hamlanmağa uğrqtıldan projenin ( Arkaıı 6 mcıcla] 

Malta Adasa 

Son teknik usullere 
göre tal*im edilecek 

Londra, lT (Ta.n) - Avam ita -
lllarumm bagibılril toplantmmc!a b..__.._ __ .. 

111 &6rUltilmtlftiir. 
BaJırt,. Num Sa
lllllel Hor beyanat
ta buluDarak de • 
aıiftir ki: 

- Kalta adaaı 
Üdeaisde, hıcil -
terenin bqbca üs
.Ubahriai olarak 
blacaktır. Ada, il 
amıgelen tekilde 
fennin en 10D usul 

Almanya Avusturya ile 
ltir attlaıma yapıyo 

1'u hususta Muuölininin ve f ngilterenift 
muvafakati allndığı haber verilmektedir 

Bafvekll Iamet lnöntl, yanlarmda 
Nafıa Vekili Ali Çetiııkaya, Dahiliye 
veım ŞtıkrU Kaya, Adliye Vekili 
ŞWail Saraç, Bqvekllet Buaust 
K ... llildUril Vedij. I>Uınye Ve
ltlletl HUSU81 Kalem Mtıcltırll Arif 
olduğu Lalde dtın tayyare ile tehri
aıbe gelmifler ve Başvekil ile Na -
tıa; Dahlllye, Adliye Vekilleri dün 

Parls tabah 118.&t onu on ıeçe Ankaradan 
, 17 (Tu.) - lııformatlon 1 - Almanya AvaaturJum istik- Pil t Tahirin "dareai d ki ıa-

guetal bagtln eok f&1UI dikkat ve Wfnl ~. . 0 1 n e ~~--
heyecaah hlr haber vermlfUr. Baha 2 _Almanya •....ıur,uua ~ lf. ile Iatanbula ~a~ket etmişler ve 
.bere pre ... ....,. • AflMn7a a- lerlDe mthtabale etmlyeeektlr. tam 12 de Y~köy tayyare meyda-
j-rnde Bdo bir tetrlld mır 'ele ve 1 - AVU8turya • biri ldllttlrel nma lnmiflerdir. 
......... -·lan bazırlammt • dllerl ekonomik Od mukavele ima BatvekiHmlzle yeklller, Riy~tl-
tır. Ba has.ta MUB80llnlnln de mu-~. ctlmhur Baf~ven CeW, Meb usla-
ftfabtt aJnumştır. Bu maksatla Ber Bana mukabU Avustul')'a halla mmzdan Nun Conker, Ali Kılıç, Sa-
llndekl Avusturya elçisi H088en mt- ıunlan t&iupeaktır: llh ~ok, Iatanbul Vali VP. Belediye 
lerle ıörütmtit ve Şaşalgln 808 Bo- l N Reisı Muhittin Usttlndağ, I.stlnbul 
ma seyahati eımumda M11110llnlnln ttlrltlh:-~ her Komutanı General Halis Bıyıktay, 
Almanya De .......... için mll\'afa _ lar htlk&mete :U:...U oıa!:.;.!; [Arkalı 6 mcJda] 

le~ göre tahkim ~ !fOB kat ettlihd ele 'blldlnalttlr. 2 - llahk6m edDea Nuyonal..; ----------------------------...._ ___ _ 
9dilecek ve kuvv~tli bir .sevkülcen Pragdaa _... 111r telgrafa cöre. yiaustler halrlonda Bhltelea mÖlltell-
laoktam haline ptirllecektir." Avaaturya ile •'=e•p arumda bet • olmak üzere bir aftlmnumi lan e-

MNllk Uhfl"• hnnlMMaldlr. dlleeektlr. 

Sarlre ve Lmnma 

Müstakil iki devlet . 
haline getin1ecek 

[ Arbaı t5 mala] 

Seliitikte kıyam hazırlığı 

Komünistler Makedom:ıya 
istiklalini hazırbyorlarmış 
mrıok Bulgar Feclera•t teıkllGh le alakadar 

komitenin planlan ele 191ti 

Büyük 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

Tilrk l~kı.IAbı 
Ba11ıarken 

ya Şaldr'ln bu en kuvvetli vesikalara dayanan llarlk•· 
iade tarihi hfrlka11nı yakında neırehneje baıbyora... 

BÜYÜK TÜRK İNKILABI BASLARKEN 

llnat isinde •uıu11a•larıa •il• Is yüılerf"' •H,,.edfilerl 
iti• ltlr •r•n aydıalatacalcfır ••• 

• 



===2 
GÜNAŞIRI 

Urı'-ı:t:ı"I~~k ! 
Unutuyoruz.. Hi.fızalammz, hi.diselere ve hatırlara bir ayna vefasızlı

ğtıe bakıyor. O billur üstünde geçenlerin izlerini beyhude aramıyalrm: Şiın 
dJ, butlin ~gflerl ve bUttin renklerile \·arb~ıza l~lenmlş bir \.iicut, bir 
manzara, bir hareket, yann bir hayal silintisi blle bırakmıyac&k ! 

Unutuyoruz! tyillkler ve fenalıklar, hizmetler \'e hiyanetler, gtizelllk
Jer ve ~kinJikler, tıafızalanmmn nankör aynasmdaıı geçip giden finl 
hayallerdir. 
Dtvuı edeblyatmm, Acem bahçelerine bakan pencerelerini kapayıp 

Garp ufÔklaniıa yeni bir pancur ~ Şinasi, şimdi kemikleri llstttnde bir 
apartlman t.qıyor! 

Kırk yıl evvel, Tttrk kef'ımest, dudaklarda bir tahkir hecfllll iken: 

Ben bir Türküm, dinim, cinsim uludur! 

tDym Mehmet Emln'i, sağken, hafıza&vmumı Karacaalımedlne g6m
c1tlk ! 

SUngftJerl, göğtislerlnln kemik çlthıde kıran Çanakkale lf)hltlert, tapu 
c1eğll, topraksız merarlamıda rilzgirlann perifan çrğlıklamu dlnllyorlar! 

Unutuyoruz: 
Dlm &IJklle, saıı'at qk:Ue mum 1ş:1ğı na göz nurunu katarak saba.hlıyanla-

ft unutuyoruz. .. 
Unutuyoruz: 
Yurt ~kile, toprağın altını toprağın üstüne de~enlerl m1otuyonız ... 
Unutuyoruz: 
Kırk yıl hizmetten &0nra, bir el lşaretlle: (işte istikbaliniz?) diye ka -

ranlık sokağa açılmış bir kapı gösterdiğimiz lnhlsar memurlanın unutu
yoruz.. 

Ve böttin bu Deri hamleler, bu can verl.5ler, bu uykusuz geceler, bu kırk 
'111ık hbmetJer .ki, bir tek teselli içindir: Unutulmamak! 

Yusuf ZIYA 

An'ane memleketinde ···----··--............... -_ .................. _.. . ............ 
ıngiltere sabık musternıekeler nazı- Bilginizi Yoklayınız 

n Tomas ile A. Butt'un bütçe sırlan- -nı ifşa meselesinden .suçlu görüldük -
leri, herikisinin de Avam Kamara.sın Sorular 
dan çekildikleri malumdur. 

Avrupa gazetelerinin verdikleri ma 
lf.ımata göre bu iki mebusun Avam 
Kamarasından çekilmeleri zannedil -
diği kadar kolay olmamıştır. Çünkü 
Ingiltere parliment08unun herhangi 
bir bası, kendi isteğile vazifesinden 
çekilemezmiş, istifa edemezmiş. le 
böyle olunca, bu iki mebusun Avam 

- nanzig şehrine Polon)·ahlann 
verdikleri isim nedir? 

- Danzig serbest hükümeti hangi 
muahede Jle meydana gelmiştir? 

- Danzig serbest hükumetinin bü
yüklüğü nekadardrr f 

- Danzig şehrinin nüfmu nekadar 
dır! 

Kamarasından çıkmalan için şu ça- - Danzig serbest hilkümetlnln nü 
reyi bulmuşlar: , fusu nekadardır! 

Bu iki mebus kralm malikane,erin Dünkü soruların cevapları 
den ikisine "muhafız ve nazır,, tnyin 
edilmişler. Halbuki bir taraftatı doğ
rudan doğruya kralın hizmetinde .. m
lunmak, diğer taraftan da lngiliz nıil 
letini temsil etmek memnu olduğun -
~an bu iki mebus kamaradan ayni -
malt mecburiyeti karşısında bırakıl -
mışlar. 

Bununla beraber Tomas ve Butt'un 
kral hizmetine geçmekle para cihetin 
den lfıtf& uğradı klan Mntlınasm: Çün 
kil malikane muhafız ve nazırlan an
ane icabı senede yalnız bir ..• Evet yal 
nız bir t&k... lngiliz lirası ücret al -
maktadırlar 

S - Dünyanın en büyük barajı 
hangi.mir ve tıere<ledir 1 

(J - Birleşik Amerika hükumetle
rinden Koloradolda Huver barajı. 

S - Bu barajın yü~ekliği ve ~l
zunluğu ne 1cadardtr 1 

(J - Yüksekliği 280 metro; uzun -
luğu: S60 metro. 

S - Bu barajdaki 8eddin kalınlığı 
nedir t 

(J - En üstü: 13,70 metro; en altı 
214 metro. 

8 - Bu barajın meydana getirdi
ği gölün uzunluğu ne kadardır 1 

C - 160 kilometro. 

TAN 

Balkan festivali 

Dört vilayetten birçok 
heyetler çağrıhyor , 
!ki ağustosta b&Jhyacak olan 

Fes:ival hazırlıklarına devam edil -
mektedir. Bu işlerle uğraşan komi
te yann tekrar toplanacak ve yapı
lan işleri tetkik edecektir. 

Festivale iştirak edecek olan Türk 
heyetleri arasında Sivas, Erzurum, 
Artvin ve Gire!lundan da birer he
yet bulunacaktır. Sivastan gelecek 
heyet meşhur Halay, Erzurumdan 
gelecek heyet Par ve Dadaş, Gire -
sundan gelecek heyet Trabzon ve 
Karadeniz oyunları oynıyacaklar · 
dır. 

Mihrace dün gitti 
Bir haftadanberi memleketimizde 

bulunan Hindistanın Darampur 
mihracesi, dün, "Romanya" vapuru 
ile Köstenceye hareket etmiştir. 
İngiliz Sefareti erkanından birkaç 
kişi mihraceyi uğurlamışlardır. 

1924 senesinde de memleketimizi 
ziyaret etmiş olan mihrace, lstan · 
bulda ve bilhassa Ankarada gördü· 
ğü yeniliklerden sitayişle bahset -
miştir. 

Antrepoların idareıi 
Liman umum müdürlüğünde, güm 

rük baş müdürlüğü erkanının da İIJ
tirakile dün bir toplantı yapılmış ve 
rıhtım şirketinden müdevver antre -
polarm idare tarzı etrafında , teferrü
ata ait son noktaların da halline çalı
şılmıştır. 

Bu hususta kat'i bir itilaf elde edil 
miş olmamakla beraber, iki tarafın 
noktai nazarı arasında mutabakat 
me\'cut olduğu için, müteakip toplan
tılarda kararların alınacağı muhak -
kak sayılmaktadır. 

Ortamektep muallimliği 

Ne dersiniz ? 
Sağ yağlar 

Guya ;&İraat memleketinde, riit 
ve yaiuı bol olcluiu bir yerdeyia. 
Halbalti Türltiyede •af aai yemelt 
ciciden mü1kül bir iftir. Bunun bir
çok aepeleri vardır ya, fakat baılı
ccuı ticaret telakki.inin bide hala 
müfteriyi altlatmak gibi garip ve 
ayıp bir §•kilde tecelfüidir. Hiçbir 
yağcı, hiçbir bakkal •İze uıttığı te• 
n~kenin altındaki yağın da Ü•tÜ ka
dar aaf olcluiunu temin eclemu. 
Sağ yağ ar.hhatin ilk ihtiyaçların

dan biri olduğu halde bide bunun 
ıa/iyeti hala temin edilememiftir, 
ıal •acle yağ yediği için kendini 
bahtiyar sayan pek az fani göate
rebiliri:ıı. 

Sal yağ bulaıntGmalt yü:sünden 
birçoltlan, hiç deiiZ.e mahiyetini 
ve içinde mu.zır ıey balunmaclriını 
bildiği vejetalin yemeyi tercih et • 
meltteclir. 
Hatıra ,.elir iti Belediye /nanbu

la ,.efecelt yailann .afiyeti hakltın
cla ciddi bir muayene yapmalı ve 
halltın mai1u1 yağlar yeme.ine 
meydan vermemelidir. Bu olmaz ve 
yoilıınn aılu muayeneye tôbi olJu. 
iu halılıuıcla illı ellerde yağı toplı
yanlara ltanaat ,.elme:ue bizim ha
li.ı aağ yaj yfmtemize imkan bulu
nanıaz. 

Biz böyle düıünüyoru:ıı. 

Siz ne dersiniz ? 

KUÇUK RABERLEh 

• Maarif neşriyat müdürü - Maa
rif Vekaleti neşriyat müdürü Faik 
Reşit dün şehrimize gelmiştir. 

* Tramvay şirketinin muameli.tı
Tramvay şirketinin Belçikalı hisse -
darlan mümessili Brosens, şirketin 

hesaplarını ve muamelatını tetkik et
tik en sonra, dün ak§am Brüksele dön 

Ortamektep muallimi ·olmak isti" .. t•· 
l · · 1 ·· b k • t•h muş ur. yen er ıçın agı an mu!!a a a ım ı a.-· . 

nma dün de devam edilmiştir. Dün • Danıma~k~ ~onsol~sunun temu-
riyaziyeden imtihan yapılmış ve bu lan --:. Şch.:unız~n D~ım~rk.a .konso
imtihana 19 kişi girmiştir. losu dun Türkofıs erkanı ıle 1k1 mem

leket arasrndaki ticari münasebetler 
hakkında görüşmüştür. 

Poliste · 

Karacaa hmette büyük 

bir meydan kavgası 

Olgunluk imtihanı 

imtihan yapılacak 
mektepler tesbit edildi 

22 haziranda başlıyacak olan bu 
seneki olgunluk imtihanları için 
program hazırlatılmıştır. Bunaan 
başka lstanbuldaki mekteplerin ne
relerde imtihana tibi tutulacaklan 
da ayrıca tesbit olunmuştur. Buna 
göre Şişli Terakki, Feyziye ve Bo -
ğaziçi Liseleri mezunları Kabataş 
Lisesinde, Musevi Liselerile bütün 
ecnebi liseleri mezunları Galatasa
ray Lisesinde, Hayriye ve Yüce ül
kü Liseleri mezunları İstanbul Er
kek Lisesinde, İstiklal Lisesile bütün 
Rum liseleri mezunlan ve Darüşşe
fakalılar Vefa Lisesinde ve bi.itün 
Ermeni liseleri mezunlan Pertevni
yalde imtihana tibi tutulacaklar -
dır. 

18 - 6 . 936 

Dış siyasa
1 

Belçika ve Avrupa sulhü 
Renin Almanya t.a.rafmdaıı işpl 

dilmesi Avrupa siyaset alanında 
çük bir devlete. tekrar önem nrdl. 
ı;ika Loka.rnocular meyanında bul 
dun için Almanya, Fransa, ve lngit 
tere a.rasmdaki görüşmelerde mü · 
bir mevki işgal etmiye ba.,ıadı. Es 
sen AJmanyanın Belçika topraklan 
taarruz etmesi üzerine umumi har 
giren lngtıtere Lokarno t.aahhütlerinl 
kabul ederken herıJeyden enet Bel • 
c:ika hudutlannrn taarruzda.o masuni
yetini düşünmüyordu. Manş denizinin 
bir sahilt.l ı,gaı eıden Be-lçlkanm bü -
yük bir dt.\'16t eline g~esl Büyük 
Britanyayı taarruza maruz bırakaca
ğı için Londra hükiuneti Belçika is -
tikli.Unl dış !lllyasanın temeltaşı yap
mı~ bulunuyor. BinMDaleyh Alman· 
ya. Fransa. ve İngiltere arMmdaki 
münasebatta mübaJiga edilmlyeoek 
kada!' bÜ)'Ük bir rol oyni"1n Belçlka
nm durumu Avrupa sulhü bakımın · 
dan tetkike değer bir mesel6'ir. 

Belçika dahili durumunu 8(;U. a ... 
manlarda Fransız dahili donmıu.ns 

benzetmek pek doğru olur. Frama. e
konomik ve finansal zorluklar l!;lnde 
nasıl boğulmakta idiyse Belçika da 

Tahlrofun hediyesi ayni derecede bir buhran geçirmek • 
Geçenlerde memleketimir.e gelen ve tedir. Laval sağ cenah ve radikalle • 

şehrimizdeki birçok müesseselerde rin müzahereti ile bir ekonomik inkl· 
tetkikler yapan BQJkırdistan Cümhur ra.zın önünü almak için na.tıtl ftn·ka
reisi Tahirof, şehrimiz Rus konsolosu li.de t.edbirler aldı ise Belçtkada ''an 
vasıta.sile belediyeye bağlı düşkünler 7'eelant't.a üç bü~iik partinin, kato -
evine bir sandık oyuncak hediye et- llk, So11yali4't, ve liberallerin müzahe
miıttir. retl He devleti eline aldı, ve ekonomik 

Bu oyuncaklar dün belediyeler ta- müşkülleri hal yolunda birçok kanun· 
rafrndan tesellüm edilmiştir. lar ihdas eyledi • 

Yeni seyyah kafi leleri 
Alman bandıralı Helvek gemisi 250 

Alman ve Danimarkalı seyyahla dün 
limanımıza gelmiştir. Bu gemi bu sa
bah Akdenizin cenup sahillerine doğ
ru hareket edecektir. Önümüzdeki haf 
ta içinde bir ltalyan transailantiğile 
800 kadar ltalyan seyyahmm limanı
mıza gelmesi beklenmektedir. 

Apartıman inıaatı 
Mayıs ayında tstanbulda yeniden 

9 apartıman, 8 dükkan, ~ diğer bina 
olmak üzere 93 bina yapılmış ve 
396 tanesi tamir edilmiştir. 

GalatasarayCla ecnebi 
muallimler 

Galatasaray lisesi muallimlerinden 
prof. Guyyon ve Güilo, vazifeleri hi
tam bulduğu için bu ay sonunda Pa
rise gideceklerdir. Bu münasebetle a
yın 20 sinde, Unyon Fran3ezde bir 
ayrılış ziyafeti verilecektir. 

Askeri kamplar 

F&kat Van 7'eelindm bütün lcraa • 
tmm tatbikine ve netaiclnln görülme 
!iline meydan kalmadan seçim gf"lip 
çattı. Tıpkı Fransa.da olduğu gibi se -
çimde Sosyall1Jtıer kazandı, ve kral 
bir kabine kurması için Sosyaltst il • 
deri Vanderveldi memur etti. 

Fakat katoıtk ve liberallerin 8oı!ı • 
yallstlerle anlaşmayı reddetmeleri ü
zerine Vanden·eld kabine Jrnramıya
cabnı devlet reisine blldlrml,, ve b1I 
işin t~krar hiçbir partiye men~up ol
mryan Van 7'eetanda verilmesini ileri 
sünnü,für. 

Bu esnada Fransada grev patlak 
verdi. Belçlkadakl ameleler Fransıı 
uneleslnln hattı hareketini yakinen 
takip ederek, kendi isteklerinin de 
bltihsal edUebDeceolf kanaatine kabl· 
ne kuramıyarak çekilmesini So!l)·alifit 
icraatın gec-jkeoeği yolunda anlıya • 
rak Van ~landı tazyik çareleri araŞ 
tr~·orl1Lrdr. T.lmAn •m'"l"i ,.o lcuJ uııt 
cub.nn itlerini terk ile başlıyan gre~ 
timdi sın.ayı ameleslne ve madencilere 
de sirayet etmiş bulunuyor. 

• Yeni kadıkÖ)' iskelesi - Akay 
idaresinin yeniden yaptırdığı Kadı -
köy iskelesi tamamlanmak üzeredir. 
Bu iskelenin bazı noktalarında tadilat 
yapmak icap etmiş ve görülen noksan 
lar ikmal olunmuştur. lskelenin yeri-

Evvelki gece Karacaahmet civarın- ne konabileceği tarih henüz takarrür Askeri mekteplerin kamplan hak-
da bir kavga olmuşı üç kişi biribirini etmemi~tlr. Maamafih, evvelce tah - kında yeni hazırlanan talimatname 
yaralamıştır. Vak'a röyle olmuştur: min edilen zamandan evvel buna im- dün. Ankaradan Maarif Müdürlüğü-

Aleli.cele yeni kabineyi kuran Van 
Zeeland altı Sosyalist Bakan seçere8' 
ve Franuda Blumun tedbirleri gibi 
icraatta bulunacağım vadederek vasi· 
yeti bl.ru teskin etmı; bulunuyor. ve 
nl htikftınetln bl~k lslahat yaparal' 
devleti refaha erlştl.ttıceğl ümit edili
yor. Kadıköyünde oturan Vehbi ile karde· kan hasıl olacağı anlaşılmaktadır. ne gelmiştir. 

Yefmez l 
şi Yusuf, Karacaahmet civarından ge ============================= 

S - B1ı barajın be.<Jlediği elektrik çerlerken uzun müddettenberi dargın 
santralının k1(dreti ne kad11rdtr1 bulundukları dayıları Raşide rasla • Akay içın yeni. gemiler 

Yuka.n işaret ettiğimiz v~hDe A.
nıpa ıulhtt için Belçlkanm mü!lltakat 
bir idareye sahip olmMl elzemdir. Bil 
hususta şimdiye kadar olan ıcraatı 
De Van Zeeland kabiliyetini i8pat et
mlftlr. Ren ~gali meselesinde AJmaO 
yaya karşı gösterdiği itidal Bertin ue 
Parls arasında iyi bir muta\'"Mınt rol 
oynlyablleceğbıe de fiiphe bırakJlll
yor. - N. M. 

Sokaklarda karşıdan karşıya geçit 
ferlerini gösterecek işaret meselesi 
ne olda bilmiyoruz: Boya iyi tecrübe 
vermedi; çiviler sokakların paslı renk 
ti ve parke taşlarının intizamsızlyiı 
içinde kayboldu gitti. Şimdi daha iyi 
bir şey bulmağa çalıştıkları şüphesiz 
dir. Şimdilik hemen herkesi yine cad
delerin, sokakların ortasında dolaş -
ma1tta ve şoförler her korna çalışta 
bir de ·~&.havle,, çekmektedirler. Hani 
bugüiııerde açık göz bir fabrika hem 
ördek gıöi öten, hem de "lahavle,,diye 
bağıran bir korna icat etse, lstanbul 
,oförlerine yapacağı satışla zengin 
olmaması imk8.nsızdrr. 

Geçen giln iki kişi sokak işaretle -
rhıden bahsediyordu. Bunlardan bi -
rm Pa.rlsten daha ~ni dönmüştU, 

ötekine anlatıyordu: 
- Pariste çıkmaz sokakların başı 

na da mavi renkte birer müstatil pla
ka koydular. Acaba bizde de koya -
caklar mı dersin? 

öteki güldU: 
- Bizde her sokağın hususiyetini 

gösterecek birer işaret kaymağa kal
karlarsa işaret yetmez. öyle ya: Ka
ranlık sokak, aydınlık sokak, pis so
kak, temiz sokak, tehlikeli sokak, pcn 
cerelerinden halı silkilen sokak, Ar
navut kaldımnlı sokak, parkeli so -
kak, toprak sokak, çamur sokak, du
varları "eşeklere mahımslu sokak, 
dar sokak, daracık sokak, sususz so
kak ... 

-Yeter! 
- Vallah yetmez, dUnyanm işaret 

1erini toplasak yine yetmez! 

Güzel! 
M.Uşteri bakkala soruyor: 
- On beş gt1n evvel aldığım zeytin 

Jağdan var mı! 
-Var. 

O - 1.885.000 beygir kuvveti. mışlardır. Sokak ortasında ka.rşıl~an 
..._......__.. .... .........., dayı ile yeğenler, evvela ağız kavgası

- Oyle ise o bittiği zaman gelirim . . na başlamışlar ve sonra işi büyüterek 
Fena fena kokuyordu. biribirlerini dövmeğe kalkışmı9lardır. 

lyi bir usul değil mi?. . Bu sırada Raşit, biçağmı çekerek Veh 

Pul köıesi 

Bugiln okuyucularımıza yeni bir 
köşe daha açıyoruz. Pul meraklısı o
lan okuyuculanmız arada sırada bu
rada muhtelif memleketlerin pulları 
üzerine verilmi§ f aydah malü.mat bu -
lacaklardır. 

Şili pullan cenup Amerikası kollek 
siyonunun en enteresanlarmdandır. 

1853 te çıkanlmış olan ilk Şili pulla
rının iyi bir istikbali vardır. Kristof 
Kolombun profil bir resmini taşıyan 
bu pullann, meraklıları eğlendirecek 
birçok basış ve renk nevileri mevcut
tur. Bu pullar tırtıl.sız olduğu ve taba 
kalardan kesilerek aynlmı, bulundu -
ğu için boş kenarları geniş olanlar na 
dir ve tabiatile daha kıymetlidir. 

Yukarıda söylediğimiz pullar hak
kedılmiş kalıplarla basılmı§tır. Bu ilk 
pullardan 5 "centavos,, luk kırmızı 

pul bir müddet sonra esmer - kırmızı 

renkte olarak taşta basılmıştır. Bu 
ikinci pul altmış - yüz lira arasında 
alıcı bulmaktadır. 

Şunu da söyliyelim: Bu ilk pullarm 
birçok bozuk ve yanlışlan da vardır 
ki, şekillerine ve azlıklarma göre kıy 
met alnuşlardrr • 

Daha yeni pullara gelince bunların 
hepsi tırtıllıdırlar ve çok güzel resim 
terle süslenmişlerdir. 

Kısacası, Şili pullarının kolleksiyo
nu, ihtisas yapılmağa değecek kadar 
gerek renk ve gerek resimleri itibari 
le değişik ve zengindir. 

bi ile Yusufu muhtelif yerlerinden ya
ralamıştır. Faka.t Vehbi de bu arada 
biçağını dayısının ensesine saplamış
tır. Biçağın açtığı yara derin olduğun 
dan R~it bayılmıştır. 

Vak'a yerine yetişen polisler, Uç ya 
ralıyı da hastaneye kaldırmıılardır. 
Tahkikata devam edilmektedir. 

Sarhoıluk ve yara lama 
Beyoğlunda çarşı çiçekçi sokağında 

ki evine a&rhO§ gelen şoför Nazım, 

ayni evde oturan lıımaille kavgaya tu 
tuımuftur. Kendini bilmiyeeek dere
cede aarhot olan Nazımı, lsma.il jilet
le yUzUnUn birkaç yerinden yarala -
mıştır. Nazım hastaneye kaldınlmılJ, 

suçlu yakalanmıştır . 

Bir sandal kazası 
Kasımp~ada oturan Hikmet, Emi

ne ve Saadet adındaki Uç kadın Ka -
smıpaşadan Salihin sandalına bine -
rek Cibaliye gitmek istemişlerdir. San 
dalla tam Cibali açıkla.rma geldikleri 
stra.da kaI"1ıdan gelen bir motör san 
dala çarparak devirmiştir. Denize dü 
§en kadınlar, etraftan yetişen sandal 
cılar tarafından kurtanlmıftır. San -
dal parçalandığından batmı§tır. De -
nizden çıkarılan kadınlar hastaneye 
kaldınlmı§ ve vak'a etrafında tahki
kata baı,lanmıştır. 

Çocuğu düıürmüı 
Fatma isminde bir kadın, aldığı ilaç 

neticesinde çocuğunu düşürmÜ§, ve 
hueki ha.ata.nesine kaldınlmııtır. Müd 
deiumumllikı tahkikat yapmaktadır. 

Kadronun tevsii etrafında 
tetkikler yaptırılıyor 

Akay vapurları Köprüde 

Akay idaresinin elinde mevcut olan 
gemi kadrosu tevsi dilecektir. Bu ida
renin elinde mevcut olan gemilerden 
bugUn kullanılacak vaziyette olan on 
bir gemi, servis yapılan hatların ihti
yacım mütkillltla k&r§Ilamaktadır. 
Kadıköy - Haydarpaşa - Adalar hat -
tmm seneden seneye artan bir rağbet 
kazandığı istatistiklerle sabit olmak
tadır. Buna ilaveten geni~ bir inkişafa 
yürüyen Yalova hattı ve Floryaya ih 
dası mükarrer olan servis, mevcut ge 
mi kadrosunu takviye zaruretini do
ğurmaktadır. 

Akay idaresi, kadroya ilave edeceği 

gemilerde aranacak evsafı bir fen he
yeti vuıtaaile tesbit ettirmektedir. 
Denizyollan idareei mUtehueuıı Ki
pin de reyı almaı;ak tesbit edilecek 
esaslara göre, lipari§i icap eden vaaı
taıarm memleketimtlde yapnp yapıla 
mıyacağı ciheti ~acak, ve eğer 
buna imki.n bulunmazsa Avrupa tez
gahlarına ısmarlanacaktır. 

Temin edildiğine göre, Aka.y idaresi 
yeniden betJ vapura şiddetle muhtaç -
tır. Bu vapurlardan ikisi mUnhasrran 
Yal ova hattma tahsis edilecek ve bun 
lar en u 18 mil yol yapacak eveafta 
olacaktrr. 

Belediyed e 

Motör sahiplerinden 

alınacak ~eıalar 
Belediyeye resmen müracaat et• 

tikleri halde formalite yüzünden b"" 
nüz ruhsat alamamıt olan motörl.ı' 
için sahiplerinden bir misli ceza il' 
ten ilmektedir. 

Daimi encümen, bu ıuretle cesa1' 
tabi motörlerin cinli ve adetıetile 
ceza miktarlarmı teabit etmeğe ltl " 
zum görmüş, bu huswıta belediye 
şubelerinden birer liste istemlfdt· 

• Belediye hizmetinde çalıf&ll b&" 
zı mütekaitlerin halen belediyede iş
gal ettikleri mevkilerin Baremde ye; 
ri olduğu için bu gibiler ucretıeri11 
petin olarak almakta iq.iler. 

Daimi encümen bundan sonra bd 

gibi memurlann itlemi' olarak il~ 
ret almalarına ve tamamlle ücrt' 

aıa· memurlar ahklmma tlbl tutulın 
rma karar vermiftir. ~ 

• Geçen ay zarfında ,eJırllıl 
mezbahumda 12.309 karam:;; 
3.902 dağlıç, 528 kıvırcık, 39. el< 
kuzu, 182 oğlak. 991 öküz. 261 inta~ 
202 manda, 116 dana, 285 ~a11o 
ve 15 boğa olmak üzere ı.30 ;,.u
kUo ağırlığında 58.07 hayvan k 
mi~r. 
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Poliste 

Ocüncü komiserlikten 
ikinciye terfi edenler 

'.Ankara, 17 (Tan) - ImtilWI& 
t\rerek ikinci komiaerlfle tertı eden 
fiçüncU komieerlerin ialmlerinl bil -
dirlyonım: 

Terfi ederek .... mehele taıta o
hınanlv: 

Gulaııtepten samı Kana. Antal
yadan Arif Rizeye, Ma.niuAan O. 
mazı .Avııl 7'onıuJdala, Tokattan 
Canıllah Amuyaya, Molladan Re
eep, Guia.ntepten Cemal Ankaraya, 
Gaz!antepten Ahmet GUmU~aneye, 
Manisadan Ahmet Nuri Anka.raya, 
Sinoptan Hayri Can Urlaya, ktan • 
buldan l58 Sadrettin Anka.raya., Or· 
dudan Cevdet, Denizliden Remzi 
Samzuna, Bunadan Cevdet Ankara
ya., Amuyadan F&!k Dtya.rbekire, 
bkaradan Sedat &tan.bula, hta.n
buldan 128 Ha8an J.l'ehmi Seyha.na. 

Tfll'fl ederek ;yerıeriııc'le ipka oJonan
lar: 

l.sta.nbuldan 125 Hulfuri, 14 Osman 
1"ethi, 129 HUaeyin Llmi, 154 Sadık, 
104 Kemalettııı, 17 8&m1. 80 Hayret, 
'18 Talat, Ankarada.n Remzi, Taci 
Sım, Karwtan Nueret, Jzmirden Oe
man ve Recep Ferdi. Bingölden Ce-
1&1, BmMd&n Cevdet, Trabzondan 
Banın, Jzmirden Necati. Bursad&n 
Ba.nvfi, Seyhandan Şakir, J.rmirdeıl 
Bam4. Kmıyadıuı lbnJıim. 

bntJhanda kwn1lp :mönhal bal-
-=eemden dolaJI nempıııt: bhnlar: 

ı.tanbulda.n 145 Niyazı. 72 L 
Büla, 1• Şü~ 9 Hüaeyin. 137 lb
rahim, 30 .Amn, 26 Şerafettin, 19 
lıluhfttiıı, 56 lıl. Ali, 66 lıl. Nuri, 
100 Etem. 139 Abdn1kadir, Bitliaten 
lama.il, Haklrlden Avni, Bilecilrten 
TahJr, Içelden Emin, Boludan Etem, 
Ma.raştan lzzet, M uğladan Tahain, 
Twıcellnden Li'ıttl, Muğladan En
~. Balıkeelrden Mürt.eza., Tunce
ltııdeıı Feyzµllah, Ağndan Hayd&r, 
Çonilıta.n Umran,. ~&tyadan Avni, 
Ç&n&kk&leden Rem.il, Koeaeliden 
Mehmet, Seyhandan Halil ve Tev -
tık. lçelden Mu8t&fa ve HUdal, Glre-
1ranrum Duıan. Tokstt&n Ham~ lz
mirden Cemil. Tuncelinden Şerif, 
Elbizden Şevket, Emncandan Dı • 
ll&D.. 

Göçmenlere 

gösterilecek kolayhk 
:Ankara, 17 (Tan) - )ı(ahalll va-

1 n kayma.kam tarafmdan memle
ketimize gelen muhacirlerin be!'& • 
herlerhıde getirdikleri efY& için '9&

İilen g{lmrUk mua.ftyet klğıdı üze
rinde g1lnıriiklerce tahkikat ve tet -
)1kata gf.riflldiği vaki fik'yetlerden 
anl•f11mlfbr. Gtımıilkler Umum 
Direktrfilügtl bu hueust& gümrükle
re blr ta.mim yaparak lakln Kanu -
nunun e,ya muafiyetine alt olan 31 
tncl m&ddeelnin açık hükmü k&l'f!
mnd& göçmen ~ya ve hayvanlannm 
memlekete &erbestçe ithal edllmeeinJ 
IX5yle açık hükUmlere aykırı mua
melelerle göçmenlerin iflerinin geri 
bıra1almamumı ve bu huıusta ll -
mm gelen tahkik ve tetkikler mtll
ldye müfettişleri tarafmdan yapıla
eafma göre, gilmlilğe irae olunan 
,nmruır muafiyet klfıdı tlzerine 
geçmen e,ya ve hayva.nlannm der
hal memlekete ithal edilmeeini ve 
Jflphe ve tahkiki mucip bir hareket 
g6rillilnıe etya memlekete 80kul-
4!tıktan eonra keyfiyetin vali ve 
byma.kamlara billdirllmeefnl illte
miftir. 

Harici borçlar 
Y Gzcle elll nlabeti 

malla 6denlyor 
ADbn., 11 (A.A.) - Sosye

te l'ruko - Tttrk ft Enılfl k6-
mltr tbbtt namlanna felırtmb.. 
de balmunakt& olu &iMiere 
ellOllOlld büammn CfılAI .,.... 
n ber Dd tlrket.e alt itler lçbı 11-
Jaret fJtmltUr. 

Banlardaa harici borçlanma 
h111ılllerl tarafından tefldl fJdD -
mit olan Soeyete Jl'ranko-Tllrk, 
Parl9te lmmluımıt ualafm& mu
C'!lblnee ldfllleeek kupon takaltle
Tf ~ir Ttlrldyeden maJ mö
bayaa. etmek bltemektedir. Eko
llMrl bakaımnrzla bu hmınsllft 

mtthedatı hfırtnd., mut.ablk kal 
mışlardır. Bu 11UtttJe şimdiye ka 
dar di,izıe ödenmekte olan ha.
rld bon: tak~it1erf bundan sonra. 
ytbde 50 nw.etinde Türk mab 
ile öd8lmeğfı başlamış oluyor. 

TAN 

Casus kadın 

Buradan geçti fak at 
te~kif edilmedi 

Ankara, 17 (.A..A.) - L)'dfa Os
vald iaminde bir kadın CUU11 ile be
raberinde bulunan ga.eteci Na.uer -
berg'in hudutlanmız içinde tevkif 
edilmif olduklanna dair iç ve dıt ga 
uıelerde bir haber çıkmı§trr. 
Yaptığmuz tahkikata g6re orta -

da bir tevkif meeeleei yoktur. Hldi -
eenin malıiyeti. J.mçreli gazeteci 
Nauer'bel'.g ile yanında kltip olarak 
bulunmakta. olan Lidya Oevaldin 
ark memleketlerine doğru yapmakta 
oldukları otomobil seyahati esnasın
da memeleketimllden geçerken Ma. -
latyada merkezden talimat alınmak 

üzere 24 saat alıkonulmuş olmaların 
da.n ibarettir. 

1 Boğazlar Konferansı 

T. R. Aras dün Belgratta 
Prens Pol'le görüştü 

General Asım, askert heyet ve Türk gazeteci
leri dünkü trenle Montröye hareket effiler 

Bclgra.d. 17 (Tan) - Türkiye 
Cümhuriyeti Harici~ Vekili Tevfik 
RUştü Aras, Belgrada viı.sıl olmuş -
tur. 
Baş ve Dt~ Bakan Mila.n Stoyadi

noviç, Türk Elçisi Ali Haydar, Baş
katip Şefkati, Ataşemiliter Kayma
kam Necati, Rume.n elçisi ve Yugos
lav Hariciye erkanından birçok 
kimseler Dr. Rü9tü Arası i.~tasyon
da karşılamışlardır. 

Türkiye Hariciye Vekili bugün 
Baş ve Dış Bakan Stoyadinoviçi zi
yaret etmiş ve kendisile, Balkanlar 
ve Akdeniz vaziyeti hakkında görüş· 
müştür. 

Rüştü Aras bilahare Kral naibi 
prens PoJ tarafından sarayda kabul 
edilerek, öğle yemeğine alıkonmuş
tur. 

den son~ bazı yabancı elçilerin zi
yaretini kabul etmiJ ve gece saat 
22 de Pari8e hareket etmiştir. 

Askeri heyet dün gitti 
Montröde toplanacak olan Boğaz

lar konferansında Türkiyeyi temsil 
edecek murahhas heyetine dahil 
olan ukeri heyetimiz dUn Genelkur
may asba.fkanı General Asımın i>q
kanlığmda • .,ehrimizden Montroya 
müteveccihen hareket etmiflerdir. 

T_ürlc gazetecileri gittiler 
Boğazlar Konferan1'ını takip et -

mek ÜRre Montröya gidecek olan 
TUr:kiye gazetecileri dlinkü ekspre8-
le hareket etmi,lerdir. 
Arkadaşımız Ali Naci Karacan da 

konf eraneı takip etmek ti zere dün 
Mont.Töya gitmiştir. 

I 

l 

Yeni yeni kar kaptları 
Geç.enlerde yazmıtıhm: Bizde yeni 

bir kir l olu bulunmu~1u. Oğlu ba:ba
lllllD efYBSIDI u.hyor, baba da •'eı, -
yam «;alındı., diye polise müracaat e
dip eşyasını istirdat ediyor. Böyleu 
geı<:inip gidiyorlar. . 

A vnıpada bunun daha Umisini ya· 
ptyorlann~. Bedeni kazalara karşı ıd
gorta edilmis olanlara müracaat edip 
kohmu veya bM'.8ğml kırarak sigorta 
bedeJlnl paylasan bir çete tutulmuc. 
Hale bakınız! in anlığın indiği su çu
kura baknuz. Kendini sigorta ettfri -
yor. Sonm bacağını ktrdınp sigorta 
bedelini alıyor. Tabii bu lnnna arneli
yatmı yapana da bolca bir pay aym
yor. 

Bunl&n l,ittikçe ben korkma.ğa b, 
111.dım. Çttnkti kir yollan böyle birta
knn garip d~hli%1erden geçmlye bM -
l&rmt',& yava ya'-aş ht"pimiz bu ı~
t.P.mle~ ahşa.cağız gibi gf"li~ or. Gerd 
Uk gönlerde bize garip göriinüyor a ... 
ma yanın öbür,;tn biltiin bnnlan ta
bii ,;önntyeoeğimizi kim ldclia edebi
Hr. Ne acayip eyJere ahsmı olan be 
f'eriyettn böyfo garip bir kar yolun& 
da ah~~da şüphe etmem. 7.at4'n EnCft flrketlnln hUk6me~ M 

tm almmuı m~leMlne gellnc-e 
bugtin öğleden sonra ekonomi ha 
kanlığı Ye Erelff flrketi ~8PfJl'-
1eri Bo1Mtere dahU olduğu halde 
~ Dayama nı.Hii altında ilk 
t.oplantılarmı yapDUfl&rdll'. lfü
ak~ c'lenm edecektir. 

Pamuk ipliğinin fiatleri 

tesbit e•lcli Tilrkiye Dış lşleri Bakanı, öğle -
==================== ====== dünya artTk ilci lmmn halktan mün-k 

Ankara, 17 (A.A.l - Haber aldı- k Ş keptlr. Aldanan '"*' aldatan. Bu 1'k:i 
ltmıza göre, iktisat Veki.leti muhte- Filistinde Do tor aht ~ntan hangisini ı~tPrsf'nh~ ora~·a it-
ltf :numaradaki pamuk ipliğinin fab- tthak edlnb,. 
rika teslim peşin satışlardaki fiya
tmı bugünkü şeraiti iktisadiyeye uy
gun olarak te.8bit etmf!tir. 1 temmuz 
dan bqlryacalc: olan bu fiyatJer dört 

____________ ...) buçuk kiloluk paketlerde vergiler da 

Umumi vaziyette 
henüz salah yok Tahrir müfettiıleri 

Vekaletçe tayin edildi 

hU olmak U1.ere 4 numara için 360, 
6 num&r& 370, 8 numara 380, 10 nu
mara 390.12 numua <i35, 14 numara Kudüs, 17 (A.A.) - Yahudiler, 
460, 16 numara MO, ıs numara 530, bugiln için vukuu tahmin edilen 
20 nums.ra 460. 22 num&r& 590, 24 nnmayişlerde1t pek ziyade en~e 

Ankara., 17 (Tan) - Finans Ba- ediyorlar. 
k l ğr - _, tah · ı .. 1 • • •· numara için 620 kun.ı~tU?' • an ı , anuoı nr u;ı ennın mura- Bu nümayişler esnasında, Arap. 
kabesini yapacak olan tahrir müfet- Almanyada gizli bir lar, 1929 senesindeki kan~klıkla.ra 
tişlerini tayin etmiştir. Istanbul, t kk .. I b I d .. i•tiraklf'..rinden dolayı idam edilm'· 
T 1.:....1 ~ K kl 1· "C'..J" ç k ece u u un ugu ... .., ea..uuag, ır &re ı, .ı:.uıme, ana - :s olan dinda.şlannm hatırasmı tebcil 
kale vilayetleri arazi tahrir müfet- haberi doğru detll etmek niyetinde imişler. 
tişliğine, eski tahrir müfettişlerin· Ankara, 17. < A.A.) - Almanya- Umumt vaziyet hiç de dUzelme -
den Ismail Rifat, Ankara, Eskişehir, da gizli bir teşekkülün feaatkarane miştir. Yahudiler, KudüsUn eski 
Kn~:.'" üf' tti ı·w· Ka faaıt~-+te bulunduguw na dair ecnebi wr..uya m e ş ıgıne · zanç J~" mahallelerini bo•altm&kt.& devam 
T · K · d · d" kt·· ·· memleketlerde i• .. e olunan haberleri ,. emyız omısyonu aıre ıre oru o:r• ediyorlar. Diln, yeniden intişara 
Muhsin, Diyarbekir, Mardin, Sürt, Alman elçiliği katl olarak tekzip et- ~lıyan arAN"-& - ... eteler buraya 
Hak:1...: v ilf tti l.w. k" mekte ve bu haberlerin tamamiyle ,t':o-

0~ 
~ı, an m e f ıgıne es ı yakında, Iraktan bir heyet gelecegıw·. 

rr, • K · · 1 · d ş uydurma olduğunu beyan eylemekte 
..-._enıyız omısyonu reıs enn en a- nJ yazıyorlar. 
ban, Çoruh, Kars, Erzurum, Erzin- dir. Diğer taraftan, Arap ileri gelen -
can müfettifliğine Üsküdar buğday Resmi gazetede neıredllen terinden birçoğu Mısır'a ve LUb -
koruma memurlarmdan Süleyman nan'a gitmek Uzere Fillstini terket-
Şevket, Sinop, Kastamonu, Çankı- kanunlar rnektedlrler. Hayfanm Arap bele -

Bol Zo ld k ··r t " ı·w· Ankara, l7 (Tan) - Ceza Muha-~ u, ngu a mu et ış ıgıne diye reisi istifa ettiğinden, hükQmet 
k k~A-· d ı kemelE'rl u~um Kanununun bazı mer ez 11 ~ıye eposu memur a- •ehir i•leriyle mea.'"11 olmak Uzere 

.a-- • -· T bz R" Gil u maddelerini deği•tiren kanun, bu - ,. .,. )'l)-nnua.u ~ız, ra on, ıze, m - .,. hmıusi bir komisyon +,..,kil etmi..+ı ... 
e Gi Ord t"f t+iaJ·w · gUn Bakanlığa bağlı Eritim Okul- "")" 9"" '8-1\ , reeun, u mı e '4' ıgıne Aralıkta. Yahudi muavin, belediye 

'"'"'b k Ord t üd"' ·· Kt. · s· lan öğretmenleri hakkındaki kanun, · .,,.. ı u ma m unı anı, ıvas, reisliği vazifesini ifa etmektedir. 
K.ayaerl, Kırşehir Niğde müfettişli- lstanbul ve lzmir limanlarmm aure-
ğtne Askeri Silah Fabrikası muha _ ti idaresi hakkındaki kanun, lstan - 15 müıevvilc daha 
sibl Abbu, Alliye, Içel, Seyhan, Ur- bul Telefon tesisatının satın alın - yalcalandı 
fa mUfettiflfline eeki Temyiz Ko _ muma dair hUkömetle Şirket ara· Kudüs, 17 (A,A.) - MUfevvfk • 
misyonu reı.ıertnden Vahip, Konya, smd& &ktedilen mukavelenin tasdiki terden on b~ kifi daha tevkif edile
Afyon, t.parta müfettifliğine nı _ hakkmdaki ka.nunla Van gölil ~Jet- rek, Kudüsle Yafa anamda, Sara
B&D, Tokat, Amuya, Samsun, Ço- mesi kanunu Reemt Gazetede int.ifar fand'daki mahpuslar kampına aev. 
rum, Yozgat müfettifliifne HUN- etmı,tir. kedtımi,lerdir. 
mettln, İzmir, Manlea, Aydm mntet- =======-========~==~====-====---=== 

:eBalı~ m~~ttn8!1~~ Orman Fakültesinin gezintileri 
zrm, Denizli, Burdur, Antalya, Muf
la mtıfettlfllilne Refet tayin edil • 
miflerdir· 

Şekeri maddeler imal 
eden müesseseler 

Orman tafel>ffl bir araae 

Tayyare ile Sofyadan . •· FELEIC 

B d 
ipek fabrikatörleri 

u apesf eye gitti bugün toplanıyorlar 
Sofya. 17 (A.A.) - Şaht, Bulgar 

bankaaı nazm Bojilof ile neler gö
rU,tüğün ü gazetecilere izah eder
ken, demi4tir ki: 
"- Münakaşa ettiğinm bütlln 

meselelerde noktai nazarlanmızm 
tamam.ile et olduğunu görmekle 
bahtiyanm. Alman devlet ve Bul
gar mUlt bankalan arasındaki mU
nuebat fevkallde 11amimt olup, iki 
memleketin siya.si ve iktıaadf mUna
eebetlerinin inkişafma yardım ede
cektir. Almanya, Bulgaristanın 
kendi topraklarmdaki zenginliği i~ -
letebilmesi için, ona el uzatmağa 
hazırdır.,, 

Bu 8Irada, gazetecinin biri: 
"-Bulgar toprağında altın da 

vardır.,. deyince Şaht: 

"- Altmmız sizin olsun, biz yal
nız, endüstride kullanılacak iptidai 
maddelerle allkadanz. Almanya, 
parasız da ya~abileceğini isbat 
etmi~tir. FA!ki iktmat si8temi ebe
diyen yok olmuştur. BugUnkil gün
de, 88Jl olan, bankalardaki &ervet de
ğil, milletlerin iradesidir.,, cevabmı 
vermı,tir. 

la,,f, Peıtede 
Pe,te, 17 (A.A.) - Hava yolu 

ile Sofyadan gelen Şaht, bugün '- ı

rada karaya inmif ve tayyare mey
danmda macarietan milli bankası 

mUdUrU Bela Imrewi ile diğer birçok 
zevat tarafmdan sellmlanmı,tır. 

Sovyet hududunda 

Bir Leh f ayyaresi 
af esle yere indirildi 

lpek fabrikatörleri, ögleden sonra 
Ticaret Odasında bir toplantı yapa
caklardır. Bu toplantıya iştirak et
mek üzere Bursa fabrikatörlerinden 
de bir heyet buraya gelmiştir. He
yete, Bursa Ticaret OdMı Reisi RU~
tU riyaset etmektedir. 

Bugünkü toplantıda ipekli malla· 
nın kalitesi üzerinde gör\işUlecektir. 
Son zamanlarda piyasaya ipekli na
mı altında ucuz ve kötü mallar çık· 
maktadır. Bundan iyi mal yapan 
fibrakalar ziyan görmektedir. lpek 
fabrikatörleri, bir ınalın ipekli diye 
satılması için ne gibi şeraiti haiz 
olduğu bir nizamname ile tarifini 
istemektedirler. Bu tarif hariclnd 
kalan ipekli malların satılmama: 
için teşebbUslerde bulunulacaktı 

Bugünkü toplantıda ipek fabnk 
lan arasında bir boya santralı Bt 

mak fikri de müzakere edilecekt 
Bu santralın kurulması ıiçin, bir ko
operatif tesisi de düşünülmektedir. 

Belçikada 

Grevin büyümesinden 
endişe ediliyor 

Llyeide Sosyalistlerin bina• 
sına girmek lstlyenlerle 

kanla müsademeler oldu 
Paris, 17 (Tan) - Liyejde dün 

sabah jandarmalarla sosyalistle.re a
it olan La popwaire adındaki binaya 
girmek istiyen grevciler aramnda 
bir müsademe olmuştur. Galeyan, 
~hrln merkezinde öğleden sonraya 
kadar sürmüş ve fllcak saat on yedi
de sükfuıet temin olunabilmiştir:. Su, 
gaz ve elektrik servislerinin temini 
için gereken bütün tertibat alınmış
tır. Bu serviste çalışan amelenin ı~ 
lerini bırakmaları ihtimaline binaen 
mühendis ve diğer teknisyenlere ha
zır bulunmala.n emri verilmiştir. 

Ankara. 17 (Tan) - Şekerli mad
de imal eden mUeSBeselerin 1 hazi
ran 934 tarihinden ki.n un usani 935 
lptidamııa kadar geçen yedi aylık 
müddet J&?fmda Muamele Vergisine 
alt defterleri tutmamış olmalarının 
ve beyanname vermemelerinin ev
velce "Vergiden muaf olduklarma 
dair yapılan tebliğden mütevellit 
olduğu anlaşıldığından bu müesse
lerin bu müddete &it vergilerinin 
yalnn: aalmın tahsilile mi8il zam ve 
taahhüt cez88J tahailine gidilmemesi 

.. l __ K_8'_•_·1c_H_a_a.._r1_e_r _ _..I :;:. Bakanhğmca kararl8ştın1-
Orman Fakültesi talebesi, latan - ı venı Fabrika.sı ile Alerndağı orman

bul m~takasmdaki tekile geaintileri- larmda ilmi etUtJer yapmı,t.ır. Ge
ni blti~tir. Bu gezintiler mayı- zintide Fakülte profesörlerinden 
mı yirmisinden haziranın on ~ine Tevfik Ali, Çmar, Muhlis Oksat ile 
kadar devam etm~ir. Talebe, ge- Nebatat Profeaöril Kıravse bulun -

Moskova, 17. (A.A.) - Garpten 
Şarka doğru uçmakta olan bir Po
lonya tayyaresi,· saat 12,50 de 720 
numaralı ip.ret yakinindeki Sovyet 
hududu 1lzerinde uçmu§tur. Saat 13 
de aynJ tayyare, hududun 16 kilo
metre Şarkmda bulunan .berjiMk 
eehri iiaerinde iki geni§ daire siz
miştir. Bu sırada tayyareye kargı 

tüfek ve mitralyoz ate§i açılmıştır. 

Ecnebi topraklarda bulunduğunu an
laması 18.zımgelen tayyare ateşe 
rağmen Şarka, Minsk cihetine doğru 
uçuşuna devam et.mi§tir. Derhal ha
valanan Sovyet tayyareleri Polonya 
tayyaresini kuşatarak Minsk tayya
re meydanına inmeye mecbur et
mişlerdir. 

Şarlroi mmta.kasmda eosyalist be
lediye reisleri bir beyaname neeret
m.işler ve ameleyi sükutun muhah.
zasına davet etmişlerdir. 

100 grevci tevlrif edlldl • Ankara, 17 (Tan) - Türkiye 
ftmanlarma gelen ı.efainin limana 
~kanlacak veya aktarma ve tranait 
edilecek ~için yalnız bir türkc;e 
manif e.to sureti ar&nm88t kanria.f
mış ve allkahlara bildirilıniftir. 

•Ankara, 17 (Tan) -Gedllkt kil
~ zabitlere veıilen m&aflarla aile 
~ tayin zt.ınlanım Hava. Kuvvetle
rbıe Yardım Vergisine tlbi olduğu
nu ukerl efnd& verilen paralarm 
18e bu vergid6n muaf bulunduiunu 
Finans Bakanlığı allk&darlara bil -
dirmiştir. 

• Ankara, 1 T (Tan) - Jl'raJıA -
ftan gelecek turizm propaganda aflt
lerinhı gllmrilk nıamhıe tlbi tutul
... kan.rlapılfbr. 

Hareket vesikaları 
Ankara, 17 (Tan) - Hiçbir ec

nebi limana uğramaksızın yalnız 
Türkiye limanları arumda muay • 
yen bir tarifeye göre muntazam se
ferler yapaq miIU gemilerin ilk ha
reket edecekleri limandan alacakla
" hareket veeikaaınm gidecek son 
limana kadar muteber oınwıı ka
rarlafDıJftır. ----

Ziraat afetleri 
Ankara. 17 (Tan) - But itha

llt acentalanrun gümrük resmine 
tlbi olan zira.at makineleri yedek 
parçalarım muaf olan zirut maki
neleri pgrça.sı ,elçlinde memlekete 
eokm&k ia~}Peri anl&fl}cbğmdan 
Gtlmrllkler Umum MüdUrlüğn bu 
hU8U8ta. allkablan iku etmlftir. 

zintiler emıumda Derincedeki Tra - mu~lardır. 

HER GÜN BiR F 1 K R A 

Şarap içerken -
Genit bir l&fr& kurmuşlardı. Hepm 1 Güldü: 

<Se. ka.t& dengi ldm8elerdi. Bir arada - V allalıi. ben de anbyamadmı"! 
arap içiyorlardı. lçlerinden biri, bir Sofradakilerden ~ pelteltJ~ 
dtlzUne kadehi yuvarladıktan ııoııra, dili ile: 
yUziliıil buruftuıvak: -Bunda anlamıyaca.k bir feY yok! 

- Bu f&r&P acı imit ! diye eöylen- dedi, f&rap, insan ömrilne benaer. tık 
di. . . . . kadehler.! gençliğin verdiği neşe için-

Baktık, ili~ dıbınde pek az 3&· de, a.cılıgı duyulmadan içilir. Fakat 
rap kalmqtı. Arkadqlardan biri: filenin dibi görflnmeğe bqlaymca. .. 

- Tuhaf feY •• :o.ti, demlndeııberi, Hayatın acWfı, itte o saman meyda
acrhitnckn hiç ıikl~t etmiyordwı. na çıkar! 
Bu earap, birdenbirP. m1 acılaştı! s.ıu.tttn GONGOB 

Polonya ta~i, Sigmund Po
ciorkooeky ve Stanialov .Abranuıky 
adında iki pilot ta.rafmdan idare edil 
mekt.e idi. Bu pilotlar Var§OV& Aero
klübU azumdan bulundulda.nnı tay
yarenin de bu klübUn malı bulundu
funu, ve bir spor UÇU§U yapmakta 
iken yollarmı §8.§ırdıklarmt söyle
mi§lerdir. 

Polcmyalı pilf)tlarm beya.natlan
nm dofru olup olmadığı tahkik edil
mektedir. 

e~ 

Liyej 17, A.A. - Grevciler bu fWl· 

hah hastanelere sUtgötUrmekte olan 
k&myonlan devirmişler ve tramvay
ları durdurmağa teşebbUs etınişl 
Miktarı iki mislisinden f aZla.sma 
karılmış olan jandarma kuvveti, 
çok defalar hücum etmek mecbu 
tinde kalmıştır. Öğle vaktine ~ ...r 
yüz kadar grevci tevkif edilmiştir. 

Grev gittikse büyüyor 
Brüksel, 17 A.A. - Belçikaıım 

her ta.rafında maden sanayii amelem 
ile maden kömilrll ocakları amelegj.. 
nin ki.ffesi grev ilin etmişlerdir. An
vers ve Gand'ta dok amelesinin grevi 
devam ediyor. 

Borinage'da grev halinde bulunan 
maden kömUrli ameleeinin ltiktan 
73,000 tahmhı olunmaktadır. 
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Cemiyet CJÖrünüşte 
ve dini bir şekil 

Ziya ŞAl<ll 

tamamen ilmi 
g~steriyordu 

(Filadar). (Demirtaş), köyleri- l 
nin mükemmelen silahlandırdığı gö
nüllülerle birleşecekler; (Bursa) Ü· 
zerine yürüyerek; Ahmet Anzavurun 
ve Balıkesir üzerine yüklenmeğe 
başhyan Yunan ordusunun işlerini 
teshil eyliyeceklerdi. 

Dikkat buyrulsun; siliih ayni hain 
\'e katil silah ... Plan da, ayni hain. 
katil ve sinsi plandı. Türkü, arkadan 
.,urmak planı .. 

FtLkat bu plan tahakkuk etmemiş
ti Nisanın 19 ncu günü sabahleyin, 
Karamürsel derin bir uyku içindey
ken, - Enis Fahri beyin kumanda 
ettiği - Eskişehir milli müfrezesi, 
birdenbire kasabayı ihata etmişti. 

Kasabada, Çerkes Kazımın bera -
ber getirdiği serserilerle beraber, ci
vardan iltihak eden rumlardan ve 
ernıenilerden mürekkep, beş yüz ki
!lilik bir kuvvet mevcuttu. Ayrı ayn 
yerlere yerleştirilmiş olan bu kuv -
vetler, ilk sersemlik geçer geçmez, 
derhal şiddetle mukavemete giriş -
Dliflerdi. Uç saat süren kanlı sokak 
muharebelerinden sonra, (halife 
kuvvetleri) tepe!enmiş. bu kuvvetleri 
eevk ve idare edenler de kamilen ele 
geçiril misti. 

Bunlardan kaza kaymakamı Boş
nak İsmail Hakkı ve binbaşı Fuat 
b~ylerle, avukat Ahmet efendi; ve 
belediye reisi hafız Rauf hoca ve di
ğer çete reislerinden mürekkep on 
altı kişilik bir kafile, divanıharbe 

teslim edilmek üzere Bursaya gön· 
derilmişti. Bunlardan, kaymakam 
l">mail makkı beyle, binbaşı Fuat 
bey İznikte firar etmişlerdi. Fakat. 
gerek Karamürselde ~iriştikleri bü -
yük cinayetin ve gerek bu firarın 
cezasını. kanlı cesetlerinin yerlere 
~eplmesiyle ödemişlerdi. 

Eskişehir milli müfrezesinin bir -
taç saat zarfında kazandığı bu mu
vaffakıyt>t etrafa bir anda dehşet 
\'ermişti. (La;ı; lbo) derhal Kuvayı 
milliye tarafına geçmişti (1). Pa-
tıucak derbendinin asi ve çetin rum 
etecileri de - Karamürseldekilerin 
kıbetine uğramamak için - elle -
nde bulunan ingiliz tüfeklerini ka
ilen teslim etmişlerdi. Türklere 
~rşı en küçi.ik bir harekette bulun-

mıyacaklanna dair kat'i teminat ver-
mislerdi. · 

Bu suretle neticesiz kalan bu ha
tnane teşebbüste en ziyade nazan 
dikkati celbetmesi lazımgelen bir 
nokta varsa, o da kaza kaymakam1 
tsmail Hakkr beyin evi aranıldığı :r.a
man elde edilen birtakım emir ve ta
l!matanmelerdi. Bir kısmı saraydan 
ve bir krsmı da - Anadolnyu kan 
ve ateşe boğmak için teşekkül eden 
~p tarafından verilmiş bu emirler
le talimat arasında, Rıza Tevfik bey 
brafrndan kaza kaymakamına yazıl 
mış olan hususi mektuplar: Kara
mürsel hareketinin hangi kaynak -
1 .rdan taştrğmı göstermiye kafi gel
mekteydi. Bu evrak. Bursada, 56 n
cr fırka kumandanlığına teslim edil
rni!:ıti. Hiç şüphesiz ki, tarih bunlar
dan istifade edecek: hak ve haki -
kati, bunlarla muhakeme edecekti. 
Fakat ne yazık ki, Bursanrn Yunan
lılar tarafrndan işgali esnasrnda 
- birçok kıymetıi şeyler gibi -
bul}lar da mahvolup gidivermişti. 

Karamürselde parlıyan bu fesat a
tt>şi, etrafa sirayet etmeden söndü
rülürken; Anadolunun başka bir kö 
,esinde, başka bir fitne başgöster -
mitti. 

Diye; bir feryat yükselmişti. 

Saf ve cahil halk, takım takım 

(taalii islam cemiyeti) merkezine 
davet ediliyor. (halifeye sadakat ve 
itaat, kuvayı milliyeyc karşı da buğz 
ve adavet) namına ahitler, peyman
lar ve yeminler ettiriliyordu. 

Geceleri Rabahlara kadar içtima -
lar aktc<liliyor; bu fesat ve isyanı 

bütiin muhite yaymak i~in müzake
reler devam ediyordu ... Bu tahrikat, 
büyümek ve kanh bir şekle girmek 
istidadı gösteriyordu. 

Bereket versin ki bu vaziyet 
(Niğde) ye akseder etmez, fırka ku
mandanı çok tedbirli hareket etmiş: 
N'evşehire derhal bir müfreze gön -
dermişti. Bu müfreze cemiyetin en 
müfsit azalarından sekiz kişiyi tev -
kif eder etmez: diğerleri nedamet 
göstermiş; bu suretle de kan dökül
meden bu hadise de hitama ermişti. 

Fakaaaaat.. .. 
lstanbuldaki fesat ve ihtilal grupu 

büyük bir gayretle faaliyetine de -
vam etmekteydi. Nisanın 4 üncü gü
nü, tzmit mutasarrıfr Suat bey, az
lP.dilmiş; yerine vekaleten - itti -
hatçrlar zamanında miralaylıktan 

tekaüde sevkedilen - Çerkes !bra -
him bey gönderilmişti. 

!brahim bey, mütarekenin ilk gün
lerindenberi bu havalide mühim bir 
vazife deruhte etmişti. O da halkı, 
ittihatçıların aleyhine tahrik ve teş
vik etmekten ibaretti. Bu suretle 
ittihatçılardan intikam almak gay
retine düşen İbrahim bey. derhal 
Sait molla ile birleşmiş.. İttihatçı -
lara olan gayzını, kuvayı milliyeye 
mal etmiş; Sıvas kongresini mütea
kip (heyeti temsiliye) aleyhinde ya
prlan ilk Adapazarı isyan hareketin
de oynadrğ1 mühim rol neticesinde 
sarııvın. damat Ferit paşanm ve İn
gilizlerin gözlerine girmişti. Ve; o 
zamandanberi de bu havalide. ku -
\.'ayı milliye aleyhine girişilen teşeb
büslerde. tam bir icra vasıtalığı va
zifesini deruhte eylemişti. 

Şimdi, Anadoluda yer yer isyan 
çıkarm:rya başlıyan muhalefet gru -
pu; Karesi havalisinde Anzavur, 
Karamürselde Çerkes Kazımı. Niğ . 
dede kaza kaymakamı Nedimi bu 
kanlr fesat işlerine saldırırken, Çer
kes İbrahim beyi de - daha bü -
yük ve resmi bir salahiyetle - tz
mite göndermişti. 

!brahim bey, bu vazifeyi bi.iyük 
bir memnuniyetle kabul etmisti. Bu 
memnuniyetinin birinci sebebi. bu 
havalide ~rkarllacak isyan ve ihtilal 
için İstanbul hül{\ımetinden bol para 
ve bol "·asıta celbedilecekti. Muhit i
se, bu icıvan ve ihtiiale çok müsait
ti. C:ün kü Vilson prensiplerinden 
kendilerine hisse çıkarmak sevdası
na düşenler. çok geni!'! hayal peşin
de ge:r.mektevdfü:r. Bu cümleden ol
mak üzerf' d<'. hu civarda bulunan 
b~zt hayalpPre~tler. bir (Çerkes hü
kfıml'.'ti) µ.11rmak sevdasına tutulu -
vermişl<'rdi. 

İşte: İbrahim bev bu garip hav;ıl 
ve sevdadan istifade edecek. el al -
tından bu hiRleri tenmiye edecek .. 
8vvela Kuvayı Milliye aleyhine bir 
h:ıyan vücuda getirin de vazivete ha
kim olur olmaz: Kareside bulunan 
Anzavurla birleserck Karadeniz kr
yılanrıdan. Ayvahğa kadar imtidat 
eden havalide bir (Çerkes krallığı) 
vücuda getirecekti. • 

[Arkası var 1 

( t) La:ı İbo, bu suretle müteaddit defa 
Kuvayı Milliyeyi iğfal etmiş, en nihayet 
bu ihanctlerin;ıı cezasını, hayatile öde -
mİ!!tİr. - Z. Ş. 

:Sürriyet ve itilaf fırkasmm (Zey
nrhi.bidin hoca partisi) ne müzahe
re(fo bulunmak üzere Konyada (te· 
tılli islam) namı altında bir cemiyet 
teşekkül ettiğini evvelce arzeylemiş- " 
tik. TAN Görünüste, tamamen ilmi ve dini 

' ' bir şekil gösteren bu cemiyet, haki- 1 

katle bir fitne ve ihanet ocağından 
başka. bir şey değildi. Bu fesat oca
ğn;nn bir şubesi de (Nevşehir) de 

lllitı?'M~.a kaymakamr Nedim beyin riya· 
nde teşekkül etmişti. j 
te: Saruhan ve Balıkesir -cephe 

nan kuvvetleri, Gönen ve Bandır-
mada (halife ordusu) namını taşı - j 
y::ı.p Ahmet Anzavurun şakavet sürü 
ıeri, taarruza geçer geçmez - tıpkı 

(Karamürsel) de olduğu gibi - Nev 
şehirde de: 

.tıı80NE VE iLAN ŞARTLARı 

SiaortaJJ NormaJ 

Türlri,.• lçın D,..an ı, 
U.. L Un L Un" 

l .,.ıı1ı l scı 1 M 
9 4 50 4 - 1 -
8 .. 8 !10 ' so 14 
' 9'lldı " Of! " - 21 -

UJ.n IÇID llln.:&1.ıı ;>ırtctlenne mu 
acut edilme.tidir 

IUçü ılln.lu dotrudaıı dotrn• 
1aremı~ce umabilir. 

TAN ====================.- - ıs.ij-936 

KUŞBAKIŞI 

Korkunç bir film 
- Şimdiye kadar tahminen k&A; 

film seyrettiniz?. 
- Şöyle bir ~yüz kadar var sa

nrnm. 
- Bu filmlerin dörtyüz cloksan 

beşinin birf'r öpücükle bittiğinin tabii 
f arkrndasınrzdır. 

-Evet, yani hemen hemen bütün 
filmler, i!ji n~hayet bir öpücükle tat
lıya bağlıyorlar. Hf'r memleket bazı 
me,•addr idhal, bazısını ihraç ettiği 
gibi Holivud da dışardan sint>:ma ar
tisti idhal ve öpiicük ihraç etmekle 
geçiniyor. Sinemadan ~rkan herkesin 
kafasındaki son hayal "kızla oğlaı
nm" sf'yirciler çıktıktan sonra blle 
devam edf>n öpüşme sahnf'Si oluyor. 
Fakat ... 

- Fakat artık c;o~muza da bu 
sahnelerden bir iğrenmedir geldi. 
Hem ben sana bir şey sö3•liyeyiın mi, 
ben bir türlü bu sinema artistlerini 
bizim srrtırmzdan gC!'inen tufeyli in· 
sanlar addetmekten kendimi alamı
yorum. Bu yüzden ben sinemada on
lardan çok sinema makinesinin yer 
almasrm istiyorum. Sinema, adesesi 
önüne düşen insanlann bütün hare
ketlerini onların haberleri olmadan 
tesbit ederse hoşuma gidiyor, bu yüz
den aktiialiteleri ekserh'a a.-.rı flJm
lcre tercih edi;rorum. Zaten fotoğraf 
karşısında durup resmini çektiren bir 
insanla, haberi olmadan resmi çeki· 
len bir insanın hareketlerindeki farkı 
görmememize imkan yok. Bunlardan 
birincisinde hayattan eser kalmıyor, 
öteki hayatın ta kendisi oluyor. 

MEMLEKET MANZARALARINDAN : Güzel Boyabad 

1 
L MEMLEK ET~ ~~AN-~ 

Hiç haberi olmadan bütün hayatı 
filme alınan bir insan, düşiin ! Kun
dakta iken başlıyan filmin yirmi otuz 
sene durmadan dönerek biitün bir öm 
rü tesbit edişini düşün! En nfak ha
reketlerimize varıncaya kadar hepsi
nin perdede tekrarlanma.-,mr gözünün 
önüne getir. 

- Sen çrldırmr~sm dostum! Bu söy 
lediğine ne Ford'un milyarları yeti
~ir, ne de bütün dünyanm yaptığı 
filmler. Koca bir ömrü hangi tılsımlı 
kordelaya. sığdırmanın imkanı ola
bili 

- Peki bir ömür olma'im da bir 
sene, bir ay, bir tek gün olsun razı
ynn, yalnız hiç haberimiz olmamak 
şartile bütün hareketlerimizin filmi 
alınıp sonradan elaleme gösterilme
sine a~ep içimizden kim razı olabilir? 
Papu(lanmızm topuğu, ve~·a caketi
mizin düğmesi gibi haberimiz olma.
~an bizimle beraber yürüyen mini mi
ni fakat korkunç bir sinema adesesi
nin bir günlük i~in bile olsa hareket· 
lerimizin tesbitine hangimiz müsaade 
edebiliriz? Dünyanın en basit insanı 
deyip geçtiğimiz bir kimsenin bu şe
kilde zaptedilecek bir günlük hayatı 
e~er bugünkü öpüciiklü filmlerden 
bin kat daha cazip olmazsa ben ku
la 1da nmı keserim . 

Ve si7. ey oku,pıcular! Si7ıe bugün 
birisi ~elip te: Haberin olmadan 

- Senin beş sPnelik, bir ~'Tllık ~'a.hut 
hi rayhk ha:ratmı filme almışlar, kalk 
gidip görelim... Diser c>evan vermek 
İ('İn of' ~·apardrnız? Rana öyle geli
yor ki ilk İ'-l:ıiz hf'lki ıle hala üstii
niizdP faşırlığmız adt>seyi bulmak 
ve onu param par~a Ptmek olurdu. 

Bedri R~HMI 

Adalarda şenlikler ve 
müsabakalar 

Adaları Güzelleştirme Cemiyetin
den: 

1936 şenlikler ve müsabakalar 
programı tesbit edildiğinden neşrini 
dileriz. 

Program sureti atidedir: 
21 Haziran 936 (Pazar) Büyüka

dada konser ve mevsim açılışı. 
23 Haziran 936 (Pazar) Merkeb 

yarışı. 

4 Temmuz 936 (Cumartesi) Lu
na parkta garden parti. 

11 Temmuz 936 (Cumartesi) De
niz yarışı ve eğlenceler. 

25 Temmuz 936 (Cumartesi) de
nizde gece şenlikleri. 

21 Ağustos 936 (cuma) çiçek ser
gisi. 

22 Ağustos 936 (Cumartesi) çiçek 

Bal ıkesir ve civarında 
dolu tahribat yaptı 

Balıkesir, (Tan) - Dün öğleden sonra hava birdenbire kararmış ve 
yağan yağmur doluya çevirmiştir. Dört beş dakika kadar süren dolu 
oldukça iri olmakla her tarafı beya.zlatmıştır. Bu arada şehre iki yıl
dırım düşmüştür. 

Müselles şeklinde düşen yıldırrm.dan bir parçası Hamid.iye mahalle
sinden Arif karısı Ref'iyenin evine isabet etmiştir. Dama raslıymı bu 
yıldırım evin bütün camlarını kırmıştır. Ref'iyenin bu sırada evde bu
lunmaması hayatını kurtarmıştr. 

Yldrrnnm iki parçası da yanındaki eve büyük bir gürültü ile düşmüş 
ve evde .ha.ata bulunan kadınla diğer birkaç kadını çok korkutmuştur. 
Dolu ekinlere biraz zarar vermiştir. 

Bina ve arazi vergisi tahsilatı 
. Aydın, (Tan) - n genel kurulu, Aydın için 4, Nazilli için 3, Söke, 

Çıne ve Bozdoğan jçin de ikişer, Karacasu için de bir arazi komisyonu 
ayırmıştır. Fakat iç bakanlığından gelen emir üzerine bu komisyonlar 
her ilçe için birere indirilmiştir. 

Komisyonlar ilimizin her ilçesinde haziranın ilk gününden itibaren 
ça.hşm8!~rın~ başl~ışlard~ .. !~l~ız her ilçede bir komisyonun yetiş· 
~ıyecegı, bır komısyonun ışını ıkı yılda bitirmesine imkan olmadığı 
ılk anda görülmüştür. 
.. Bina ve .arazi v~rgilerinin hususi idarelere devri işi ilimizde önemle 
surmektedır. Tahsıldarlar devir işlerile meşguldürler. Yakında devir işi 
bitirilerek tahsilata başlanacaktır. 

Yal ova Belediyesi sırt lıamallı
ğlnln kaldırılmasına karar verdı 

\ 

Yalovada sırt hamallığı kalktı 

~ Yalova, (Tan) -:- ~ahvelerde ka- rülmemiş sı~ hamallığı yasak edil
gıt .oyunu ~a~ak edildikten soıın:, ~· rniştir .. Belediye hamallara · yekne
ledıye, yem bır karar daha vermiştir. sak elbıse yaptırmış ve üç tane yol 
Meşhur bir su şehri olarak tanı. arabası almıştır. Yukanki resim ha

nan Yal ovada hamalların pejmürde malları yeni kıYafetleri ile bir arada 
bir kıyafetle gezmeleri muvafık gö- gösteriyor. 

Sapanca trenleri 
lmıit, (Tan) - Sapancaya, te · 

nezzüh trenleri işlenıeğe ba~~11.mış -
tır. Havaların muhalefeti yüzünden 
tenezzüh trenleri tatsız olmaktadır. 

Izmit ve Adapazarı halkı da Is -
tanbuldan olduğu gibi, Adapazarın
dan da bir tenezzüh treninin Istan-

1 Adana civarında bir 
kamyon kazası 

sergisi. bula hareket ettirilmesini istemek-
23 Ağustos 936 (pazar) çiçek sa- tedirler. Bu takdirde, karşılıklı te

vaşı ve sergi. 

Adana, (Tari.) - Yirmibeş yolcu
yu yakın köylerden birine götüren 
şöför Abdullahm idaresindeki kam
yon, Yarbaşmda bir manevra hatası 
yüzünden, devrimiş, yolculardan Ye
niceli Ahmet ölmüş, diğer UÇ işçi a
ğır yaralanmıştır. 

nezzühlerin daha çok rağbet göre -
30 Ağustos 936 (pazar) Balkan 

festivali. ceği de ilave edilmektedir . 

5 Eylfıl 936 (Cumartesi) Adalar
da ve Boğazda vapur cevelanı. 

Bu programdan gayri Heybelia • 

TEŞE K KÜ R 

Çakı ile yaraladı 
Balıkesir, (Tan) - Dinkçiler na

hiyesinden Halil oğlu 11 yaşlarında 
ibrahim, Kasaplar mahallesinden A
li kızı 12 yaşlarındaki Saniyeye hid
detlenerek baldırından çakı ile yara
lanuştır. 

Samsunda umumi 
sağhk isleri 

Samsun, (Tan) - Samsunun ge
nel sağlık durumu iki yıldanberi iyi 
bir şekilde gepmektedir. 934 ve 985 
yılı zarfında merkez ve mülhakat
ta salgın hastalıklar istiltli bir şekil
de görül'tnemiştir. Her tarafta oldtu
ğu gibi burada da tektük lekelikum,
ma, karahumma, difteri, kızıl ve kı. 
zam.ık vak'aları olmU§sa da zazım· 
gelen fenni tedbirler yapılarak art
masına meydan verilmemiştir. 

Bu yıl içinde her yanda olduğu 
gibi Samsun ve çevresinde de grip 
"hastalığı görülmüş ve fakat şayanı 
ehemmiyet derecede vefiyatı mucip 
olmamıştır. 

Beş senedenberi devam eden aıt. 
ma mücadelesi tesirlerini göstermf4 
ve bir sıtma mıntakası diye tanılan 
Samsun çevresinde bu 1iastalık yüz
de seksen nisbetinde azalmıştır, 
Çarşamba ve civarındaki frengi mu. 
sapları frengi mücadele teşki"l<itı ta
rafından tedavi edilmektedir. Ru 
hastalık ta yapılmakta olan şiddet· 
Zi mücadelelerle günden güne azal • 
maktadır. 

Samsunun biri yüz yataklı mem
leket, diğeri 25 yataklı zührevi has
tanesi vardır. B·u yıl memleket has
tanesine zührevi hastalıklar için on 
yatak daha iltlve edilmiş ve bu kı.
sım için ayrıca mütehassıs bir dok
tor daha getirilmiştir. 

Belediye tarafından şehrin mer • 
kezı bir yerinde ve güzel bir bina
da bir "Süt Çocuğu Muayenehane
si" açılm~ ve bunun için de A meri ... 
kada tahsil etmiş mütehassıs bir 
çocuk doktoru getirtilmiştir. Bun -
Zardan başka bulaşıcı hastalıklarla 
mücade"le için belediyeye ait olmak 
üzere modern bir tephirhane ile bir 
de küçük, fakat güzel bir morg bi
nası vücuda getirilmiştir. 

Bu yıl içinde memleket hastane • 
sinde yatırılmak suretile S binden 
fazla hasta tedavi edilmiş ve bine 
yakın hastaya da ameliyat yapıl
mıştır. Bunlardan başka türlü 
hastalıklardan ayakta muayene ve 
tedavi edilenlerin miktarı beş bine 
yakındır. 

Emrazı zühreviye hastanesind8 
sirayet devrinde bulunan frengi, cilt 
ve diğer zührevi hastalıklar musap
ları tedavi altına alınmaktadır. Bu. 
yıl SOO den fazla frengili yatırılmak 
suretile ve 'binden fazla frengi, cilt 
ve diğer zührevi hastalıklara yaka
lanan hastalar da poİiklinik suretile 
tedavi edilmişlerdir. 

Samsunun SOJı iki yıllık genel sağ
lık durumu geçen senelere nisbetle 
çok iyi bir şekilde geçmiş ve hasta
lıklar hergün biraz daha azalmağa 
yüz tutwuştur. Bu yıl yapılacak ~
ler arasında şunlar vardır: 

Memleket hastanesinin bazı kı· 
sımları esaslı bir şekilde tamir edi
lecek, pavyonları biribirine bağlıyan 
yollar yapılacak ve hastanenin ö~ı 
tarafındaki bahçe güzel bir park ha
line ifrağ edilecektir. Frengi ha& • 
tanesi için bir diyatermi alınacak 
ve diğer bütün eksikliklerinin ta
mamlanmasına çalı.§ılacaktır. 

...__ .................... ı 

- Halife ve padişahtan başka. 
hıçbir kuvvete itaat etmeyiz .. Kuva-
yı milliye namı altında toplanan asi 
ve. 'tıağilere boyun iğmeyiz. Şeriatin 
frt.Jası ve padişahın fermanı ile 
etimle.si idama mahkum edilen bu gü 
nıhu ?ağıtmak için malımızı ve ca-

IC6çilk UlnJarm 5 utırlıtı bir deta 
ıtı SO fnınJ•hlr S ıııtırdıuı tazlaaı •cıı ·•br Daım• ~ "11nrı ılam Biı defa 
iao faalt tcuı relrilndaıı 3 lO lruru 
nftinlir 

dada 15 - 20 - 25 turluk ayrı üç bil siklet yarışı yapılacaktrr. Bu yarışla 

1 

rın tarihleri ilerde gazetelerde ilan 
olunacaktır. . 

Hastalığım esnasında bizzat yok
lamak, telgraf ve mektuplarla hatı
rımı sormak suretile candan alaka 
gösteren sayın büyüklerime, dostla
rıma ve arkadaşlarıma ve tedavimi· 
çin her türlü fedakarlığı yapan aziz 
meslekdaşlarıma derin minnettarlık
larımı sunarım. 

• Balıkesir, (Tan) - llimize bağ
h Bigadiç kamununda uray tara
fından güzel bir park vücuda geti
rilmek için hummalı bir surette ça
lışılıyor. Yarısı tamamlanmış olan 
parkın en güzel bir yerinde büyük 

Soma muallimlerinin 
seyahati 

Soma, (Tan) - Muallimerin A
nadolu seyahati hazırlıkları ilerle
miştir. Bir ay zarfında Anadolunun 
pek çok yerleri gezilecektir, tertip 
, edilmiş programa göre bu -.zinin 

Menııleket haner.e •l•ertıah ehor 
~,. ....... 

111ıtı;ı:m fedaya hazıtız. 

Zayi - Nüfus kağıdı ile askerlik ve 
sikamı zayi ettim. Yenilerini çıka
racağımdan eskilerinin hükmü yok· 
tur. Miitekait Binbaşı Halit Sargut. Dr Tevfik 
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Futbol temasları 

Bu geceki dövüşü kim kazanacak ? 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Zenci boksör 
dünyanın en 

balyoz 
müth~ş 

y umruklarile 
vurucusudur! 

Alman §ampyonunun anasından emdiği süt bu akşam 
burnundan gelmezse Arabın taliine şaşmahyız 

Bok!ı tarihinde dünyayı tam mana
ıile heyecana boğan maçların sayIBı 
çok değildir. 

Bu gece Nevyorkta 100,000 kişiye 
yakın bir seyirci mahşeri önüne çıka
cak olan zenci Coi Luviz'le Alman 
eampiyonu Şimeling en heyecanlı 
maçlardan birini daha boks tarihine 
geçirecek olan iki boksördür. 

Amerikada bilhassa bir siyahla 
bir beyaz arasında olan mühim maç
lar fevkalade alaka toplar. Muhare
beden evvel dünya şampiyonu zenci 
Conaonla beyaz Cefıis dövüştüğü za
man Amerikanın birçok yerlerinde 
birçok siyahlar linç edilmiş hale geti
rilmi§tl. Siyah Consonu milşkülatla 
dünya şampiyonluğundan atlatan A
merikalılar o gündenberi siy,ah adam
lar& dünya şampiyonluğu yolunda 
yükselmek imkanını vermemeğe ça · 
Iıştıla.r,bunda düne kadar muvaffak 
olan Amerikan beyazlan bugün Coi 

Luviz önUnde çaresiz kalarak siyah - Zenci Luviz'in maçın yarısından evvel i'ini bitirdiği Max Bir 
lap dünya eampiyonluğu yolunu 8.Ç· 
mak mecburiyetinde kaldılar. dev Karnera'yı böyle yere sermiştir. 

Amerikaya ve bütün dünyaya ken- seyden daha hızlı vuran zencinin asıl Bu gece kim kazanacak? 
dini yümruklannm dehşetile tanıtan ismi: 
Coi Luviz'in bu gece yapacağı maç Alyas Cozef Luviz'dir. 13 mayıs 
hakkında düşündüklerimi buraya kı- 1914 senesinde Amerikada doğmuş
sa.ca toplamak niyetindeyim. lki bok- tur. Bugün tam 22 yaşındadır. 
söriln kazanma ihtimallerini tartma 1932 senesinde amatör olarak bok
dan evvel, boksörlük hayatlarını bil- sa çıkmış ve 1934 senesinde profes . 
direyim: yonelliğe geçmiştir. 

Bu_ gece beyaz.~~ mlimessili va- Profesyonel hayatında hasımlannı 
dyet~de anl:'bm .on~e ç~kan A~man hep bayıltarak yahut dövUşemiyecek 
ıampıyonu Şımeling ş~dı otu~ bır ya hale getirerek galibiyetler kazanmış 

, şmd,~rr. 19:4 senesm~enben boks tır. 
yaptıgma gore 12 senelık profesyo ~ A - 'k d"'rt h b'l · -

el bok tecrübes. ld - k b 1 t mator ı en o sayı t.Sa ı e mag n s ı o ugıınu a u e . . ı; .. · . 
eı·y1 llıbıyeti varaır. Bugun "Amerıkanın 

m 1~~· esinde yarı ağır sikletin en siyah tehlikesi.. denilen Luviz'i sayı 
1 . A senal 1 '1:'1.....-s'ı Şarl'a ıse- hoııabil" mağlfıp etmek şerefini kaza-
yı vnıp ısı o an :rnw b k .. .. . . Co . M1ll d' 

ltizinci devrede pes ettirmiştir. Avru- naEvvn o lsk~run ısmllı8 k~lı.. _eri ı~. d 
pada kazanuıgı galibiyetten sonra bir e ı sene ı o agır ıgm a, 
kaç mfihim galebeler daha elde ede • i~i metro boyundaki İtalyan devi de-
rek Amerikaya davet olunmuştur. nilen Karnerayı altı devrede paçav -

. raya çevirdikten sonra bilhassa dik -
:Amerikada 1929 senesinde oduncu kati celbeden zenci boksör son ve 

ııamile ma.nıfPaolinoyu dövmeğe mu kat'i şöhretini bir zamanlar Amerika 
vaffak olunca dünya şampiyonluğuna nın yegane beyaz şöhreti sayılan 
namr.et gösterilmi§tir. Max Bir'i dövdüğü zaman kazandı. 

1930 senesinin 12 haziran gUnü Al 
anan şampiyonu Amerikalı Şarkey'e 
dördUncU devrede galip ilan edilerek 
dilnya fampiyonluğunu kazanmış -
tır. Vakıa bu galebe herkesi tatmin 
etmemiştir. Çünkü Amerikalıyı Alma
nın aşağı tarailarma vurduğu için 
dördüncü devrede hakem müsabaka
dan ihraç etmek suretile galibiyeti 
J\lmana vermişti. Alman şampiyonu 
dünya şampiyonluğu Unvanrnı çok 
geçmeden kaybetmiş ve o gündenbe
ri kendini toparlıyaınamıştı. 

Son seneler yaptığı maçlar iyi ne~ 
ticeler verdiğinden dünya ağrr siklet 
pmpiyonluğu namzedini tayin için 
bugün ,Amerikanın en müthiş vurucu 
11u olan Coi Luviz'le karşılaşmasına 
karar verildi. 

Zenci Coi Luviz 

Boks hayatlarını kısaca yazdığım 

şu iki boksörden hangisinin bu gece 
galip geleceğini bulmak üzere evvela 
yukandaki malumata iyice dikkat 
etmemiz icap ediyor. 

Orada gençlik farkının siyah bok
sör lehinde olduğunu görüyoruz. Fil • 
hakika Almanın 31 yaşına mukabil 
Arap ancak yirmi iki yaşındadır. 

Boks tecrilbesine gelince, Alman 
şampiyonunun 12 senelik qoks haya
bna karşı 2enci boksörün ancak dört 
senelik tecrübesi olduğu gözüküyor. 

Galibiyet adetleri ve tarzları iti -
barile; boks hayatının Alınanın üçte 
biri olmasına rağmen siyah tarafın
da olduğu iki boksörün rekoruna bir 
göz atı§ta belli oluyor. 

Bir boks maçının muhtemel gali • 
t 

bini bulmak üzere evvela müracaat 
edilecek bu Uç noktadan ikisinin kat'i 
olarak arap lehinde olduğunu görüyo
ruz. Almanın lehinde gibi gözüken, Lu 

Bugün Coi Luviz diye çağınlan ve 
80n senelerin yetiştirdiği müthiş yum 
rukçular arasmda belki meşhur Dem 

Dev Karnera'yı yerfere seren Max Bir'e de Siyahi 
Luviz böyle yerleri öptürmü~tür. 

(TAN) rn Polis R-Omanı: 11 

Kapo arlkasnndla 
lblr cinayet! 

- 8-
Hikimler, polisler, doktor ve şahit 

ler çalıf111& od8.8Jna girdiler. Cesar 
Y.ignon • Marcellet, elleri çarpılmış 
bir halde, divanm üzerine kıvrılmıf
tı. 

Pijamasının yırtık yakasından gö
rünen yüzü ve göğsü beyaz lekeler 
ve myrıklarla dolu idi. Bir ıstırap 

ifadesi içinde çarpılmıf olan a.ğzm
dan dudaklarmın kenarlarına doğru 
kanlı bir köpük akıyordu. Bebek· 
teri camlaşmış gözleri ölçUsUz bir 
ıurette büyUmüştür 

Kocasının bu korkunç manzarası 
karşısında Ancire hasta bakıcının 
kollan anama çökerek bayıldı. 

Mlchel Herbert - Eugene Wyl 

Genç kadını kaldırıp yatağına götür 
mck lazımdı. 

Müddeiumumi doktor Miraille'i is
ticvap etti: 

- Ne dersiniz, doktor? 
Hekim kat'i bir hüküm verrmekte 

sıkıntı duyar gbiydi. Sanki fazla ile
ri gitmekten çekiniyordu. Tereddüt
le, cevap verdi: 

- Vallahi ... Kat'i bir hUkUm ver
memekle beraber, yani... 

Parmak izleri mUtehassısı daha 
kat'i konuştu: 

- Maktule çok kuvvetli bir Acide 
Prussique içirtmlş olmaları pek muh 
temeldir, dedi. Doktor, mırıldanır gi
bi: 

- Eğer böyleyse, adliye doktoru
nun yapacağı fethimeyt ameliya
tının menfi netice verme.!i tehlikesi 
vardır. Çünkü bu nevi zehirler her 
insan vücudunda tagayyürat vücuda 
get irmezler. 

Mösyö Bernard cevap verdi: 
- Ne olursa olsun, bu takdirde 

dahi, ölümün Acide Prussique ile 
vukua gelmemiş olduğuna hlikınet
mekliğimiz icap etmez. 

- Ve küçük kutusunun içine koy
duğu kumaş parçasını koklıyarak i
lave etti: 

- Vücuttaki yaralar ve berelerle 
de maktulle katil arasında şiddetli 
bir mücadelenin cereyan etmiş oldu
ğuna şüphe bırakmamaktadırlar. 
Böyle bir mücadelenin geçmiş oldu 
ğuna delalet eden sebeplerden bir i 
de, teskin edici ilacın üzerine kon 
duğu geridonun devrilmiş olmasıdır. 
Bu gcridon ya katil tarafından. ya · 
hut katilin tazyikı altında kalan 
Mösyö Vignon de Marcellet tarafın . 
dan devrilmiştir. 

Ekmek parası 
ln!iian vardrr, i,tediği utandıncı bir 

hareket için: 
- Ne )·apayım, der, ekmek parası! 
Bu ln"8ndan korkunuz. Ayni maze

retle küfranı nimet eder . 

Macar takımı Boçkay 
sehrimize geliyor 

Fıkir, ~alışma, iman ~ibi mefhum
lann a..alet \:e alıntf"rinin k~-metinl 

reddeden bu ekmek parasını mazeret 
olarak llf"ri sürenlere, bir lokma ek • 
mek i~ln neler yaptınlamaz?. 

Sırsız ayna 
Kafası işlemiyen muharrir, Unka· 

panr köprüsünün bugünkü ha11ne ben 
zer. 

Okuyucusunu bir kıyıdan öteki kı
yıya geçiremez. 

Yaratmak 
Uykuya "yan ölüm,. derler. Fakat 

iki mi~li hayat \·erir • 
Hakiki mütt"Jekkirler bunun l.;in az 

konu!)urlar . 

Şuur 
Saati duran adam nktinl 

Niçin kendini kaybetmiş gibi 
mr'! 

bilmez. 
çırpı -

Fikret ADIL 

, 
Berlin Olimpiyatları hazırlık kam

pına seçilen futbolcularımızla 3 kar
şılaşma yapmak tizere Macaristan 
profesyonel likinin kuvvetli takım
larından Boçkay fehrimize davet 
edilmiştir. 

Uç sene evvel şehrimize gelerek 
Macar futbol sistemi hakkında ilk 
kanaati aşılıyan Boçkay takımında 
sağ açık oynıyan .Markoş ile mildafi 
Toldi'nin halkımız üzerinde bırak • 
tıklan intıbalar bala silinmemiştir. 

Boçkay takımı ile 27 • 28 haziran 
ve 1 temmuz tarihlerinde üç müsa
baka yapılacak ve kampa ayrılan 
oyuncalardan bir takım ilk maçı di
ğer bir takım ikinci maçı yapacak· 
tır. Her iki takımda muvaff akfyet 
gösteren futbolculardan yapılacak 
üçüncü bir ekiple Macarlar son ma
çı oynıyacaklardır. Müsabakalar 
Taksim atadyomunda olacaktır. 

Yunan basketbol takımı 
geliyor 

vizin dört senelik tecrübesine muka- Olimpiyada gitmesi etrafında 
bil Almanın 12 senelik tecrübesin~ de uzun münakaşalar cereyan eden 
ben arabm lehine kaydederim. basketbol takımı, bu şubedeki ehli· 

Bazı kimseler bir bokı;örün altı se- yetini isbat etplek düşüncesile Yu
neyi geçen tccrü'oe uzunluğuna kıymet nan basketbol takımını iki müsaba
vcrirler. Ben altı seneyi yumruk al- ka yapmak üzere şehrimize davet 
tında geçirmiş bir boksörün bilakis etmişti. Teklifimizi kabul eden Yu
söndüği.ine eskidiğine inanmış ve eski nan basketbolcuları haziranın 22 
boksörlerin hayatlarından bu netice- smde lstanbula gcleceklerinj alaka
yi çıkarnuşımdır. Döğüş tarihine ba- darlara bildirdiklerinden, muntaza • 
karnak. en büyük boksörlerin altı se- man çalışmalar yapan basketbolcu
neden sekiz seneye doğru giderken tanınız antrenmanlarını sıklaştıra
vaş yavaş söndüğünü görürüz. Döğüş rak hazırlıklarını tamamlam1'lardır. 
te esas, içinin alevini kaybetmemiş Yunan basketbol takımile ilk kar
galibiyetlerc kanıksamamış olmaktır. şılaşmayı ayın 24 tinde lstanbul ta
Bu manevi hassanın ve bedeni muka- kımı ikinci karşılaşmayı 26 sında 
vemetin dayanma haddi en fevkalade Türk .Milli takımı yapacak ve müsa
yaradılışlarda dahi sekiz seneyi pek bakalar Beyoğlu Halkevi salonların-
aşamıyor. da olacaktır. 
Kağıt üstilne geçmiş kıymetlerin U- Şimdiye kndar hiçbir milli temas 

çünU de siyah tarafına verdikten son yapmryan basketbolcularımız bu 
ra iki boksörün döğüş tarzlarına gc- maçlarla basketbolun bizdeki dcre
çiyorum. cesinf göstermeğe çalışacaklardır. 

N'e yazık ki, yumruklarile dünyaya Basketbol takımı için tesbit edilen 
dehşet salan arabın döğüşünti sine • oyuncular şunlardır : 
mada bile göremedim. Alman şampi- Naili, Hayri, Feridun, Rıza (Gala
yonunun iki döğüşünü kısa olarak. tasaray), Sadri, Sakalak (Beşiktaş), 
üçüncü döğüşünün de tamamını sine· Habip, Penso. (Halkevi), Şeref (Gll
malaroa defalarca seyrederek fetkik neş). 

ettim. Alman boksörüniln, Stribling'e Finlandiya müsabakalanndan Bon
karşı yaptığı on devrelik maçı dört ra Almanlarla karşılaşacaklannı bil
defa Taksim sinemasında seyret • 

• • 1 Al dirdiğimiz güreş!::ilerimiz dünden 
mıştim. Hem 0 zaman ar man . itibaren kampa girmişler ve munta-
boksörü parlak devrelerini yaşıyor • 

1 d O d .. d"ğil' Al zaman çahşmalarma başlamış ar· u. ra a gar u m man, ne yum d 
kl · bet' h" ır. ru arının ısa ı, ne ucum ve nr 

de müdafaa tarzı itibarile bende Sü · 
per sınıftan bir döğüşçü tesirini bı
rakmamıştı. 

Alman güre§çilerile 
yapılaca .. müsabakalar 

Arabm döğüşünil görmediğim hal- Alman güreşçilerile yapılacak mil-
de dövdilğil şampiyonların boks tarz-· sabaka tarihleri 25 • 26 ve 29 • 30 
larile mükayese ederek şöyle bir ka- haziran olarak tesbit edilmiştir. 
naate varıyorum: Taksim stadında geceleyin yapıla-

lki elile de fevkalade sıkı vurduğu cak müsabakaların ikisi Grekoro • 
için müdafaa hassalarından ziyade men, ikisi serbest güreş tarzında ol
hücum kabiliyeti artmış ve yumrukla ması kararlaştırılmıştır. 

rının i~~~ti her vu~d;ı~nu y~varla- Olimpiyat kampına yeniden 
mak yuzunden harıkulade saglam · b I I k 
taşmıştır. azı oyuncu ara ınaca 

Bu vaziyetlerde bulunan iki bok • Her sene mütekabil karşılaşmalar 
sörün bu gece yapacakları maçta iki 
sini hayalimde kendi tarzlarile can • 
!andırıyorum. Vardığım netice ve hü
küm şöyle çıkıyor: 

Arap, yumruklarım sakatlamaz ve 
son ga7..etelerde yazıldığı gibi. sUran
trene olmamışsa maçın yarısına var
madan Almam haklamış olur . 

Alman tarafını tutan gazeteciler 
divorlar ki; 

0

Şimdiye kadar arapla döğüşen bü-
tün boksörler yılgın ve kaçak döğiiŞ· 
miişlerdir. Halbuki Şimeling bu sefer 
daima hiicumda döğüşerck arabın za
if yerlerini bulacaktır. Böyle düşünen 

Mösyö Xavier Guilet: 
- Pek doğru! pek doğru! dedi, 

sizin tahmininiz hasta bakıcının ve 
madam Vignon de Marcellet'nin şe
hadetiyle de tevafuk etmektedir. 
Bunların her ikisi de geridon un üze
rindeki cam kadehler ve şişelerle be
ra bcr düşüp devrildiğini söylemek -
tedirler. 

Basiretkarlıkta geri kalmamış ol · 
mak için, kısım amiri Faverelle de 
odanın etrafını bir kere devretti Ye 
odanın ikinci mahrecini örten kadi
fe perdeyi gösterdi . 

EIC'ktriği yaktı ve bu perdenin ka
padığı laboratuvarın içine bir göz: 
attı. 

Sonra, parmak izleri mUtehaMısı-
na dönerek: • 

- Burayı görmediniz mi? Bedi. 
Mösyö Bemard iğilip odanın içine 

hakarak: 
- I<;vet, gördüm! dedi. 
Polis, oradaki alat ve edevatın a

rasından geçerken doğru liboratu -
van vestiyole bağlryan kapınm önU-

!ere karşı vereceğim cevap şudur: 
Sıkı duran ve sağlı sollu her iki 

yumruğunda hasımlarını yere sere -
cek kuvvet ve sürat bulunan bir bok
söre karşı hücumda döğüşmek, mu -
kabil hücuma düşmek itibarile, daha 
tehlikelidir . 

Bu geceki döğilşe Alman taarruzla 
başhyacaksa, sinema şeritlerinden ka 
zanılacak binlerce dolarr unuttura -
cak kadar arabı alevlendirecek ve ne
tice yukarıda tahmin ettiğimden de 
daha çabuk çıkmış olacaktır. 

de: 
- Ya bu kapı? 
Mösyö Bernard: 

Eşref ŞEFiK 

- Onu da unutmadım! dedi, esa
sen bu kapı ile uğraşmağa lüzum 
yok. Çünkü katil cinayet odasını 
terketmek için bu kapıdan istifade 
etmemiştir. 

Mösyö Faverelle: 
- Ona şüphe yok! Çünkü kapı 

kapalı ve kilidi de içerden kilitlemtş
ler. 

Bir tarafta silik bir vaziyette du
ran, şakaklarının altına doğru kır -
!aşmış iki favorisi uzanan, kıyafeti 
insanda iyi terbiye görmüş bir uşak 
intibamı yaratan biri, müdahale et
ti. Bu cinayet masasından Leprince 
idi. 

Kesik ve zayıf bir sesle: 
- Bu odayı açmağa teşebblls e -

dildi mi? 
Diye sordu. 
Kısım amiri: 
- Onun bir ehemmiyeti yok! de

mekle iktifa etti. 

.. 

yaptığımız Sovyet Rusya tarafından 
vaki olan davet üzerine, hükumeti -
miz Olimpiyat dönüşünde ve eyllll 
içinde atlet, güreş ve futbolculardan 
mürekkep bir kafilenin Sovyet Rus
yaya gitmesine karar vermiştir. Bu 
vesile ile Bcrlin Olimpiyatları dola -
yısile seçilen futbolcu kadrosunun 
çoğaltılmasına karar verilmiş, kadro 
ha,rici kalan bazı kıymetli eleman • 
larımızın yeniden kampa alınmuı 
t ekarrür etmiştir. Xeniden kampa 
girecekler içerisinde bilhassa Esat, 
Haşim ve Kadrinin isimleri mevzuu 
bahsolmaktadır. • 

Futbolcularımız ve 
Olimpiyatlar 

Bazı gazeteler, Avusturya, ltalya 
ve Çekoslovakya takımlanrun bugün 
kil kuvvetini igaret ederek futbolcU -
!erimizin onlarla boy ölçüşemiyecek
lerini yazmakta, olimpoyatlara gidil
memesi yolunda neşriyat yapmakta
dırlar. Futbol f edcrasyonu reisi, bu 
neşriyat etrafında düşüncelerini so -
ran bir arkad~ımıza şunları ıöylemiş 
tir: 
"- Behsedilen eeyler ve yapılan 

iddialar, bugUn A vrupanın en kuvvet
li profesyonel takımları üzerine olu • 
yor ki, bunlar olimpiyada esasen pro 
fesyonellikleri dolayısile iştirak ede
mezler. Binaenaleyh, bu mikyası or
taya atan gazete olimpiyatların ama
tör takımlar tarafından yapıldığını 

dilşUnmeli ve iddialarım ona göre, 
serdetmelidir. Bunu hatırlamamakla 
biiyUk bir hataya düşmüştür .. ., 

Federasyon reisi, milli takıma tef -
rik edilen oyuncular seçiminin gayri 
mes'ul zevat tarafından yapıldığı yo
lundaki neşriyat hakkında da demiı
tir ki: 
"- Böyle bir şey zaten mevzuu 

bahs değildir. Futbol federasyonu me 
suliyetfnl mildrik olmakla beraber ya 
pılan seçimin nihai kararını kendisi 
vermi~ ve verecektir. Evvelce de söy 
lediğimit veçhile, seçiciler şahsen bi· 
zi tenvir ederek bu milli vazif edeld 
ihtisaslarından federasyonu müstefit 
etmişlerdir. Kendilerine bu husus için 
federasyon müteşekkirdir.,, 

Su sporlar1 
lst. su sporlan ajanlığından: 

Kı~ın Y alovada sıcak sulu havuzda 
yapılan çalıştırmalarda ede edilen 
neticeyi bu sene mevsim b~langıcı 
dolayısile Heybeliadada yeni yapılan 
yilzme havuzunda 200 metro serbest, 
100 metro serbest, 200 metro kurba
ğalama, 400 metro serbest, 100 met
ro sırtüstü, 50 metro kurbağalama 
yeni isti!, 4 x 200 serbest bayrak ya
rışı, atlama, su topundan seçmeler 
yapılacaktır. Kış çalışmalarına iştirak 
eden bütün yüzilcülerin 21 haziran 
936 pazar günü saat ikide Heybeliada 
daki yüzme havuzunda bulunmala.rJ • 
tebliğ olunur. 

Galatasaraylı Adnan 
antrenör 

Galatasaraym eski oyuncula.rmd&ıl 
santrfor Adnan, Edirne sporcula.rmı 
yetiştirmek üzere klübünden ayni • 
mıştır. Genç antrenör, Edirnede mem 
leketin spor işlerile meşgul olacak • 
tır. 

Davis Kupası 
Belgrad, 17 (A.A.) - Davis ku

p8.11 tenis ·maçlarında Yugoslavya, 
Avusturyayı 4 - 1 yenmiş ve bu su· 
retle Avrupa mmtakMı finaline kal- · 
mı~trr. 

Leprince, ilerliyerck: 
- Bilakis çok ehemmiyeti var ! 
Diye mukabele etti. 
Cinayet masası polisi yavaşça a • 

nahtan kilidin üzerinde çevirdi ve 
l!.çılan kapıyı gUrUltUsUzce itti. 

Mösyö Faverel~ canı sıklımış, 
bir taraftan sakrzını çiğnlyerek: 

- Kapmrn öbilr tarafına konmuı 
bir masanın ~ "'ıyı kapadığını 
görmüyor mus'miu'Z? dedi. 

Filvaki vestiyolde, kilidi da.hi ka· 
pıyacak şekilde konmuş hafif bir ma 
s:-~ vardı ve bu masanın Uzerine bU
yiik bir çalgılı saat konmuştu. 

Buna rağmen Leprince kapının 
kanadını itmeğe devam etti: Aralık 
kafi miktarı bulunca vUcudunu kay
dırarak geçti. kapıyt kendi üzerine 
kapadı ve mobllyeyi ilk vaziyetine 
koydu. 

Leprince gayet ağır ve teenni itf' 
hareket ediyordu. Kapmın arkasın
da durdu ve masanın kımıldamama
t1ı için bacaklarından birinin altınıı 

[Arkası varl 
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Başvekille üç vekil dün öğleyin 
tayyare ile Ankaradan geldiler 

Ba§vekll ismet lnönti tayyareden indilden sonra kendilerini karşıbyan • 
lar arasında 

[ Ba,ı ı incide l ' il ve Hariciye Vekili vekili Şükrii Sa.
Merkez Komutanı General Fehmi, racoğlu, Baymdırbk Ba.ka.nı Ali Çe -
İstanbul Emniyet Müdürü Salih Kı- tinkaya ve Dahiliye Vekili Şiikrii :K. 
lıç, Cümhuriyet Halit Partisi Istan- yayı Flory1Mlald köşklerinde kabul e
bul Vıli.yet idare Heyeti Reisi ve derek öğle yemeğine alakoymuşlar -
birçok r.evat tarafmdan karşılanmı§- dır. 
tardır. 

Başvekil ve Vekiller 
Atatürk yemekten sonra Başvekil 

ve vekillerle bir müddet çalışmışlar -
dır. 

A tatürkün yanlannda Ba§vekil ve vekiller dün geceyi Ata 
türktin ~flrl olarak Florya köşkün 

ht.anbul, 17 (A.A.) - Belslciinilıur de geçlrmlşlerdl-. 
~tatiirk dön öğleden evvel, Anka - Başvekil ve vekiller yann öğleden 

radan hava poetulle tehrlmlze gelen. aonra yine hava postulle Ankara.ya 
Başvekll lmıet lnöntl De A dliye Vekl- avdet edeceklerdir. 

Komünistlerin teklifi 

Fransada tavsiye 
usulü ile mücadele 

.._ 

Zecri tedbirlerin 
ilgasına doğru 

"Zecri tedbirlerin muhafazasını mu 
hik göstermek hiçbir şey yoktur. 
Esasen bu tedbirlerin muhafazası i
le faydalı bir gayenin istihsali de 
mümkün değildir. Edenin zecıi ted -
birler vasrtasiyle müessir bir netice 
elde etmek için ltaıyaya karşı harbi 
göze aldırmak derecesinde ileri git -
mek llzımgeleceğini de ilave edeceği 
tahmin olunmaktadır. Edenin bu son 
meseleyi münakaşa ederken hükfı.me 
tin Alman siyasetindeki inkişaflar 
dolayısiyle hissetmekte olduğu bil -
yük endişelerden de bahsedeceği şüp 
hesiz görülmektedir.,, 

ltalyan tecavüzünü takbih 
eden beyanname 

Londra, 17 (A.A.) - Londradaki 
ttalyan mahafili, İtalyanın zecri ted
birlerin kaldırılması ile kanaat et -

Selanikte kıyam hazırhğı 

Komünistler Makedonya 
istiklalini hazırlıyorlarmış 

--- BAŞI 1 iNCiDE --- miyerek devletlerle beynelmilel me
sai birliğine girişmeden evvel !tal -

üç jandarma hafif yaral~nmıştır.Bu ~an tecavüzünü takbihine müteallik 
çarpışmalarda bazı menf ı unsurlar . . . 
grevcilere iltihak etmişlerdi. Alman olan beyannamenın de f eshedilmesı 

bulunan bir cemiyettir. 
Elde edilen vesikalar arasmda, bu

radaki kıyamın reisliğini ifa edecek 
olan adamın Sofyadak.i merkeze 
gönderdiği kıyam programı ve gizli 
plin da vardır. Bu milsbet vesika -
1ar karşısında Emniyeti Umumiye 
fUbe müdürü ile istinaf Müddeiumu
misi arasında almacak tedabir husu
sunda gizli müzakereler yapılmakta
dır. 

tedbirler neticesinde başka bir hadi- ni istiyeceği suretinde gazetelerde 
se olmamıştır. intişar eden haberlerin doğru olma

Polis, alakadar gördüklerinden 
birçoğunu sorguya çekmektedir. llk 
lstintaklardan anlaşıldığına göre, bu 
gayrim.illl komünist çetesine Meka
lis, Popodelku, Psaras ve Çipos ri
yaset etmektedirler. Bunlardan teh
likeli bir komünist olduğu için ev -
velce ik)..15ene hapse mahk\ım edilen 
Mekalls, yerli komünistlerle olan 
irtibatını kaybetmemiştir. Çipos da 
tehlikeli bir komUnist olmakla ta -
nmmış ve hareketleri daima takip 
edilmiştir. Teşkilatın bu dört başı, 
ldarehanelerinden çıkarlarken yaka
lanmışlardır. Mekalls, tevkif'mden 
eonra hemen tecrit edilmiş, şiddetli 
bir sorguya çekilmiştir. Mekalis, 
9imdiye kadar yaptığı işleri, komü -
nistlerle Makedonya ihtilll teşkilatı 
arasındaki tevassutu tamamen iti • 
raf etmiştir. 

Çipos ve Papadelku, Bulgar tebaa
sından olduklarını söylemişler, Ma
kedonya ihtilal komitesile alakalan 
bulunmadığını ifade etmişlerdir. Bu 
inkarları şayanı kabul görülmediği 
gibi, ele geçen vesikalar bunlann 
ihtilal hazırlıklarındaki ali.kalan -
nı kuvvetle teyit eylemiştir. Sala
hiyettar makamlar, 9 mayısta Sela
nikte zuhfır eden kanlı hadiselerin 
bu komünist çetesile Makedonya Ih
tilll Komitesinin eseri olduğunda 
müttefiktirler. 

Zabıta, komilnist çetecilerin ta
mamen ele geçirilmeleri için şiddetli 
takiplere devam etmektedir. 

Grevci amele ile 
müsademeler 

Atina, 17. (A.A.) - Elensis'de 
ırevci amele ile polis anuımda çar
prşmalar olmus, bir polis amiri ve 

Yunan Kralı tefti§ 
seyahatinde 

Atina, 17 (Tan) - Kral dün öğle
den evvel Psara torpitosile Dedeağa
ca vasıl olmuş ve ahali şiddetli teza
hüratla karşılanmıştır • 

Kral şehrin şayanı tamaşa mahal
lerini gezdikten sonr a şehir ve etr&' -
fmdan gelen heyetleri kabul eylemiş 
ve belediye tarafından şerefine veri
len ziyafette hazır bulunmuştur. 
Akşam beşte hususi tren ile GümUl 

cineye hareket eden kral orada da bil 
yük tezahuratla karşılanmıştır. 

Kral Gümülcinede cemaat reisleri
ni kabul ederek müslüman müftüle -
rine ve metropolitlere nişa.nlar ver
miştir. 

Bugün GUmülcinedeki 12 inci ala 
yı tefti ettikten sonra Iskeçeye hare
ket edecek ve otomobil ile Kavalaya 
geçerek geceyi orada geçirecektir. 

Kral yamı Dramadaki yedinci fır
kayı teftiş edecek sonra Serezi ziya
ret edip ayın yirmisinde Selinikte bu 
lunacaktır . 

Kralın seyahatindeki mana 
Atina, 17. (A.A.) - Kralın mem

leketin Şimalinde yapmakta olduğu 
seyahata büyük bir ehemmiyet atfe
den gazeteler, bu mıntakanrn şimdi
ye kadar hiçbir devlet reisi tarafın
dan gezilmemiş olduğunu söylemek
tedirler. Milli birliği temsil etmekte 
olan Kral, halkta kendisine karşı 
gösterilen alii.kanm iyi neticelere va
racağı emniyetini uyandırmaktadır. 
Kralın, Garbi Trakyadan başlıyan bu 
seyahatı Yunanistan vaziyetinin i
lerdeki inkişafı üzerinde büyük bir 
rol oynıyacaktır. 

Yunan donanmasının 
manevrası 

Atina, 17 (Tan) - Yaz manevra -
lannm ikinci kısım programını tatbik 
etmek 11zere Faler limanında bulunan 
donanma bugün lyonyen denizine ha
reket etmiştir. 

dığı mütaleasmdadır. 

Vaziyet 1914 felcinden 
lcötü mü? 

Londra, 17 (A.A.) - Harbiye Ba
kanı Duff Cooper yaptığı bir beya
natta, Avnıpadaki vaziyetin 1914 
teki vaziyetten daha kötü olduğu 
fıkrinde bulunmuş ve bu sebepten 
dolayı lngilterenin lüzumlu derecede 
bir orduya malik olması lA.zımgeldi
ğini ileri sürmüştür. 

Yeni bir takrir verildi 
Paris, 17 (A.A.) - CUmhuriyetçi 

federasyon, Italyaya karşı tatbik e
dilmekte olan zecri tedbirlerin kaldı
rılmasını isteyen bir takrir tevdi et
miştir. 

Domfnyonlar ve zecri 
tedbirler 

eBrlin, 17 (Tan) - Londradan a
lman haberlere göre, Avusturalya, 
Yeni Zelanda ve Kanada dominyon
lan zecri tedbirlerin kaldırılmasına 
taraftar olduklarım Edene bildirmiş
lerdir. 

Yalnız cenubi Afrika Birliği do
minyonu tedbirlerin devamını iste -
miştir. 

Necaıi ziyafeffe 
Londra, 17. (A.A.) - Necaşi, A

vam Kamarası azası tarafından şe
refine verilen bir ziyafette hazır bu
lunmuştur. 

lsvisre de zecri tedbirlere 
lüzum görmüyor 

Beni, 17. (A.A.)- Milli Meclis 
hUkUmetin M'ılletler Cemiyetinde it
tihaz edeceği hattı hareketi ittifakla 
tasvip etmiştir. 

Federal meclisi reisi Motta, bir 
suale cevap vererek hükUmetin fik
rince artık Italyaya karşı tatbik e
dilmekte olan ~ri tedbirlere lüzum 
kalmamıştır. 

SAGLIK ....__.. ---
ıa.ıe. ........ öGOTLERI 
Okuyucu mektuplarına 

cevaplar 

Araştırmalar boşa çıktı 

Meğer define daha ön 
olduğu yerden çıkarılm 

Mektup yazarak bir şey soran o
kuyucularımı cevapsız bırakmama -
ya çahşryorum. Fakat hepsini hoş
nut etmek maddeten imkansızdır. 

Bir kere herkes gibi, benim de bile
mediğim şeyler bildiklerimden pek 
çok ziyadedir. Bazı meraklı okuyu
cular öyle şeyler soruyorlar ki ... 

Sonra, burada cevap verebilmek 
ıçın, sorulan şey okuyuculardan 
hiç olmazsa bir kısınma alaka vere· 
cek şeyler olmalıdır. Daha önce de 
yazdığım gibi, bu yazılardan mak -
sat, herkese ayrı ayrı hekimlik et -
nıek değildir. Onun için pek şahsi iş
lere ait sorulan şeyler cevapsız ka -
hrsa mazur tutulmamı tekrar rica e
derim. 

Bugün cevap borçlarıma mahsu • 
ben birkaç okuyucumu memnun et
meğe çalışacağım. 

Adı güzellik ifade eden bir bayan 
okuyucu "kirpikleri uzunca olduğu 
halde gitgide döküldüklerinden ve 
uçlan sapsan olduğundan,, şikayet 

ediyor. Bazılarının tavsiyesi üzerine 
kirpiklerine sarmısak, beslesin diye 
hintyağı, sarartısı gitsin diye de zey 
tinyağı sürmüş. Bunlar da fayda ver 
memiş. Zavallı bayan! Bu kötü ko
kulu şeyleri sağlık verenler onun u
zun kirpiklerini kıskanmış olacak -
lar. 

Kirpikleri dökülmekten ve sarar
maktan korumak için en iyi şey 

frenk maydanozunu kaynatarak o -
nun suyu ile gözleri günde birkaç 
defa yıkamaktır. San vazelin içersi-
ne yüzde üç nispetinde asitborik ka
rıştırılarak bundan da sabah akşam 
kirpiklerin arasına sürülürse onla
rın tekrar çıkması kolaylaştnlmış 

olur. 
Bir de Hint sürmesi denilen ve 

pek eskidenberi maruf sürme, göz • 
terin hem sağlığını korur, hem de 
gözlere güzellik verir diye tanınmış
tır. Onun terkibi şöyledir: 

1 Sulfate d'antimoine, sulfate de 
cuivre, 3 Alun calcine, 4 carbonate 
de cuivre, hepsinden müsavi miktar
da. SUrm~ siyahlatmak ve ona ko
ku vermek için bunlara lüzumu ka
dar karanfil tanesi ve noir de fumee 
ili.ve edilir. Tabiidir ki, bunu ancak 
eczacılar yaparlar ve o ilaçları ha
vanda döğdilkten sonra ince bir e -
lekten geçirirler ... 
Başka bir okuyucumuz muhtelif 

.. ·itaminlerden normal bir bünyede 
ve sıhaatte olan insana ne miktar 
ölçü lazım olduğunu soruyor. Ceva
bı: 

A vitamininden günde 750 ölçü; 
B vitamininden günde 50 - 70 ölçü; 
C vitamininden günde 1 ölçü, D vi
tamininden 1500 ölçU. 

\ Kazılan 

Sanyerle Kilyos arasındaki Kasap 
Çayırında yapılan define araştırma -
lan dün tamamen neticelenmiştir. 
Dünkü araştırmalarda, bazı mesku -
katla beraber testi dibi bulunmuştur. 
Anlaşılliığma göre, toprak arasında 
dağınık bir halde bulunan kıymetli 
meskukat bu testi içine gömülmüş, 
fakat testi parçalanınca, bunlar, za -
mania dağılmıştır. 

Dünkü kazıda, toprağın altından 
şunlar da çıkarılmıştır: 

Sultan Mahmut devrine ait bir beş 
lik altın, bir tarafında kadın, diğer ta 
rafında ·erkek resmi bulunan billur 
bir heykel, iki gümüş sikke, bir gü -
müş küpe ve muhtelif cins paralar ki, 
hepsi on iki parçadan ibarettir. 

Hafriyat sahasında çok dikkatli 
tetkikler yapıldığı halde, araştırma
lara mevzu olan üç sandık mücevher
le paranın bulunduğu kasa bulunama 
mıştır. Dünkü netice, bütün ümitleri 
kırmış vaziyettedir. 
Araştırmayı yaptrran Osman, kazı 

etrafında bir muharririınize şunlan 
söylemiştir: 

"- Elimde bulunan planı aynen tat 
bik ettim. Planda kazıya devam edil
dikten sonra bir buçuk metro aşağı -
da bir tahtaya rastlanacağı yazılıidi. 
Hakikaten tahtayı bulduk, fakat par 
ça parça bir halde .. Yine planda: "Bu 
radan bir metro daha aşağıya inilin -
ce, kaim ve geniş bir taş çıkacaktır, 
taş kaldırılınca da define bulunacak
tır . ., deniliyordu. Bu taşa rasladık. 
Yalnız taş, planda gösterilen yerden 
biraz aşağıya kaymış vaziyette çıktı. 
Bizim elimize geçen plan yirmi otuz 
sene evveline aittir. 

Planda gösterilen tahtanın parça -
lanmış ve taşın da yerinden kayıruş 
olduğuna bakılırsa burası daha önce 
kazılmıştır. Mücevher ve altın san -
dıklannm o zaman buradan çıkarılmış 
olması çok muhtemeldir.,, 

Dört metre derinlikte ara~tır:mala 

yapılıyor 

aramak üzere müsaade istiyen Ibra 
hiın, dün kaymakamlığa müracaat 
derek define arama ruhsatnamesi 
lep etmiştir. lbrahiınin verdiği istid 
tekemmül edince, buradaki define 
ma işine hemen başlanacaktır. lbra 
hlın, bir muharririmize müracaatı e 
rafında şu izahatı vermiştir: 

"- Çoktanberi bu işle uğraşıyo 
rum. Eşkiyalarm paraları sakladı" 

yeri keşfettim. Tam tUmseğin altmd 
dır. Yalnız, bundan birkaç zaman~
vel buraya bam: himoolo .. golo~h. uıı 

defineyi aramışlar. Bunların Yuna • 
nistandan geldiklerini zannediyorum. 
Çünkü, Fransız sefirinden paralan a
lan eşkiyalardan bazısı Yunanistana 
kaçmışlar. Gelenler, onların adamla
rı olacaklar. Onlar esaslı ara.ma yapa· 
mamışlar ve yalnız tümseğin etrafını 
kazmışlar, bir şey bulamayınca çe • 
kilip gitmişler, halbuki, define tam 
tümseğin altındadır. Ve burası buza 
mana kadar hiç aranmamıştır. Ruh· 
satna.me işile uğraşmaktayım. Izin a
lır almaz, hemen araştırmalara baş
lıyacağım. Definenin çıkacağını mu • 

Gene bu okuyucunun sorduğu 
günlilk su miktarında çorba ve ho -
şaf gibi şeyler de dahildir. Fakat ek· 
meğin ve yemeklerin içindeki su de
ğil. Her yediğimiz şeyin içideki su 
nispetini hesaplamaya kalkı,ırsak, 

insan aklını oynatır. 

Rumelf Fenerindeki · 
definenin hikô.yesi 

Rumeli fenerindeki saklı altınları hakkak zannediyorum .• , 

öteki suallerinin uzun dUşecek ce
vaplarını bir sırası geldiği vakit ko-

1 B~LMACAMIZ 1 

nuşuruz ... 
Tekirdağmdan bir saym bayan o- 2 

kuyucumuz da gUl reçelinin na.8Il 3 
yapıldığını anlatmamı istiyor,. Bu ~ 4 

kadar güzel ve bu kadar tatlı bir işi 5 
anlatmayı ben de pek isterdim. Fa- 6 
kat sayın okuyucumun benden sor
duğu şeyin daha ziyade beni imti
han etmek maksadiyle olduğunu sa
nıyorum. Çünkü iyi ~el ve şurup 
kaynatmasını bilmek Tanrmm an -
cak.lkadmlara verdiği bir nefis san
attır. Erkeklerin reçel ve şurup kay
natmak işine karışmalan adeta bir 
küstahlık olur. O kadar ki, bizim 
rahmetli eczacı Antuvan efendi bi-
le, eczanesinde sarf edeceği şurupla-
rı hep bayanına kaynattırırdı. Er
kekler bayanların kaynatacakları 

gül reçelini ve gül şurubunu ancak 
yemeği, içmeğl ve takdir etmeyi bi
lirler. 

Lokman BEKiM 

SOLDAN SAGA VE YUKAR-
DAN AŞAGI 

ı - Şaka (5) . Para evi (5). 
2 - lstikbal (3). lsim (2) . 
3 - Bir hece (2). İstikbal (5). 

Bir hece (2). 
4 - Bayan (5). 
5 - Bir mizah muharririmiz (5). 

Ansızın (3). 
6 - öküzün kansı (4). 
7 - Feleğin öteki adı (5). Bir 

adet (3). 
8 - Yardım (4). Bir içki (4). 
9 - Bedbin değil (6). Bulgaristanda siyasi 

partiler ihya olunuyor 
Sofya, 17 (Tan) - 1934: senesinde 

19 Mayıs hUkfunet darbesinden sonra 
lağvedilmiş olan Bulgar siyast parti
lerinin yakmda tekrar faaliyete geçe 
ceği gazeteler tarafından ısrarla ya
zılmaktadır. 

10 - Sert ( 4). Erkek (2). Nota 
(2). 

Bulgar halkı fırkacılık hayatına 
pek alışkın olduğundan eskisi gibi tek 
rar birçok partilerin teşekkW edeceği 
zannedilmektedir. 

11- Yokluk (4). Latife (4). 
DUNKU BULMA.CAMIZIN 

HALLI 
1 - Kardeş (6). Fare (4) . 
2 - Azar (4). Asalet (6). 
3 - Ra (2). Uslu (5). 
4 - Drig (4). Ek (2). 
5 - Islak (5). 
6 - Sal (3). Uray (5). 

Almanya Avusturya 

ile anlaşma yapıyor 
[Batı 1 incide] 

S - Avustoryaya Nazilerin !ler

bestçe girmelerine müsaade edile • 
cektil'. 

4 - Nazilerin Nazi işareti taşmıa
lanna müsaade olunacaktll'. 

5 - Almanya ile politik anİaşma
da bir tadilit yapıldığı takdirde bun 
dan ltaıya haberdar olunlWB.ktır. 

Haber verildiğine göre, V"ıyanada
kl Büyük Britanya elçisi Sir Helbl
de keyfiyetten haberdar edilmiş ve 
onun da muvafakati almmı"tır. 
Yakında Fon Papen bu meseleleri 

bir defa daha IDtlerle konuşacak ve 
belki Avu.cıturya devlet ricali De mt 
ler arasmda Almanyanm cenubunda 
ki şehirlerden birinde bir mülakat 
vaki olacaktır. 

Küçük Antant Erkanı 
Harbiyeleri 

1 Prag, 17 (A.A.) - Zeit gazetesi, 
şimdi Bükreşte bulunan küçük an · 
tsnt erki.nıharbiyeleri reisleri ara -
smda mühim ihtillflar mevcut ol
duğunu söyliyen Macar Erkanıhar
biye reisinin "Rejnemzedeck" gaze
tesinde çıkan bir makalesini iktıbas 
etmektedir. 

Makale sonunda Macar generali, 
askeri bakımdan küçük antant dev· 
letleri arasında topluluk mevcut ol· 
madığmı söylemektedir. 

7 - Suçlu (15) . Aras (4) . 
8 - Fa (2). Ararat (.6). 
9 - Al (2). Kara (~). 

10 - Reze (4). Yat (3). ~ (2). 
11 - Etek (4). Ata (3). 
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is • Kanunu Metni 
Kamutayca kabul edilen iş kanununun metnini bütün iş 
sahiplerini ve işçileri alakadar ettiği için aynen neşrediyoruz 

Otünci Faıll 
İşçilerin sağlığını koruma 

ve iş emniyeti 
Madde 54 - Her it veren iş yerin 

de ifçiJıerin aağbğmI koruma ve i§ 
emniyetini temin etmek için gerekli 
olan tedbirleri almakla bu ve husus
taki prtlan ve tertibatı noksansız 
bulundurmakla mükelleftir. 

lfÇierde bu yoldaki usuller ve 
tartlara uymayacak harekeUer ve 
hallerde bulnnmamağa mecburdur
lar. 

Madde 55 - Umumt hrfZISlhha 
b.nununun 179 uncu maddesinde 
)'Ulld.Jğı ftÇhile iş yerlerinin ve ifÇi
Jere at ilmmetğih ve saire gibi mtiş
temilltın haiz olması li.zım gelen sıh 
hl vasıf ve f&l"tları ve İf yererinde 
kullanılan allt ve edevi.t, makineler 
\'e iptidai maddeler yüzünden zuhuru 
melll'bz keu•ra. ve sari ve ya mes
leki hutalıklara mlnl tedabir ve ve
aaitin ve her mııf mt1e81e8elerde iş 
bzalarma k&J'II it yerlerinde bulun
dunılm&BJ mecburi ola!t tedavi olan 
levazmımm nelerden ibaret olduğu
nu tespit etmek üzere lktiat ve Sıh
hat ve Içtimat muavenet veklletle
rince bir nizamname yapılacaktır. 

Kanunun meriyete girmesinden i
tibaren altı ay i~inde çıkarılacak 
olan ifba umumi nizamnameden baş 
ka, bazı itlerin kendilerine mahsus 
f8rl1a.tı ve me.hyetleri dolayısile lü
zum görüldüğü taktirde bu işlerin 
gerektirdiği özel tedbirleri göster
mek lbere yine iki vekaletçe birlikte 
hamianacak ayn ayn ninımname
ler dahi çıkarılır. 

Madde 56 - A - İşçilerin sağlığı
lll koruma ve iş emniyeti nizamna
JMBinin neşrinden sotıra yeni bir jş 
yeri kurmak ve açmak isteyen her 
il veren, ilin yapılacağı mevki için 
Ilrtisat vek&letince bu kanunun tat
bikine memur edHmi' olan makama 
önoedmı müracaatla it )'Winiıı ve 
burada bulunacak tesiat ve t.ertiba
tm. makine ve cllıazla.rm ve sair t.e
f.erril&tm 'V'Uıflarmı, cinslerini, va
ziyet ve eartiamı vizıhan gösteren 
müfredat ve tafsilatlı bir beyanna
meyi ve buna ait pliıılar, krokiler, 
fotoğra.Ner veya modeller gibi ltl
zumlu belgeleri üdoer nüsha olara.k 
makbuz mukabilinde t.evdf edecek 
w bunlara göre kuracağı ie yerinin 
nizamname hiikUınl~ uygun olup 
o~ tetkik ve tesbit edil
mesini isteyecektir. 

ngili makam bu mtıracaatın ya
pıldğı tariht.en itı"bareD. hafta tatili 
ve sair genel tatil gUnleri 88.yılmak
mzm en çok yirmi giln içinde bu ev
rakı inceliyerek nizamname hUkUm
Jıeriııe uygun bulduktan veya bunlar 
tbJerinde icab eden tadilat ve islaha
t:ı it verene yaptırdıktan sonra, be
~ ve mfit.eferri belgelerin 
lldnci nüahalarmı tasdik ederek o İf 
J'el"İDln lrunılmasma izin verir. 

Bu imi aldıktell sonra it yerini 
kmmağa ı.,tayan iş wnm, teaisa
tmı yaptınp bitirince tekrar aynı ma 
kama bal vurarak muayene ve kon
trol edilmesi talebinde bulunur. Se
Wıiyetar memurlar bu talebin vuku
undan itibaren en çok yirmi iş gtlnU 
içinde ~ kurulan it yerine giderek 
muayene ve kontrol ederler. Bu mu-
ameleler neticellinde nizami f&rllara 
anuninğa t.bit edilen it yerinin a
• ieJeıtilmeei tçJn it verme resmi 
lıir ...- verilir. 

B. 1f JSi JrurulmarAan 6nce it 
'8'min beyuınamesi ve mtlteferri 
be1gelıeri berindeki tetkik ve tudik 
mıw=deıd, ilgili ımkamca (A) ben· 
dinde yazdı müddet içinde neticelen
dlrilmecliğl veya tadil ve JSJahı icab 
eden eüJıetJıer it veıene bildirilmediği 
takdirde, it wıren kendi beyanname. 
iline w mtıteferri belgeleiine göre it 
~ Jmrmak eerbestisini haiz ola,. 
baeceği gibi. it yeri Jrunılduktan son 
ra eeWılyett.ar memuriar tarafmdan 
)'apılacat mua~ ve kontrol ikin
d yirmi günlük mühlet içinde yapıl-
ınayıp da it )'9rinin açılıp ieletiJmesi· 
ne ait remnt veaika verilmezae veya 
it yerindeki tesisatın, kurm& izninin 
'lleriJ.melinıe mu olan pllnla.r ve aair 
belgeiere unumnızlutu mebebilıe, ne 
&ıD:li eibı!ıtlerimıı mlah ve ikmali J.i... 
• mplcQl tıodlrllmeme, bu defa da 
" Yel'ell artık o it ,_mi açıp ite bat
lamakta eerbeet olur. 

SaWıiyettar melramm verdiği kur 
.. Umi "'8 itJetme YMikem berine 
lılr .. ,.. kuralarat ~ batla-

tildıktan sonra, o it yerinde ~kaca 
yeni tesisat yapılmış olmadıkça, di
ğer cihetlerden noksanlar müşahede 
olunduğu idiasile i' durdurulamaz. 
Ancak bu suretle bilihere görülen 
noksanlar, nizamnamede yazılı müh
letler içinde iıkmal ettirilir. 

C - lşçilerin Bağlını koruma ve 
iş emniyeti nizamnamesinde esasa 
ait ve birilıci derecede sayılmış olan 
şartlan haiz bulunupta ikinci derece
de sayılan şartlan henüz layıkiyle 
tamamlanmamş olan iş yerlerinin 
derhal açılıp işletilmesinde ilgili ma
kamca bir mahzur görülmezse, işbu 
ikinci dereceden tedbirlerin yine ni
zamnamede yazılı mühletler zarfın
da ikmal edilmesi şartmat bağlı ol
mak Uzere iş verene bir muvakkat 
işletme izin kağıdı verilir.Bu mühlet 
ler içinde noksanların tamamlandığı 
tesbit edildiği takdirde, "muvakkat 
ifletme izin kiğdı" (A) bendinde ya
zlı asıl vesika ile değiştirilir. Aksi 
halde yine nizamname hükümlerine 
tevfikan "izin kağıdı" geri alınarak 
iş yeri idareten kapatılabilir. 

Ç - Yukariki bentlerde yazılın!§ 
olduğu üzere yeni bir iş yerinin ku
rulması için önceden izin almak ve 
tesisat bittikt.en sonra işlemeğe baş
lamak için dahi aynca vesika istih
sal etmek mecburiyeti, mahiyetleri 
itibarile adı geçen nizamnamede yal
nız ikinci derecedeki şartlara tabi 
tutulan iş yerlerine şamil değildir. 

Bu suretle işçi sağlığı ve iş emniyeti 
bakımından ehemiyetleri birinci de
recede sayılamayan işler için ilgili 
makama.iş yerlerinin açıldığının ü
çüncü günü akşamına kadar müra
caat edilip muayene ve kontrolları
nm yapılması talep olunur. Salahi
yettar memurlar bu müracaat üzeri
ne o iş yerine giderek muayenesini 
icra ve noksanle.rmı iş verene teblig 
ederler. lş veren bu noksanları ken
disine vaki t.ebliğ tarihinden itibaren 
nizamnamede yazılı mtlhletler içinde 
ikmal ve mlah etmekle mükelleftir. 

D - 29 uncu madde mucibince da
hili talimatnamelerinin İktisat veka
letince tasdik edilmesi lazım gelen iş 
yerlerinin sağlık koruma ve iş em
niyeti şartlarına uygunlukları, bu 
müesseselerin bulunduklan mevkide 
iş kanunu tatbikatına memur ma
kam tarafından tetkik ve muayene 
edildikten sonra, bu hususa ait ev
rak Vt. müt.ef erri vesikalar bir rapor
la merkeze gönderilir. Bu gibi iş yer
lerinin kurulmazdan önce be:yanna
me, plin ve kroki gibi evrakının 

tasdik edilmesi vegerek kurma izni
nin, gerekse tesisat bittikten sonra 
maba.lince yapılacak muayene ve 
kontrol üzerine açılıp işletilmesine 
ait vesikanın verilmesi keyfiyeUeri 
merkezdeki umum1 salahiyettar maı
kama aittir. Bu iş yerlerinin bulun
duklar mevkideki memurlar tarafın
dan ifası icab eden muameleler için 

(A) bendinde yazılı mühletlerden 
başka, merkemeki umumt salahiyet
tar makamca yaplaca.k muameleler, 
evrakın ifbu makam tarafından alm
dğı tarihlerden itibaren yine iki defa 
yirmişer günlük mühlet zarfında ne
ticelendirilir. Bu vaziyette dahi ilgUi 
makamca yukanda Y&Zllı mühletler 
içinde muamele ikmal edilmediği ve 
ya noksanlar iş verene t.ebliğ olun
madığı takdirde "B" bendinin hü
kümleri cereyan eder. 

E - Yukanki bentlerde yazılı mu
ayenelerin üası için it yerlerine git
meleri limn gelen sa.li.hiyettar me
murların gidip gelme dolayısile vaki 
masraflan iş veren tarafmdan tesvi
ye edilir. Bu masraflann ne gibi e
sa s la r a göre tesviye 
edileceği Iktisat vekaleti tarafın
dan aynca. tayin ve adı geçen nizam
name ile aynı zamanda ilin olunur. 

F • İlgili makamca muamelesi 
ikmal edilip gerekli olan vesikası a
lınmadan açılan İf yerleri derheJ i
dareten kapatılır. 

G - ''l§çilerin sağlığım koruma ve 
it emniyeti nizamnamesi" Din çıkma
amdan önoe zaten mevcut olan eski 
it yerleri içıin bunları ifleten il ve
renler, işlemeyi durdurmaksızm işbu 
njmmna,mede yazdı mühletler içinde 
sağlık konuna ve it emniyetine ait 
nokaaıılanm ikmal etmeğe veyuka.
nld bentler mucibince ilgili makama 
m11racu.tl& vesika almağa mecbur
durar. şu kadarki nizami mühletler 
bittiği hald• bu suretle muamelesi 
tamamtattmımann, olan it yerleri 
yine bu nizammmemtn hUkOmlerine 

t.evfikan idi.rl surette kapattırılabi
lir. 

H - Vesi kası alındıktan sonra her 
hangi bir iş yerinde ve bunun tesi
sat ve t.ertibatmda, makine ve cihaz
le.nnda ili.veler, yenilemeler veya de
ğişik.ikler yapımak halinde, bunlar
dan adı geçen nizamname hükümle
rince esasa ait ve birinci derecede 
şartlara dahil Bayılanların muamele 
leri, (A) bendinde yazılı olduğu 
veçhile yeni bir iş yeri gibi önceden 
ifa olunur. lknci derecede sayılan 
sağlık koruma ve iş emniyeti şart
larına ait ilaveler, yenienmeler veya 
değişiklik hakkında ise (B) bendi 
tatbik edilerek iş durdurulmaksızm 
gereği yapılır. 

Madde 57 - lş yerine, ne sıfatta 
olursa olsun, herhangi bir kimsenin 
ispirtolu içki getirmesi yahut sarhoş 
olarak gelmesi ve bu gibi içkileri iş 
yerinde kullanması veya başkaları -
na vermesi ve satması yasaktır. 

ı, veren veya iş veren vekili ve iş
çilerin amiri veya işin sevk ve ida
resiyle muvazzaf vaziyette bulunan 
kimseler işbu yasağa muhalif hare
ketlerin vukubulmaması için icap e
den dikkat ve murakabeyi ifa ile mU 
kclleftirler. 
Şu kadar ki, birinci fıkra muci -

hince iş yerlerine ispirtolu içki geti
rilmesinin yasak olması hükmü, ma
hiyetleri itibarile müşterilerine ka -
pah kaplarda veya açık olarak yahut 
kadehle içki satmak üzere ruhsati
yesi alınmış olmak suretiyle işletil -
mesi caiz olan iş yerlerine şamil de· 
ğildir. 

Madde 58 - Ağır ve tehlikeli işle
rin nelerden ibaret bulunduğu ve 
kadınların ve 18 yaşına kadar olan 
( 18) dahil çocukların çalıştırılması 
caiz olmıyan ağır ve tehlikeli işlerin 
ha~gileri olduğu ve hangi ~lerde 
çalışan işçilerin ne gibi hastalıklan
nm i,ten mütevellit addolunacağı, 
bu kanunun meriyet tarihinden tti -
haren altı ay zarfında lktısat ve Sıh
hat ve içtimai muavenet vekaletleri 
tarafından tanzim olunacak nizam
namelerle tesbit edilir. 

Madde 59 - Ağır ve tehlikeli iş
lerde çalışacak işçilerin vücutça bu 
işlere elverişli ve dayanıklı oldukla
rı hakkında müessese doktoru tara
fından ve bunun bulunmadığı yerler 
de hükumet veya belediye doktorla
" tarafından verilmiş bir rapor ol -
madıkça bu gibi işlere alınmaları 
yasaktır. Bu raporlar her türlü re
eim ve vergilerden muaftır. 

Madde 60 - 12 den 18 yaşa ka
dar (18 yaşındakiler dahil) çocukla
rın herhangi bir işe alınmalanndan 
önce müessese doktoruna ve bunun 
bulunmadığı yerlerde hUkfımet ve 
belediye doktorlanna muayene etti
rilerek yapacaklan işin mahiyet ve 
şartlarmJ göre bünyelerinin daya -
nıkh olduğunun raporla tesbit etti
rilmesi mecburidir. Bu raporlar her 
türlU resim ve vergilerden muaftır. 

Kanunun meriyete girdiği tarihte, 
iş yerlerinde çalıştınlmakta olan yu
karda yazılı yaşlarda bulunan ço -
cuklar, altı ay içinde, birinci fıkra 
hükmünce hekim muayenesinden 
geçirilerek il}e elverişli olduklarmı 
gösteren raporlan, aalahiyettar me
murlar tarafından talep vukuunda 
ibraz edilmek üzere, i9 verenin ya • 
nmda saklanır. 

Madde 61 - Gebe veya emzikli 
kadmlann hangi devrelerde ne gibi 
iflerde ça1ıftınlmalannm yasak ol -
duğu ve bunlarm çallfmalan caiz o
lan iflerde hangi prtlar ve usullere 
tlbi tutulacaklan ve hangi vasıf ve 
tartlardakl iş yerlerinde ne suretle 
emzirme odalan veya çocuk bakim 
~:urdu (kreş) tesis edilmek mecbu
riyeti bulunduğu lktısat ve Sıhhat 
ve içtimai muavenet veklletleri ta • 
rafından mu,tereken hazırlanacıtk 
bir nizamname ile tesbit edilir. Bu 
nizamname, ağır ve tehlikeli işlerle 
kadmlann 18 yaşına kadarki ço
cuklarm çalıştırılması caiz olmıyan 
işler hakkındaki nizamname ile ayni 
zamanda çıkanlır. 

Madde 62 - lktıaat veya Sıhhat 
ve içtimai muavenet veklletlerinden 
birinin göstereceği ltızum üzerine, i· 
ki veki.letçe mtı.,tereken hazırlan • 
mak suretiyle: 

A) Ağır ve tehlikeli olarak göete
rilmif olan işlerden başka işler için 
dahi alınacak işçilerin ilkönce hekim 
muayenesine tabi tutulmalarmı; 

B) Bazı !_t!erde 

muayyen zamanlarda umumi bir he
kim muayenesinden geçirilmelerini; 

C) Her türlü veya bir kısım işler
de çalışacak işçilerin sıhhi arızalan 
itibariyle,yaptıklan işin mahsulleri
ne veya umumi sıhhate yahud bera
ber çalıştıkları diğer işçilere mazar -
ratları dokunmak ihtimali takdirin
de, bu gibilerin o işlerden çıkarılma
larını ; 

Ç) Umumi hıfzıssıhha kanunu
nun 180 nci maddesiyle tesbit edil
miş olan mecburiyetlerden başkaca 
ve bu mecburiyetlerin hükmü mah -
fuz kalmak kaydiyle, ne vaziyette ve 
ne gibi şartlarda bulunan hangi iş 
yerlerinde ayn ayn veya bunlardan 
bir saha dahilinde bulunanlar için 
müşterek muayene ve ilk tedavi o -
dalan veya revirler, yahut hastane
ler açılmasını yahut oralarda mev -
cut resmi hastanelerde bu gibi ihti
yaçlan tatmin edecek ilaveler ve ta
diller meydana getirilmesini ve bu 
takdirde bu gibi tadilat ve tesisat i
çin muktazi masraflara tahsis edil
mek üzere alakadar iş yerlerinden 
ne nispetlerde ve ne esas ile yardım 
aidatı toplanacağını; 

D) Ne vaziyette ve ne gibi şart -
larda bulunan, hangi iş yerlerinde 
banyolar, uyku yerleri, istirahat ve 
yemek yerleri, işçi evleri, bedeni ve
ya mesleki terbiye ve talim müesse
seleri yapılmasını: 

Tesbit eder mahiyette nizamna -
meler çıkarılabilir. 

Dördüncü Fasll 
İş ve işçi bulma 

Madde 63 - lşçlerin elverişli ol
dukları işlere yerleşmelerine ve muh 
ttelif i'ler için elverişli işçiler bulun
masına tavassut hususlarını tanzi
mi, bir amme hizmeti olarak devlet 
tarafından yapılır. 

Bu hizmetin yapılması için, lktı -
aat vekaletine bağlı olmak üzere ge
rekli görülecek merkez tetkilAtı ile 
ihtiyaca göre muhtelif şehir veya 
kasabalarda bu teşkili.tın şubeleri 
tesis edilir. Birer mıntaka yahut 
yalnız bir tek belediye sınırı çevre
sine şamil vazifelerle kurulacak o -
lan işbu şubelerin tesis ve faaliyet
lerine muktazi masraflar için devle
tin umumi bütçesine konulacak 
meblağlardan başka ilgili vilayetle -
rin ve belediyelerin bütçelerinde da
hi, imkan d0 recesinde, iştirak hisse
leri tahsis edilir. 

lş ve işçi bulma teşkilatı bu kanu
nun hükümlerinin tatbikını takip ve 
icraya salahiyettar olmak üzere, te
sis olunacak genel teşkilatın içinde
dir. 

Madde 64 - lş ve işçi bulma teş
kilatı, her türlü ekonomik işletme · 
lerle serbest sanat ve hizmet mahi
yetinde olan diğer bütün işler hak
kında malumat toplamak, iş arz ve 
talebini intizama bağlamak ve işçi 
ücretlerinin temevvüçlerini takip ve 
geçim şartlanndaki pahalılığa göre 
mukayese ederek içtimai sıkmtılarm 
önüne geçecek umumi yahut bir mm 
taka veya belediye çevresine ait 
tedbirleri tesbit ve bunların tatbiki 
çarelerine tevessül etmek, muhtelif 
sanat ve zümrelere mensup iş veren
lerle işçileri gösteren cetvelleri ne
şir ve ilin etmek, işçilerin mesleki 
terbiyelerinin yükselmesi ve ehliyet
li (kalifiye) işçi yetişmesi için gerek 
li olan tedbirler üzerinde faaliyette 
bulµnmak ve iş mukavelelerinin ak
tine vasıta olmak gibi vazifeleri, bir 
ücret karşılığı olmaksızın, ifa ile 
mükelleftir. 

Bu vazifelerin yapılmUl tarzlan, 
görülecek lüzuma göre, nizamname 
ile tayin edilir. 

Madde 65 - A) lşbu kanunun 
meriyete girmesinden sonra işçilere 
iş ve işlere ifçi bulmak üzere ka
u.nç kastiyle hususi idarehane açıl
ması yasaktır. 

B) Kanunun meriyet tarihinden 
önce mevcut olup (A) bendinde ya
zılı şekilde işletilmekte bulunan bu 
gibi hususi idarehanelerin kapatıl • 
ması esastır. İhtiyaç ve zaruretlere, 
göre, muhtelif mmtakalara veya ba
zı iflere münhasır kalarak muayyen 
devrelerle kısmi ,ekillerde yahut ta
mamiyle ve umumi surette olmak ü
zere kanunun meriyetinden üç yıl 
sonra Icra vekilleri heyetinden veri" 
lecek kararlarla, bu esasm tatbikma 
geçilir. 

çilerin menfaatine uygun düşmez 

tarzda ve münhasıran müteşebbisle
rinin fazla kir temin etmesini istih
daf ederek işçilerin işlerde istikrarı
n&. mani olacak şartlar ve usullerle 
işletildikleri ilgili makamca tesbit e
dılen hususi idarehaneler, yukarda 
yazılı üç yıllık mühlet ve 1cra vekil
leri heyeti karan beklenmeksizin da
hi, herbiri için münferit muamele 
yürüdülmek ve haklarındaki rapor 
genel merkez dairesince tasvip edil
mek kaydiyle, derhal idareten kapa
tılabilir. 

le müştağil cemiyetler tarafından ida
re olunan iş ve işçi bulma faaliyetıe.. 
rinden muntll%8.m surette raporlarla 
resmi teşkili.tın haberdar edilmesi 
mecburiyeti, çıkarılacak nizamname
lerle tesbit olunur. 

Madde 70 - Otel, han, pansiyon, 
lokanta ve aşçı dükki.nları veya kah
vehaneler gibi umuma açık olan top-. 
Jantı yerlerini işletenlerin doğrudan 

doğruya veya bilvasıta iş ve işçi bul
ma simsarlığı yapmalan veya 'bu yol
da sair şekillerle ücret mukabilinde 
tavassut ve faaliyetlerde bulunmala
n ve ellerinde ilgili makamdan veril
miş resmi vesika bulunmıyan şahısı .. 
rm bu gibi yerlerde i' ve işçi bulma 
işlerile iştigal etmeleri yasaktır. 

Madde 71 - Resmi iş ve işçi bul.. 
ma teşkilitmm tavassutu ile iş bul
muş olan işçilerin çalıacaklan yere 
gitmelerinde, bu teşkilat tarafından 
verilen vesikalar üzerine Devlet ve
saiti nakliye ücretlerinde yüzde elli 
tenzilat yapılır. 

Beıinci Fasll 
Grev ve lokavt yasaklığı ve 

iş ihtilaflarının halli 

Madde 66 - A - 65 nci maddede 
yazılı kapatılma esasının tamamiyle 
tatbikı keyfiyeti hitam buluncaya 
kadar faaliyetlerine devamlan istis
naen tecviz edilmiş olan eski husus
si iş ve işçi bulma idarehaneleri, gör 
dükleri işlerin mahiyet ve nevileri
ni, açıldıklan gündenberi vaki mu
amelelerinin umumi yekiınlarmı, biz 
metlerinin her bir nevine mukabil 
ifçilerden ve iş verenlerden ne mik
tar ve nispette ücret aldıklarmı gös
terir tarifelerini, kendilerinde kayıt
lı işçilerin isim, adres ve sanatlannı 
iş veya işçi bulmak hususlannı ne 
yolda ve ne şekilde ifa ettiklerini ve 
bu noktalara mUmasil olmak üzere, Madde 72 - ''Grev" ve "Lokavt" 
bütün muamelelerinin cereyan ve ic yasaktır. 
ra tarzlariyle şartlannı, bulunduk - Madde 73 - Elli kişiden az ifçi bu. 
lan yerdeki salahiyettar makama, lunan iş yerlerinde on işçinin ve elli
işbu kanunun meriyetinden itibaren den itibaren beş yüz kişiden az i§Çl 
üç ay içinde, açık ve müfredatlı be- çalışan iş yerlerinde umum işçi .. ,... 
yannamelerle bildirmeğe mecbur - sının beşte biri kadar sayıda işçilerin 
durlar. ngm makamca beyanname - ve beş yüz kişi ile daha yukan sayı.o 
lerin tesellümü, karşılık resmi nu - larda işçi çalıştınlan iş yerlerinde ise, 
mara kağıdı verilmek suretiyle vaki en az yüz işçinin, gerek iş mukavele
olur. lerile önceden taayyiln etmiş olan ve 

B) Salahiyettar makam, kendisine gerek işin mahiyetine ve çalıfma te
verilen beyannameler üzerine gerek mayUllerine veya kanuni ve nizami 
bu idarehanelerin içinde ve evrak ve hükümlere müsteniden mer't bulunan 
defterlerinde, gerek keyfiyetle alaka- umumi veya hususi iş şartlarmm hep-c 
sı bulunacak diğer şahıslar veya mü- si yahut bir veya birkaçı yerine, ken
esseseler nezdinde gereği gibi incele- di menfaatlerine daha uygun gördUk
meler ve soruşturmalar yapar. Nok- l e r i b a § k a i § § a r t 1 a • 
AD bulduğu ,_.ıtıın•tı .U,..ml&Ur. r ı p ı l ı T e r ~ n e lr a b u 1 
Lüzum görürse muamelelerin usul ve ettirmek ve yahut muayyen ve mer'i 
sartlannı ve ücret tarifelerini tadil iş şarflarma karşı itirazlan bulun-o 
~·c ıslah eder. Bu cihetlerin ikmalin- maksızın ancak bunlann tatbikma a. 
den sonra faaliyete devamlarında it usuller ve ~rzlann değiştirilmesini 
mahzur görülmeyen hususi idareha _ temin eylemek kastiyle, aralarmd& 
nelere, 65 nci maddede yazılı mühlet kararlaştırarak, hep birlikte ve bir
ve karar ile mukayyet olmak üzere, denbire işi bırakmalan "grev" dir. 
(muvakkat izin kağıdı) verilir. Birinci fıkrada yazılı ni~aplan doJ.ı 

Madde 67 - Yukarki maddelerde durmamakla beraber, aynı maksatlar 
yazılı hususi idarehanelerin faaliyet dan bi~ i~in .. ~erhan~ bir iş yerinde, 
ve muameleleri, ilgili makamlann da- en az uç ışçmın da~ı ~ralann~ ka· 
imi teftişi altındadır. Bunların biz- rarlaştırarak, hep bırlıkte ve birden. 
metlerine mukabil alacaklan Ucret- bire işi bırakmalan yUzUnden o iş ye-o 
leri gösteren tarifeler, salahiyettar rind7ki ~aali~~t tamam~n veya işin 
makamca kontrol ve tasdik edilmiş o- mahıyetıne gore ehe~mıyetli derece
larak yazıhanelerinde herkesin göre- de kısmen ~t~eU: ~grarsa, bu hale 
ceği surette büyük levhalarla ilin e- sebep olan ışçilenn ışbu hareketleri 
dilmiş bulunur. de "grev" sayılır. 

Madde 68 - Muhtelif i§ ve sanat Çalıştıklan iş yerindeki it şartlan-
zümrelerinc mensup ve iş verenlerin na itirazlan olmayıp ta mahza baş. 
veya işçilerin kendi aralarında yahut ~a .'>i: iş yerinde çık~. ·~oplulu!t1a 
muhtelit olarak t esis edilmiş teşek- ış )htılifı,, nın ~radakı ışçiler le~me 
külleri tarafından veyahut menafii kotanlmasmı sagl.amak ma~&;ctıyle, 
umumiyeye hadim olan veya böyle yukarda yazılı nısaplardş. ışçilerhı, 
olmayıp ta münhasıran hayır işlerile ~ralarmd~ kara;ıaş.tı;arak. hep bir -
iştigal eden cemiyetlerce iş ve işçi bul h~~~ ve ~ır~~nbı;e ışı bırakmalan da 
ma faaliyetine geçilmesi ve bu husus hı grev hukmU~d~ tutu~ur. 
için kendi çevreleri içinde yapacakla- Madde 74 - Bır ış yennde, gerek 
n tefkilatm çal!fması, ancak ilgili iş mukavelelerile önceden taayyün 
makamdan izin almak ve bu maka- etmiş olan ve gerek işin mahiyetine 
mm her zaman teftişine tabi bulun- ve çalışma teamüllerine veya kanun! 
mak kaydile, caizdir. Şu kadar ki, bu v~ nizami hükü~ere mUstenid~ me
yolda açılacak büroların görecekleri n bulunan u!11uını veY.a hususi ış pıt. 
hizmetlere mukabil işçilerden her- la~ın ~epsı ya? ut bır . veya birkaçz 
hangi 'bir Ucret almalan yasaktır. yerıne, 1§ vere~ın:. ~.~ndı me~aatine 

işbu kanun meriyet.e girmeden ön- daha uygun gordugu başka 1§ prt
ce mevcut olup böyle mesleki teşek- larmı işçilerine kabul ~~irmek veya.. 
küller veya yukarda yazılı vasıflan hu~. m~ayye~ ~e mer l ış tartlarml 
haiz cemiyetler tarafından idare olu- degıştırmeksizın ancak bunlarm ta.t
nan iş ve işçi bulma faaliyetlerinin b.ikma ~t us~er ve tarzlarm ~efifti· 
tarz ve •ısulleriyle buna müteferri nlmesinı temın eylemek kastiyle iti 
muamelelere ve saireye dair gerekli durdurması, ya.lıut iş ~e.ren tarafm .. 
malumat ve izahatı ihtiva etmek üze- dan bu gayelerden bınyle yapılan 
re 66 ncı maddede hususi idarehane- teklifleri kabul etmediklerinden dola.
le; hakkında yrzılı surette ve kanu- yı işten çrkmağa mecbur olan işçiler 
nun meriyetinden sonra üç ay içinde sayısının, 73 ncü mad~ede "grev" 
salihiyetulr makama bir beyanname hakk~da y~mış olan nısaplara var-
verilecektir. muı 'lokavt tır. 

Madde 69 - 63 ncU maddede yazı- Ayni maksatlardan biri için, it v~ 
b (Genel merkez dairesi) tarafından ren tarafından en az Uç kişinin dahi, 
görülecek lüzum ve ihtiyaca göre, iş hep birlikte ve. biı:den~ire işten çıka· 
verenlerin işçi ihtiyaçlarmı ve bazı nlmalan veya uı verenın bu yoldaki 
vasıflan haiz işçilerin iş ihtiyaçlan- teklifini ka~ul etmedUtl_:rinden dola
nı her halde resmt iş ve işçi bulma yı bunl~ ışten çı~mag~ mec~ur o!· 
tefkili.tma bildirmeleri ve umumiyet- malan yu.zünden, o ~ ~ennd~ faalı· 
le veya bazı vasıflan haiz bir knmn y~t tamam~ ve~ ·§11'1 mahıyetlne 
işçilerin herhangi bir işe almmudan gore ehemmıyetlı derecede kısmen .,. 
önce mutlaka :resmi teşkilitla kendi· talete uğnyarak 73 ncil maddede ya. 
terini kaydettirerek "işçi karneleri" ~lı ~ı~aplan dold~nır sayıda ffÇlle • 
almalan usullf'ri ve hususi idıırehane- nn ışsız ce Ucretsız kalmalan hali 
lerle iş zümrelerinin mesleki teşek- kendiliğinden tahakkuk ederse, iş v&
kfillerl, yahut menafii umumiyeye renin işbu hareketi "loltavt" sayılır. 
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EKONOMi 
Pi Y ASA 1 

VAZiYETi 
Jamurta istihsal6tını 

artt1rmahyız 
Buğday piyasasında düne nazaran 

ebemmlyetl.l bir tahavvUl yoktur. 
Fiatıa.r eski mevkiinl muhafaza et
mektedir. 

Bir iki gündenberi tiftik piyasa
D1& bir durgunluk anz olmuştur. 
Böyle Oıhııakla beraber, fiatlar ge -
~n haftaya nisbetle değişmemiştir. 
Bir Alınan firma.sı bu hafta içinde 
yalnız bir firmadan 200 ton yapağı 
almıştır. Alman yapağı alıcıları he
ubma buraya gelen bir memur piya
eada alllradarlarla temaslarına de -
'f'8m etmekt.edir. Yakında mübaya
at ~ktır. Geçen hafta için
de FransaJI& 85 bin liralık, Alman -
yaya 83 bin liralık ihracat olmuştur. 

Yumurta tlzerindeki satışlar de -
ftm etmektedir. Anadoludan az 
mal geldiği için !tatlar yUksektir. 
Yumurtanın bu kadar rağbet gör -
metıi Uzerine Anadolunun muhtelif 
yerlerinde köylü tavukçuluğa ehem
miyet vermektedir. Alman haberle
re göre, bilhassa İkinci Umumi Mü
fettişlik Trakyadaki köylüyü tavuk 
yetiştirmek için ikaz etmektedir. 
İdare adamlannm her tarafta, köy -
lüyü bu tarzda tavuk yetiştirmeğe 
teşvik etmeleri lazımdır. ÇilnkU dış 
piyasalanndan vaki olan yumurta 
talepleri karşısında, istihsalatı art -
tırınaktan başka çare yoktur. 

lzmirden Almanyaya 
kuzu derisi sevki 

lstanbul deri piyasası bir hafta 
evveline nazaran daha canlı gegmiş
tir. Piyasa cetveline nazaran fiat -
tar, keçi kuruların 13,~ koyun kuru
W.rm 47 kuruştur. 

lstanbul Ticaret Odası idare Heyetinde 

Esnaf cemiyetleri bütc;elerde 
tasarruf için gruplara ayrlldı 

Ticaret odMı idare heyeti, esnaf 
cemiyetleri hakkındaki tetkikatma 
devam etmektedir. Verilen maHima
ta göre, esnaf cemiyetleri bütçele -
rinde taearruf yapmak maksadiyle 
Uç grupa ayrılacaktır. Bugünkü 'e -
rait altında ~hrimizde 18 e8naf ce
miyeti bulunmaktadır. Bundan bir -
kaç ııenc evvel, esnaf cemiyetlerinin 
yekunu 32 yi buluyordu. Ticaret o
dası idare heyeti, tasarruf yapmak 
için, bu gibi cemiyetleri alaka ve 
mtinasebetleri dolayL!!iyle yekdiğerly 
le birleştirmeğe doğru gitmiştir. 

Bunların arasında varidatı, maMa -
fmı korumıyan cemiyetler de vardı. 
Meseli leblebiciler cemiyeti gibi... 
Bu cemiyet kuru yemi,çiler cemiye4 

tiyle birleştirilmek suretiyle lağve
dilmişti. 

Esnaf cemiyetlerinde yeniden ta· 
sarruf yapmak ve masraflarını a -
zaltmak lazımdı. Bunun için de es -
naf cemiyetleri üç grupa aynlacak -
tır. Esnaf cemiyetleri bu gruplar 
içinde mtletakil olarak kalacaklar • 
dır. Fakat idare kadroları birleşti
rilecektir. 

Oda idare heyeti, mevcut esnaf ce 
miyetlerini gruplara tasnif etmekle 
meşguldür. Balıkçılar, tahmil ve 
tahliye amelesi cemiyeti, liman ame
lesi bütün bu cemiyetler bir grupa 
dahil olacaktır. Gruplara giren ce -
miyetlerin bütçelerinde büyük bir 
tasarruf temin edilecektir. Bugünkti 
~erait altında, her cemiyetin bir u
mumi katibi, muhuebecisi, ve mu -
hasebeci emrinde bir katibi, vezne
darı, tahsildarları, hademeleri bu -
lunmaktadır. Grupa giren birkaç ce-

miyet, bu ma!ra!lardan kourtulmu, 
olacaktır. 
Yapılan projede, cemiyetlerin tah

sillt iJleri de daha muntazam bir 
hale konacaktır. BugUnkU mevzuata 
göre, ktiçük tüccar mevkiinde bulu
nan tticcar, e8naf cemiyetlerine de 
aza kaydolunmaktadır. Bu yüzden 
eımd cemiyetleriyle, oda idare he
yeti aı-asında !!!Ik sık ihtlllflar vuku
bulmaktadrr. Meseli: Beyoğlundıı 

sermayedar vaziyetinde bulunan bir 
bakal, tüccar diye ticaret oda.ısına, 

esnaf diye bakallar cemiyetine kay
dedilmektedir. Bu vaziyette kalan 
tüccar, kendisinin tüccar olduğunu 
lleri !Urerek bakallar cemiyetine 
girmerncktedir. Ticaret kanununda, 
tüccarla esnafı yekdiğerinden ayı

ran sarih tarifler vardır. Kanun bu 
hükmüne göre sermayesi l:SOO Ura -
dan yukan olan kimseler, tüccar de
nilmektedir. Bu açık tarl!lere rağ -
men bazı esnaf cemiyetleri, varidatı 
arttırmak maksadiyle, küçük tücca
r'! da esnaf cemiyetine aza yapma
ğa çalışmaktadır. 

Esanf cemiyetleri gruplara ayrıl· 
mak suretiyle btitçelerinde bUyUk 
bir tasarruf temin ettikleri takdirde 
varidatı arttırmak için, sağa sola 
baş vunnağa, tüccarı esnaf diye aza 
yapmağa da kendiliğinden ihtiyaç 
kalmıyacaktır. Ha11ılı. el!lnaf cemiyet 
!erinin gruplara tasnifi meselesi, se
nelerdenberi, ticaret odası ile, esnaf 
cemiyetleri arasındaki ihtilaflara da 
nihayet verecektir. 

BORSA 
1zmirde kuzu derileri Uzerine Al

ınanya ne çok gUzel işler yapılmak
ta olduğu bildirilmektedir. Bir ay 
eonra elde bir tek stok kalmıyacağı 
fimdlden anlaşılmaktadır. Kuzu de-
risinin (100 danesi 105 - 110 Jdlo - .. ,. ..... _ ............. ,,_.__ .. --.,, .......... .,_,. - 17 RAZ1RAN ÇARŞAMBA 

luk) flatı 80 - 85 kuruştur. . l'arolor · Es h a m 

Deniz hayvanı istihsalatı 
Geçen ay içinde 113 kap kabuklu 

C!eniz hayvanı, 7669 µ.ne istakoz, 
242.183 çift palamut ve 339.897 kilo 
diğer balık olmak üzere 91.448 lira
lık deniz hayvanı istihsal edilmiştir. 

Bu istihsalitta.n 4.269 çift ile 
'14.943 kilosu Avrupaya ihraç edil
mif, 66.239 kilo ve 49.871 çifti Ana
doluda istihlak edilmiş, mütebakisi 
lstanbulda sarfolunmuştur. 

lzmirln Mayıs ayı içindeki 
ihracatı 

Mayıs ayı içinde lzmir limanın • 
dan dı9 memleketlere 1521 ton kuru 
lbüm ihraç edilmiştir. Geçen sene 
ayni ay içinde ihraç edilen üzümUn 
miktan 2551 tondan ibarettir. 
Mayıs ayı içinde ihraç edilen inci

rin miktan 96 tondur. Geçen sene 
ayni ay içinde 75 ton incir ihraç e
Clilmlşti. 
Mayıs ayında. lzmir limanından 

f506 ton pamuk ihraç edilmiştir. Ge
çen. sene ayni ay içinde 348 ton pa
mtık ihraç edilmişti. 

No. 56 

Ademle Havva 
Btlrban CAJDD 

altında yekpare ve mor bir kaya 
rengini aldı. 

Hayal'le ta.biatin bu değinen gil
lelliğtni seyrederken o bu kaleyi 
g&stererek eordu: 

- Ne h<>e renk!. 
- Evet, dedim, adeta mor bir ka-

sra parçaaL 
Hayal bu imıl tekrar etti: 
- Morbya.. Evet morkaY,&! •. 
O zaman tabiatin yarattığı bu renk 

- bu. bllme aklımda kaldı. Kendi 
Dndtme: 

- Bir ~ğum olurea adı Mor· 
&ya oı.mı. 

Dedim. 
F.8ki Tnrkler de adlarım hep ta

bl&tten almıl defiller mi! 
Bana ~e geliyor ki, Hayal bu 

adı hatırlıyacak ! 
Mektubu hemen postaya gönder -

amı. 

Tahammül edilmez mcak bu Yetil 
khçeyi bile kasıp kavuruyor. 

Ahı 

Sterlin 627.-
1 Dolar 123:-

20 Franıu: fr. 163,-
20 Belçika franrı 80,-
20 Drahmi 21,-
20 İsviçre fr. 815.-
20 Çek kuron 84,-
20 Ley 13.-
20 Dinar 48,-
Liret vesikalı 190,-
Florin IZ.-
Avuıtur78 ıilin 22,-
Mark 28,-
Zloti 21,-
Penıo 22,-
Leva 22.-
Yen 32.-
lsvec; kuronu 31,-
Altm 977.-
Banknot 245.-

Çele f e r 
Pariı üzerine 
İngiliz üzerine 
Dolar 
Liret 
Bel ıra 
Cenevre 
Sofia 
Florin 
Çekoslovak 
Avusturya 
Mark 
İsveç kuronu 
İspanya pezeta 

Ka.lktım. 

s. t., 
634,-
126,-
166,-
84,-
23,50 

115.-
18.-
16.-
52,-

\95.
M.-
24,-
30,-
23,-
24.-
25.-
34.-
33.-

979.-
246-

12,03 
634,50 

0,79,43,57 
10,08,37 

4,69,14 
2,45,75 

83,15,82 
1,17,54 

l!l,16,45 
4,19,37 
1,97,32 
3,05,90 
5,82,18 

Şimdi evde olsam yapacağım bir 
duş biraz ferahlık verebilirdi. Akp.
mm çalışma saatlerini beklemek 
için vakit geçirecek bir yer anyo
rum. Caddeler o kadar tenha ki! 

Taksiye atlayıp büroya gittim. 
Çalışmaktan çok zevk alıyorum. 
Memurlar daha gelmemişler. 
Ne zamandanberi okumağa başla· 

dığım Mısır tarihine devam ettim. 
• 

Mery'nin otomobill geldi. 
Mısırda onun eıi yok değil. Bura

da zaten iki sınıf halk var. Ya çok 
zengin ya çok fakir .. Bir yanda zen
gin ecnebiler, fabrikatörler, ticaret 
adamlan ve bol bol prensler, paşa
lar. Bir yanda fellA.hlar. En lUks 
klilplere devam eden şık otomobilli 
ecnebiler ve prensler arasında çipil 
gözlerine yüzlerce sinek oturup 
kalkan entarili Camiülezher hocala
n ve yalnaya.k felllhla.r gör.e bab · 
yor. 

Burada meeJıur bir Ingillz kMbb 
var. 

Turf-Klüp. Ecnebilerin toplandık
lan bir yer. Kadın kabul edilmiyor. 
Bir de~ Jdilbü var. "Cercle 

tı Bankuı MU. ıs,-
.. " N 9,90 
.. .. Hamiline 990 

Anadolu % 60 24,30 
.. %100 40,50 

Sirlı:ethayriye 16,50 
Tramvay l!l,10 
Bomonti Nektar 9,20 
Terkos 12,50 
Aslan Çimento Kupon lı:esik 9,35 
Merkez Banka11 66,50 
Osmanlı Bankası 27 ,-
Sark Merkez Eczanesi 4,45 

l stJ lrrazfa r 
Tilrk Borca I 

" .. 11 
.. " 111 

istikrazı dahlli 
Ergani A. B. C. 
Sıvaı Erzurum I 

• • il 

21,07,50 
19,80 
19,00 
96,-
95,
!17,25 
97,25 

M ıs ır talıvlllerl 

1886 1 
1903 n 
1911 111 

Taltvll•t 

--94,50 
88,-

--95,50 
89,-

Rıhtım 10,70 
Anadolu l ve ll 43,10 

,, IIl 44,SO 
Anadolu Mümeuili 51,55 

Francais". Bu klUp için daha eğlen
celi diyorlar. Bizim direktör bana 
burasını taVBlye etmişti. 

Mery tenis oynamak, vakit geçir
mek için bir klllbe girmek istiyor. 
Bununla meşgul oldum. En muvafık 
olarak (Hidiviyal KlUb) U buldum. 
Burada TUrkler de var. Mısınn yer
li zenginleri bulunuyor. Tenis kort
ları, oyun salonları gilzel. 

Konsoloshanedeki bir arkadaşım 
vasıta.sile buraya yazıldık. Iyi top
lantılar olduğunu söylUyorlardı. 

Bir cumartesi akşamı ilk defa klU
be gittik. Konsoloehanedeki arka -
daşım bizi davet etti. 

Ne za.rnandanberi kendi kendimi
ze yaşamağa alışmıştık. Bu bize gü
zel bir değişiklik oldu. Meey, çok 
memnun. 

Yemekten sonra dans ettik. Bir 
aralık bir parti briç te oynadık. 

Bilmem neden bu klüp h,ayatı be
nim de hOIWD& gitti. 

Ba. gece birçok ,erli, ecnebi zen
gin ..e meehur adamlarla tametık. 
Kahlrenin kibarlan, :zenginleri .. Spor 
meraklısı prensler. Artık klUbUn a
zasmdan olduğumuz için aruıra bu
rada vakit geçirmek hot olacak. 

Fotoğraf 
Tahlilleri 

Fotoğraflarınızı bize 

gönderinb, karakte

rinizi size söyliyelim ! 

lıfUtereddlt, fakat ileri hareketleri 
takip ederek onlan t&tblka çallfl!' 

bir karakter. Ko
lay tesirlerin nU
f uzundan kurtul • 
mağa çalışır, ken
dine meşhur san· 
atkarlan nUmu -
ne ittihaz etmek 
ister, ve bunda 
ıusmen muvaffak 
olur. Elindeki ka
biliyeti ilerletmek 
ten ziyade başka 
kabiliyetler ildi -

M. OOran aabı ile meşgul· 
dUr. Birkaç me8lek değiştirecektir. 
Gurunı vardır. Insiyaki bir zekaya 
sahiptir. 

• 
Asabi bir mizaca sahiptir. Haya

tın birçok kahırlarını çekmiı, fakat 
azmi, iradesi sa· 
yesinde mağlUp 

olma.nıııtır. Gaye· 
leri vardır. On· 
lardan ayrılmaz. 
Kendine çizdiği 

yolda, manialara 
rağmen yürür, 
maksada eriışir. 

Idealisttir. Kendi· 
ni düşünmez. Iyi
lik yapmasını ıııe

ver. Uzun uzun 
kendi kendisile Şerif Onganer 
baş başa kalıp düşündUğü zam~nlar 
olmuştur. Iyi bir aile babasıdır. 
Sevdiklerini himaye eder. Fakat 
biraz sert muamele eder. 

* 
Iyi yetiştirildiği takdirde, çalış-

kan, sadık bir yardımcı olacaktır. 

Muti, çok konuş -
masını sevmez, is
tenilen i3i yapar 
bir karakter. Bir 
işi başarmak hu· 
susunda inadı var 
dır, bu sayede 
muvaffak olur. 
Hassastır. Alın· 

gandır. Tatlı mu · 
ameleden hoşla -
nır. Bn takdirde 
kolayca ona iste-

Al i Sait nilen şey yaptırı-
labilir. MerdUmgirizdir. 

#1-

Hayali kuvvetli, uzun seyahatler 
arzueu olan, fakat bir türlil ceııaret 
edemiyen bir tip. 
Geçirdiği hasta • 
lıklar maneviyatı
na te8ir etmiştir. 
Musikiye meyli 
vardır. Cemiyet 
içinde nazan dik· 
kati çekmek iste -
mez. Mahviyeti 
gururunu silecek 
kadar değildir. 
Kendisine m il -
hinı bir iş veya 
sır tevdi edilebilir. Necdet 
Maddt ~ylerle fazla allkası yok -
tur. Mücadeleden hoşlanmaz, fakat 
makaa.dını elde etme.sini bilir. 

Pazar günleri Kahire etrafmda. 
uzun otomobil gezintileri yapıyoruz. 
Mery Kahirenin meşhur terzilerine 
yerli kıyafetler ısmarladı. Bana ailr
prizler yapıyor. Bir ak§am ~ 
yaşmaklı bir Mısır kadını kıyafeti 
ile karşıladı. Kollarmda omuzlarına 
kadar altın ve cam bilezikleri, ayak 
bileklerinde kalnı gfimtl§ halkalan 
ile çok ta benzetmiş ama o maııul
ya beyazlığındaki rengini boyamağa 
kıyamamıf. 

Şaka ettim: 
- Yerliye benzemek için yerli 

bir erkeğin hO§Ulla gitmiş olmak 
llznn. Yoksa .... 

Boynuma atıldı. 
Gariptir. Mery'niıı bu yerli kıya· 

f ete özenigi bana tarihi bir ftk'ayı 
hatırlattı. 

Bonapart Mısırdayken yerli eeyh
lerden birinin Zehra adındaki kızını 
1evnıif. Şarkm bUt11n nefta gtbelli
ğine malik olan Zehra kendinden 
sürmeli gözleri, burgu burgu siyah 
perçemleri ile orauğu kadar takım 
takım bilezikleri, sırmalı terlikleri, 
çıplak ayaklan ve ipekli ışalvarı ile 
de Napolyon'u deli divane etmie. O 
kadar kl Napolyon bu kızm a§km· 

ıs. e. 936 

Ondan vazgeçmek istiyorum 
Urf adan M. bnzasile: 
"U YGftndclyım. Ufak mr memtı· 

riyettc çalıtıyorum ve Glds#tm mo
a.şla ~eı geçtnıyorunı. Bımdaft iki 
•et&e evvel mr hn aevd•m. Aynı .ıa-
manaa ku da beni """'" BııM.an 
ıki ay emıel teehhül etmek fUcrinde 
idim. F9kat aramı.ıda oloft ufacık 
bir dargınlıktan dolayı çok ft&ılüık 
yarnyor. Kendinı aık Mk görUyoru1Jl 
ııe kendine dedim ki: "Artık kıdfı, 
olmU§ geçmif mr 'ttir, bartflll•m.'' 
Benim aô.ıümü kabul etmiyerek ay
ni ooziyeti takip ediyor ııe lJöyl.e 
yaptıkça aşkım faıUıkıfıyor, a.rtı1c 
kendisinden vazgeçmek "9tıyorum. 
Ama gönlüme hdkim olamsy01"Um. 
Vazgeçmek için ne yapm.aklığım ld
ıımaa, bildir~izi nca dder, aaygs
larımı tunanm." 

Vazgeçmek için en kolay, fakat 
tatbiki de en zor çare, hiç me§gul 
olmamaktır. Bunu yapa.bilmek için 
insanın büyük bir azim ve karar sa
hibi olmwn lbımdır. Fakat mektu
bunuzdan sizin bu ktıa karŞI zaftnız 
olduğunu anlıyoruz. Onu tekrar ken
dinize bağlamak istiyorsanız, bir 
müddet için kendisi ile hiç allkadar 
olmayınız, ona llkayt olunuz. Ta -
bii bunu kasten yapacağınız için, 
sizi yormaz, ve size azap çektfrmeı. 
Göreceksiniz ki o, sit.e avdet edecek
tir. 

• 
Bir Rum l<ızı seviyor 

Usküdardan O. C. imza.sile: 
"!.1 yO§ındayım. Beyoğlundart. bir 

Rum kızını Beviy0ntm. Bundan dört 
be§ ay evvel biril>Vimizle et1Zenmıye 
sôz vermiftik. Şinu1' iae benim kta
kançl1ğımı bahane ediyor t1e kendi 
milletinden biri8ı1e evlenecekmi.J. Bu 
söz beni hemen intihara sevkedecek. 
Çünkü çılgınca aeviyorum. Bir bu • 

çuk aydır yemekten, uykudan keatl
dim. A~kım benı aon derece mağlup 
etmf4, elimde değil.' Bugilnlertf.6 '3s 
aşkımın pek /azla.ffie beni ma~üp 
etme8i beni ya intihara veyahut ta 
cinnete sevkedecek • Mali oo.ıiyetim 
fena değil, ortadır. Yeni de memu
riyete gird,m. A~kın yüritlMn 1'CI -

zlf emde ~ dikkatle çalışamtyorum. 
Zannettiğim gibi olursa. vazifeme de 
nihayet verecekler. Haya.tta da yal
nızım. Her haatal1ğa doktorlar çare 
buluyorlar, bunun çaresini beti M -

reden anyay•mt.. Lütfen iManiyet 
namina 'babalık ııe ağabeylUc namı
na bana bir yoZ göatermeni.ıi rica 
ederim." 

Zorla güzellik olmıyacafı gibi, 
zorla aşk ta olmaz. Bu kız, bafka 
birisile evleneceğini Bize açıkça söy
lemiş. Ya gizleseydl, sizinle evlen -
dikten B<8'a aldatmağa. kalkıpaydı 
daha iyi mi olurdu 1 Sonra, Bize a
ranızdaki milliyet farkmı da ip.ret 
et.ınıı. Demek bu farkı hiuettire -
cek kadar dÜfÜllceleriniz, zevkleri -
niz, hialeriniz ayn imiı. 
Aıka gelince, buLderdin de deva-

111 vardır: Dil§Unmemek, kendi ken
dini yalnız bir nokta üzerine. bağ· 
la.ınamak. Jeinizle, gücünüzle allka-

dan gUnlerce ordusunu, o kıymetli 
topçularmı bile unutmuı. 

Napolyon bu. Veyahut kadm cin
si bu. Bir gUn tesadU!en zabitlerin 
Verdikleri bir baloda bir piyade mil
llztmmm çok g1bel metreeine gCSzti 
ilişmiş. Piyade mWA.zmu bu kızı 
Paristen getirtmiş. Orada bir çama· 
şırcmm kızı olan bu güzel Fransız 

Y<>aınaaı Napolyon'un o kadar hOIU
na gitmif ki birkaç gün içinde mü· 
lbnnı bir vazife ile Fraııaaya iade 
etınie ve bu kızı harem dairesine çe· 
kip alını,. 

Harem dairesinde Zehra'ya rakip 
gelen Franm: kızı ataca.n, kurnaz 
bir mahlOk oldufu için hemen işe 
başlanuş. Zehra'yı Napol)'O!l'un p 
zünden dlifürmek için bir pli.n kur
m\11. Zavallı Zehra üzerine ortak ıe
len bu Fraıım dilberiniıı Napolyo
nu teehir edişinin aebebinl omın kJ. 
yafetçe, giyinlege olan baetalıtma 
vererek kendisi de Fransız cUzeU 
gibi Avrupa biçiminde elbiseler yap
tınnıı. YUkaek ökçeli iskarpinler 
giymeğe heves etmi,. 

Napolyon'un Zehra'ya olan dU§ -
künlUğUnUn, omm bu şark dekoru 

dar olunuz. Elbet sizin karşınıza 
teditfniz gibi ve tizi mee'ut edec 
birisi çıkacaktır. Ve o saman, b\ 
günkü halini7-e, evvell, siz gülec 
ve bu Rum kılma mUteşekkir kaı 
caksınız. 

Aılumı slyllyemlyorum 
Galataaaraydan M. S. imzasile: 
"18 yO§ında btr gencim. ~imdi 

kadar hiçbir kadın veya bir ~ 
münaaebette bulunmadım. Fal\ 
bundan bir sene evvel, bir cemiyl 
te, bana bir ~ takdim ettiler. t 
nunl.a bir arkadaş gibi sık sık ko1t 
fl'YOTUm. Fakat daha ilk görü§t 
ğUmdenberi bu hıa kartı olan u 
gim gil.nden güne artmakta.dır. or 
çıldıraaıya awiyoram. BUmem 11 
a~ haberdar mıt Kendiaf 
bana kartı bozan meyyal, bozan c 
pek aoğuk görüyorum.. Ondan ayr. 
mam ımkdnau, muek> aileme 1'6 o 
lesine aksetmeden sevgim' 1-ıdw 
ne ne auret-U, t1ÇGyım'" 

Sevginizi defil yalnız allelerlnfJJ 
ona da himettlrmeden evvel, bir d 
fa, llOfukkaıılılıkl.. dOtftnUntız ) 
Biz henU. 18 yqmdasmız. 18 yap 
da herkes bir defa ifık olur, Ye ı 

qkı, en bQytlk qk, en lWıt aşk, dUı 
yad& eti olmıyan, bedbaht bir ac 
ıaııneder. Belki, m bu sattrlan ' 
kurken içinizden: 

- Benimk.lai öyle defil ! 
Dtyecekainb.:. Deyiniz. Fakat ded 

flmlzi de yapmız. Şöyle bir ay la 
dar sabırlı olunuz. Bu kız ile difE 
tamdıfınız kızlar arasında mukaYf 
seler yapınız.Tabir sevdiğiniz kızlı 
hine rey verecekseniz.Fakat nefsin 
:ze cebrederek bitaraf olmağa çal 
ıınız. Eğer ilk karannızda 118.bit hM 
niz, i§i, her eeyden evvel anneni.3 
IÖyleyiniz. Onun dedlfi gibi hare 
ket ediniz. . 

~ 

On beı yaıında .tııi 
Meninden O. Y. O. C. imzulle: 
"15 ~111m. Benden 1N yo 

kiıçük btr kı.ıı çılgınca aeviyonını 

O da beni ayni a§kla Beviyordu. F'tJ 
kat t&G.sılBa bendeft aoğudu, §imd 
ketldirine ne aöyltıycwMJm bofG gt 
diyor. Onau.z b4r an duramıyon.uıt 
Eld6 edebilmek tçirt. M yapmalt 
yımt" 

Hiç .• Ne yapabilinıiniz ki!.. Ma 
demki Bizden soğumue. Hem, eğe: 
BİZ OD bet y&fmda i§ık olmağa ba§ 
laru.mz, daha sonralan ııe yapa 
calaımız? Siz, daha okuma, öğren 
me çaiındumız. Denılerinizi, melr 
tebinizi ne yapacakamız '! Böyle oeY. 
leri on bet yaşında bir gencin aklı 
na getirmesi iyi değildir. Siz deği 
daha manen, maddeten bile lfık o 
lacak vaziyette değilainbciir. Bt 
yqta evlenecek olursanız, çabuk ih 
tiyarlanımız. MUtemadlyen hasta • 
lıklı bir hayata ma.hkfun olW'BuntnJ 
Aklı selinıin değilse bile, tabiat.it 
kanunlarma kargı isyan etnıe~ 
Bekleyiniz. · 

içindeki görlintifUnden ileri geldiği 
ni hiMeden Fransız km da bir ta 
raftan körllklemif: 

- Sen de benim gibi giyinlrle» 
kendini daha çok aevdlrinıin ! 

Diye tıkıp doldurmue. 
Zehra da l§lemell, ipek ealvarla i 

rmı, kalın halkal&rmı, bilezikleri at• 
m11, örgülU sac;larmı dafttmıı, tans 
bir Avrupalı kadm kıyafetine gir• 
miş. Fakat Napolyon bu Yllksek ök· 
geli iakarpinlerle topallıyan, ıarıı 

kıyafeti içinde bütün p.nmnı, güzel· 
liğini kaybeden esmer güzelindeıY 

derhal eoğumuı ve bir hafta sonrı 
haremden Çikartip babaamm evin• 
gönderivermlt. 

• 
Bu vak'ayı Mery'ye anlattım. 
- Kendin için mi eöy1Uyn1"11111 ! 

dedi. 
Bapmı aall&dmı: 

- Hayır. Senin için.. Eler bu kı· 
yafetle gözüne cirmek iatediğin ~ 
•! 

Bugünden sonra onu bu layafett 
görmediğim gibi gardrobund& da 
elbiseler gözUme illemedl. 

( A r lnun •"'l'lr 
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No.UO 

Süleyman manasız bir ıakırd ıya baılıyarak 
bu ıaübalilikle uıakllğını azaltacaktır 

Demhu!ebeı'f, odaya giren 1!pk, 
,u.ıllnde teri>iyMb bir can mkmtıaı 
ile. Adnanm telef onu bitirmesini 
bekliyordu. 

Uf&]t - Hanrmef t.ndi telefonu iı· 
tiyor. 

Adnan - Hanımefendi mi! Ha· 
tmnefendi geldi mi? 
Uşak - Şimdi geldi efendim. 
Adnan, BOkakta.n dönen kammm 

b.ndi yanma gelmeyifine hayret 
edemiyecek kadar bu li.kaytliklere 
alıfkmdı. 

Adna:n - Nerede kendi! 
Up.k - (Telefona. giderek) Kar· 

ilki odada. 
.Adnanm yüzü daha ba§ka.. eeyler 

aonnak iştlyordu. Fakat u~, tele· 
fonu pirizden acele çıkardı. Kendf
mni Adnan fuia lata tuttuğu için 
kaybettiği vakti kazanmak istiyerek 
Belkiıdn bulunduğu odaya elinde te
le.fonla kO§Uyordu. Belldee hizmet 
ederken, up.kl&r, .Adnana klll"l1 
terbiyem olacak kadar evin ham
mmdan korkuyorlardı. 

Adnan dosyaı5mI topladı. Yerdeki 
e!elçtrfk dilğmeııine potinin ucile iki 
defa butJ. SUleyma.nı çağmyordu, 
d08yayı vereoekti. 

Süleyman odaya. girinoe, her za
manki gibi, zille çağınlmaamdaki 
Ntırabı örtmf'k ietiyerek manaııırz 
bir l!kır<bya. ba§lıyacak, bu l!ubali· 
Jikle upklığmı ualtacakt:I. Adnan 
"'Dur! .• " dedi, baemı k.&ldırdı, dıp.
mnu dinledi. 

Bellds telef onda haykmyordu: 
- Ha.yır efendim.. Sizi i8temiyo

lmn; madamı istiyorum diyorum. 
Siz llf anlama.%" mıamu yoksa! Oof •. 
0."MI terzi Ifejeni değil mi yoksa? 

SeB ke8ildi. Süleyman lafa. batlı· 
taca.kt.1. Belk~ telef onda. yine hay
Jmmağa bqladı: 

- Siz Madam Ifejeni değil mitrl
lliz? Bak bana ımdanı, een namuz. 
ıruz; bir kadnumı. Ben mi? Ben Ma· 
d&m Adnan Bey. 

Uzun bir sotıt. 
Belki8 - Af. mi eder mişim? Neyi 

.rf edeceğim? Evet, evet, söylUyo • 
nmı, yine eöylüyon.un: Namuuuz.. 
llWl! Benim apremidimi .. 

Telefon - •··-
Belki8 - Haııgf apremidi olacak? 

Soncuk işlemeli elbisem. Beninden 
öeğil ca~ Viyaııada.n getirttiğin 
model .Avuç dolu.su para verdim, 
ha.okuma kopyesini yapmayın diye. 
~apmadm mı? Bugün çayda. rezil 
oldum diyonıın sana. Madam Dona· 
nn'nm üatünde de vardı; benim 
tıatümdeki elbi.8eyle Jr&dm kartJmd& 
oturdu; ihıiformalı iki mektep ~ 
eufu gtbi maskara olduk. Ayıp, ayıp 
madam. O kopyeyi een yapmadın 
mı! Bir daha söyle bakaynn .. Hayır 
&öyle.. Sen yapma.dm ayıe mi? Şiın
cU de sen beni dinle: O kopyeyi ae
nin yaptığını Madam Navara bana 
aplle söyledi. Kabil mi değil? Din
Jc beni madam, een yalancı, dolan
aıncı, rezil, hırsız, edepsiz, namus
BUZ bir kansın. Evet, sen, sen, sen ... 
:ru suratına! Tu, tu, tu.-

Ses bitti. Telefon kapanml§lı. 
S.dnan sararmış, Sllleynıandan uta.
ıuyor, ba§ka yere bakıyordu. Tele -
fonda terziye tükümı ta.dm h•kib· 
t.en Belkis mi idi? 

Süleyman, bu konağın ihti§8.Dlmı 
l>ir anda yıkan, .A.dnanm kendisine 
.,Şu doeyayı al!" emrini veremiy&
cek kadar küçülten bu •hneye içtn. 
öen seviniyor, sahte bir ine.elikle 
batta ıeyle mefgul görünmek .isti
~or, masanm üstündeki bir kitabı 
kal'J§tınyordu. 

vap yerinde, duruyor. Bu iğreti va
karmdan hazan rahatsız oluyor, ta
btneşmek istiyor; fakat bu ne.kadar 
gü~! Ya. lüzumsuz iltifat edecekti; 
yahut çalım.-

Aksa.raydaki küçük evinde kalan 
tabit omuzlarını bir tUrlü bulamıyor 
du. Fa.kat ''Kabahat ond& mrvdı !" 
lnsanlar, onu tabii yüzleriylP dinlP
miyorlardı ki ... Biitün kafalan bir 
t.ek gö7. kesit~rek, inıııanlar onu dik
katle dinJArken o. havanm SJcak ol· 
duğunu tabii bir lakırdı gibi nasıl 

eöylerdi.,. elçiler, nazırlar, umumi 
mUdUrler yaratryordu. 8elammr ne· 
redeyse, borsada oynıyacaklardı. 

Her gtin ondan borç para istiyor
Jardr: Harbi umuminin böyle mah -
zurlan vardı. 

Yalnız kendi8inden bir şey rica e
deceklere topyekflıı dargın bir çeh
re takmıyor. Kendisini rahatsız ede-

cek müracaatlara karşı - müraca
atçi daha yoldayken - . o, odasmdan 
somurtuyordu. Kendi kendini yarat· 
mayr bilmiyenleri, bir balike muhtaç 
ol&nlan affetmiyordu. Onu kim ya -
ratmıştı? Kendi. ~ervetini onun ce
Qipe kim koymu~u? reklst. 
Kımddama.mU i ç i n ba.şkasmm 

kolunu bacağını istiyenler, bu kadar 
sa.kat olanlar, ölünceye kadar ya,,a· 
makta. 18rar etmemeliydiler. lntihar, 
böyle insanlar içindi. 

Adnan çok zenCJin 

Hatmna geldi mf. herke!', her ~ey 
onundu. Parasız bir genci büyt.ik ta· 
ir, büyük romancı yapacak kadar 
güç kadın yarım saatte Adn&nm o
luyordu. 

(Arkast var) 

ISTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 

Teslim tarihinden itibaren 936 senesi mayısı sonuna kadar bir 
senelik muhammen kirası 36 lira olan Heybeliedada Yah mahal • 
lesinde Ay yıldız sokağında eski Belediye mevkii kiraya verilmek 

üzere açık artırmaya konulmuştur. Şartnamesi Levaznn Müdür
lüğünde görülür. İstekli olanlaı- 270 kunıtluk muvakkat temi· 
nat makbuz veya mektubile beraber 6 Temmuz 936 pazartesi 
günü mat 15 de Daimi Encümende bulunmalıdır. (B.) (3403) 

Hususi idareden aylık alan emekli ve öksüzlerin Haziran 
936 üç ayhklan 18 Haziran 936 Perşembe gününden itibaren 

Ziraat Bankasından verilecektir. Aylık sahiplerinin Bankaya 
miiracaatlan ilin olunur. (B.) (3397) 

Afyon ilbayhğından: 
1 - Muhammen bedeli 7000 lira olan 70000 kilo 

motorinin bedeli liyık hadde görülmediğinden yeniden 
kapalı zarf usuliyle 26 Haziran 936 Cuma günü saat 
dört buçukta kat'i ihalesi yapılmak üzere tehir edilmiş
tir. 

2 - Eksiltmeye girmek isteyenler 525 lira muvak
kat teminat verecekler ve teklif mektuplarını yukarıda 
yazılı gün ve saate kadar Vilayet Encümen Reislifine 
v~rmiı olacaklardır. 

3 - Bu işe ait sartname Elektrik müessesinden üc-
~tsiz verilir. ( 3 ı 7 3 ) 4313 

lllttflll~lllfl llllllllllllfllllllflltll 

Türk Hava Kurumu Büyük 

~ÖW &IM@@$lYJ 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir 

3 cU ketlde 11 • Temmuz· 838 eladır. 

f AYDALI ~ Milli Saraylar Müdürlüğünden 

,.....__..._ BiLGiLER 
BugUnkli Program 

ı.tanbal 

ta: Danı maıikili (plUı); 10: Haberler: 
19,15: Muhtelif pllldat: IO: lıhhl lroftf .. 
mu: Btfal Haıtan•l • Ntitlha11111annda" 
Dr. ~ent Salih leftet. 20,SO: ltlldyo Of• 
lr•tralın; 21.SO: lotl haberler. 

Sut 22 d.aı tonra Anadolu AJumnm 
suetelerı mah1111 hattad.iı Hn'iıi Yerilt • 
cektir. 

Ankara 

12,SO Plllr n~ n Ajanı ha1*1eri. 
to,SO Hı,,. enuıi,,.Undı telı,sin rotu halır 
lrmda konferanı, ao,- Keman .,, Jli,-ano 
Jıronteri, ZO,SO AJau lıabcrlıri. I0,40 Ha 
fif plUı ,.~L 

Bttknt 
11: Ork .. trı: 19,15: KOMerin d"9ftlt; 

20,20: PIUı konseri; 20,5G: Xonferaaı; 
21,05: Sarlrdı orJrutra lııoueri; 23,JO: Bt· 
lenceli ko"ıer. 

Val'IOft 

20: Stild10 p{yeıi; 20,SO: Reportaj: 21,10 
Hıva1 ıitar; 21.30: Muhtelif: 22: Leh .. r. 
kılan; 22,SO: Pi,.no muıilriai; 23,15: Danı 
ımııikiai; 24: Danı pllklırı. 

DlAVOLô" adlr operur; 23,tS: Dans nm· 
18: Salrşfon solo; 20,20: Auber'in "FRA 

''iyana 

20,30: Pbano muaikiıri; 21: JObik net· 
riyat (piyes): Seksprin "Kral Beıinci Han
ri"; 23,30 : Hafif mu&iki: 24,45: Cazbant. 
ıikili 

MOAko\'a 

18,30: Rus prlnlan; 19: Kontu; 19,4!>: 
Konset" nakli; 22: Yabaneı dillerle nqriJ'at. 

Sinemalar, Tiyatrolar 

• ŞEHİR TİYATROSU : Yarm akpm 
ınt 21 de bü,ülr mırnffalri:ret kara 
nan (Pepo) ton d~a. 

• YILDIZ: (Atk Senfoniıi) .-e (Deli 
Gönül). 

• TttRK : (İnıı\fü AJanr) •e (Solrılrlar 
da Altın) . 

• TAN : (Dantenin Cehı-nııemi) ve (Kiı 
çük Alba1). 

• SIK: (Giıncı. Prenıi) n (Şikaıo Kı 
ça]rçrlım). 

• FRANSIZ : (Şeytan Ku:) Ye (Kimse 
siı) . 

• San:r: (Bonmho Ye (Bir atlı pcesi) 
• Sümer: (Dfiımanlar peffııde) " (Jte 

mantar çalarken) 
• Melek: (Altm T.ındr) .,. (G&nüt 07UJ1 

lan). 
• 1pelr: (Ha•a KaJınmanlan) •• C'"si 

nhı MSİ) 

• ALEMDAR : (Son U"'t) " (Kadm 
Asla Unutmaz!' 

• ÜSKÜDAR HALE : (Ninen). 

Davetler, Toplantılar 

Kn:ılay Oıküdar Şabeımden: Marıılı 
Yetim Mehmet Kilr:r; isminde afrr sıklet 

pmpi1ona Krzıla:r ıerefine Oaküdarda 
Şem&ipap spor meydanmda 21 haziran pa 

zar cünü saat 14 te üzerinden dola bir 
otomobil ıeçirecek, dola üç çuYah karnmm 
üıtiinde danı ettirecek, kammm üıtünde 
büyük bir örs uıerinde balyozla demir 
da.dürecek. diı Ye baı ile birçok marifet· 
lar 1llp&eakttr. 

KUKLA MANKEN 

S Aiustoı 936 tarihinde Talı:ıim bahçe 
sinde ecnebi Krzdaylar ve Kızılhaçlarm 
iıtiralrilı beynelmilel bir Bebek (Kakla 
Manken) aertiıi açrlacalrtır. Serj:iye itti 
rak şartları : 

l - Serlıde karibtiirüe edilmiı kübas, 

artiıtik, Milli Ju,afetli n Salon bebekltıri 
tqbir edilecektir. 2 - Bebelrler alçı, kar 
ton prese.mum, tahta, bez ve uire gibi her 
türUi malzemeden Japdabilir. 3 - Boylan 

IO untimetron ıeçmiyecektir. 4 - Be 
belrlerm nilıayet %8 Tenunaz aktamma b 
dar serci tertip he)"etine röndcrilmelidir. 
S - Bir mtisabalra tertip edilecek •e lra 
san.anlara para ikruniyeei verilecektir. 
6 - Teşhir edilecek bebekler blllhara n 
hiplerine ıeri verilecektir. 

Beyoila Halk.,.inde:a r 

Halkı lrllııilr ıarp ll'ltlıUriıini )'&Jlftlk 
tir. Orlı:eatra çalabilecek her amatöre m 
İQn. Evimizde bir orkestra tqkil edilmit 
rniz açıktır. Cumartui cünleri saat 15 daı 
11 se bdat ev direlrtörllllüne mUraeaat 
ohuımahdD'. Amatörlerin k171Detli nrdmı 
lannı belderU. 

RMtane telefonlan 

Cenabpqa butuui 21613 
Charıba huıan.l Y eaibabçe 23017 
Hueld bd•lar butaani 14551 
z.,..., Xlmll hutaaeai Utlrüdu 6017t 
Kadu hutan ... Çape 221fl 
ilqotla Zilı:tr haıtaa..ı 43141 
Gllthaae butane.ı Gülhıne 20510 
Ha7darpa .. Nlmanı baıtaneııl 60107 
Etfal butanal Sitll 42421 
Balark67 Akd hastaa..ı 16.60 
8arlr Dmairyollan Slrked 23079 
D..ı.t Deadr:rollan H&7darpap 42145 

itfaiye Nefonlan 

1 - Dolmabahçe sarayının bilumum harici aksamı
nın aıva, badana ve yailr boya tamiratı kapalı zarf usu-
liyle eksiltmeye konulmu~tur. · 

2 - Yapılacak işin tahmin bereli Otuz bir bin Üç yüz 
yedi lira dokuz kuruştur. 

3 - Bu tamirata müteallik birinci keşif cetveli ile 
şartnamenin birer suretleri pazardan başka hergün 
Dolmabahçede Milli Saraylar Müdürlüğü kaleminden 
alınabilir. 

4 - Eksiltme, Temmuzun Onuncu Cuma günü saat 
On beşde Milli Saraylar Müdürlüğü binasında yapıla
caktır. 

5 - Muvakkat teminat İki bin Üç yüz elli lir:adır 
Bu paranın eksiltmenin yapılacağı saatten bir saat 

evveline kadar Malsandığına yatırılmış bulunması la
zımdır. 

6 - Eksiltmeye girecek olanlar Ticaret Odasına ka· 
yıtlı bulunacaklar ve şimdiye kadar başka yerlerde yap
tıkları tamirat işlerine dair elde ettikleri vesikalarla bu 
vesikalan göstermek suretiyle eksiltme gününden evvel 
Milli Saraylar Mimarlığından ayrıca alacakları fenni 
iktidar şehadetnamesini ve teminat parası makbuzunu 
muayyen zamandan bir saat evveline kadar, şartname
de tarif edilmiş olduğu veçhile kapalı zarf içinde eksilt
me hey'etine tevdi edeceklerdir. (3361) 

istanbul Yedinci icra 
Memurluğundan : 
Yordanın uhtesinde olup Emniyet sandığına birinci 

derecede ipotek olan ve tamamına yeminli üç ehlivukuf 
tarafından (6936) altı bin dokuz yüz otuzaltı lira kıy
met takdir edilen Boğaziçinde Bebekde Yoğurtçu soka
ğında eski ve yeni 5 N o. h sağ tarafı Asker çıkmazı sol 
tarafı 2 haritalı arsa arkası Madam Rahano hane bah
çesi cephesi Mektep sokağile mahdut bahçede, etrafı -
demir; kork..uluklu ve parmaklıklı mozayik merdivenle 
çıkıldıkta ufak bir sahanlık ve camlı ve üzeri demirli ah
şap bir kapı içeri girildikte ufak bir taşlık, bir sofa, iki 
oda bir merdiven altı "buradan zemin kata inilir,, bu 
katın tavan ve kapıları yağlı boyalıdır. Kapılar camlıdır. 
Zemin kat : zemini çini ve sabit tekne ve ocak vesair 
müştemilatı ve dolabı havi bir mutfak, "buradan bahçe 
ye ÇJltılan bir kapı vardır,, cephede iki taş oda araların
da bir kapı ve çamaşırlık, bir hela, bir kömürlük ve 
odunluk ikinci katında: bir sofa üzerinde dört oda bir 
hela ve komple banyo ve arka bahçeye kapı vardır. 

Üçüncü kat: müstakil bi kısım olup bahçeden demir 
korkuluklu mozayik merdivenle çıkılır.Bu katta bir ant
re bir sofa beş oda bir hela, mutfak ve odunluk vardır. 
Bodrum ve zemin kat pencereleri demir parmaklıklıdır. 
iki balkon ve şahnış, elektrik, terkos, havagazı tesisa
tını ve bahçede manolya, gül, ve yasemin mevcut olup 
etrafı duvarla çevrilmiştir. Bina meyilli arazide inşa e
dilmiş olduğundan ikinci kattan bahçeye çıkılır. Zemin 
kat kargir diğer katlan ahşaP. olup <'1'dınlığı havi ve bi
na yenidir. Umum mesahası 198 metre murabbaı olup 
120 metre murabbaı bina zemini ve kalanı bahçedir. 
Yukarıda evsafı yazılı hanenin tamamı açık arttırmaya • 
vazedilmiş olduğundan 20-7-936 tarihine müsadif pa
zartesi günü saat 14 ten 16 ya kadar dairede birinci art
tırması icra edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti muham
menenin yüzde 7 5 ni bulduğu takdirde müşterisi üzerin
de bırakılacaktır. Aksi takdirde en son arttıranın taah
hüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün ·müddetle tem
dit edilerek 4-8-936 tarihine müsadif Salı günü saat 14 
ter. 16 ya kadar keza dairemizde yapılacak ikinci açık 
arttrrmatnnda arttırma bedeli kıymeti muhammenenin ! 
% 7 5 ni bulmadığı takdirde satış 2280 No.Iu kanun ahka 
mına tevfikan geri bırakılır.Satış peşindir.Arttırmaya işti 
rak etmek isteyenlerin kıymeti muhammenenin yüzde · 
7 ,5 nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın temi- · 
nat mektubunu hamil bulunmaları lazımdır. Haklan · 
Tapu sicilli ile sabit olmıyan ipotekli alacaklarda diğer· 
alakadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını · 
ve h.ususile faiz v.e masarif e dair olan iddialarını evrakı ~ 
mi\spiteleri ile birlikte ilin tarihinden itibaren nihayet 
20 gün zarfında birlikte dairemize bildirmeleri lazımdır. · 
Aksi takdirde haklan Tapu sicilli ile sabit olmıyanlar ' 
satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Mütera- l 

kim vergi, tenviriye, tanzifiyeden mütevellit Belediye 
nısumu ve Vakıf icaresi bedeli müzayededen tenzil olu
nur. 20 senelik vakıf icaresi tavizi bedeli müşteriye ait- · 
tir. Daha fazla malumat almak isteyenler 23-6-936 ta- · 
rihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık :s 
bulundurulacak arttırma şartnamesi ile 935 - 743 No. ":9 
In dosyaya müracaatla mezkur dosyada mevcut vesaiki 1 
görebilecekleri itan olunur. (3395) · 

-------------------!! !ıtanbul !tfai:reıi 24222 
Kattıtc6" ltf1l7eıl 60020 VENi Nl!\UUVAT 

Adnan, asık bir suratla, Belkisin 
t>duma gitti. Kapmm kilitli oldu
ğunu g<Srtınce da.rgm wratmm ye
rine yalvaran bir çehre taJavdı; ta. 
PIYJ bir pa.rmağm çıkaracafı kadar 
hafit, terbiyeli ııesle vurdu. !çerden 
Be1kiıbı 1e11i acı aer haykırdı: 

- Canmı vurmayın kapıya öyle! 
İlutayım, bırakm beni kendi hali· 
me! Bu evde but& ~ t.& hak· 

ö:=:· Babrkö7, Bü>iikdcrc, B u· • y u·· k 1• k r a m •1 y e Be7ol•a ::~=: =: o.mıryoll•r• c1e,..1.ı 
Bü)'iibda. Heybeli, Barpz, Kınalı • 111 Pev!et dem!eyollan onuncu yrb 

t8alu1 lcba telefoe eaatraJllld.IJd m-.ra mUnuebetiyle UOemiryollan derci· '
=-------4 

Göz Hekimi 
Dr. ŞUKRU ERTAN .-

kım değil mi yoba? • 50.000 Liradır =::· li"atizel~i.:;'iM:~· 
~cl11an sengin Her ufta tuunmrt iınAlann )'azdarı •e 

Deabı "°Dan auatell Ttılefoa 42362 nefis raıiıalerle erkan Perıembenin 64 üncfi 
Sokakta. kendi kendine yüıiirken Aynca: 20.000, 12.000, 10.000 liralık ikramİ· Aka,. ClCaddtÖJ' ~> 4S7sı aa)'lada '°lr do1cun miindericatla ,ı1ru. 

1'IJe beyanı mtttalea eden bir ...nzn •elerle ( 20 .()()()) lirahk bir mülcifat y- - ....t-... r...1..1r -'-'-1 --'- t-lrla6. tbnhim Aliettinln makalesi, Naci Sadulla 
.Ju T aruJT ,,___ mu.w J-- ""7-"' hm açık tnektabu, Kandenıiriıt leliııı Srrn 

C.plof1a N1ll'tl Oaamü,.. ca4. No.!O 

(Calalefla ltaanetıl bitlefli), 

':'el 22566 

z 

o 

'ftr. Her lllunhya een.p vermiyor, DlllHllllHHIUllUllUllıllHUlllllllJlllllOll'lllAllHlılll ile ,,ir müllbtJ ve Kadıköy )'UDi, İlhan zı, kimler casus olabilir ve el )'azıımm ıftıı 
Mr .J••tel.e,Fjm dud~=k= .. İda.İİİİeeİıİ·m;m;;;;;;;;nn~;;llllt~ft~URllRtl;;~;lllllltt~~;::::::~:::::' ""'::::::llNU::::'':':ll::l::~--Bll~~lltllDU'ad~~---lmda~-t-ot_omo~--~~L...~S~gY•~m~inım~lr~üı;ti:UUk~bm~~·~,.·;i~,Gibideı;i;·~·~Sa~bri:ı::::'nln::ı~·~tti~~::...::•~n~r~. ~M~en~·h~e;..ı:,n~a~ha~t ~te~f~rlk~u~ıı......wLL--~-...... ~ 1-.- Mil iıterılr 44991 
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18 - 6 - 936 

lstanbul Haricı Askeri Kıtaall ilanları \ !.--------:' 
Askeri lise ve orta mek

teplere öğretmen ve Kırık
kale san•at lisesine tedrisat 
müdürü aranıyor: 

1 - İstanbul ve Bursada 
ki Askeri liselerle, Kırıkkale 
deki askeri san'at lisesine ay 
lık ücretle tarih, riyaziye, fi-
zik. 

Erzincan. Konya, Anka
radaki orta mekteplere Ta
rih Coğrafya. fen bilgisi, Al 
manca, Fransızca, İngilizce 
öğretmeni ve san'at lisesine 
tedrisat müdürü alınacaktır. 

2 - Lise öğretmenliği i
çin: Lise öğretmeni ehliye
ti, orta mektep için orta mek 
tep öğretmenlik ehliyeti ge -
rektir. 

3 - İstekli olanların dilek 
kağıtlarını aşağıda sıralan -
mış evrakla Ankarada Milli 
Müdafaa Vekaleti Askeri Li
seler Müfettişliğine gönder -

1 - 936-93 7 ders senesi 
Kuleli, Maltepe, ve Bursa 
liselerile Kırıkkalede ki As
keri San'at lisesine ve Kon
ya Erzincan AS. Orta mek
teblerine talebe alınacakdır. 

2- Kabul şartları A.S.Li 
seve orta mektebler talima
tında yazılıdır. Bu talimat 
askeri mekteblerde ve as
kerlik şubelerinde görülebi
lir. 

3 - İsteklilerin aşağıda 
yazılı hususlan da göz önün 
de bulundurmaları lazımdır. 

A - Bütün mekteblerde 
kaydı kabul 1 Temmuz 936 
da başlar ve 1 O Ağustos 9 3 6 
da biter. Müsabaka imtiha
nı da 15 Ağustosla 21 Ağus 
tos arasında yapılır. 

-$..------------------------------------------------------------------------------- meleri lazımdır. 

B - Mekteblerin bulun
duklan yerler haricindeki 
mevkilerde oturan isteklile
rin 10 Haziran 936 dan 31 
Temmuz 936 tarihine kadar 
bulundukları yerlerin Asker 
lik şubelerine müracaat et· 
miş olmaları lazımdır. 

lstanbul Vakıtıar Oırektörıüğü ııan arı 

Cinsi Miktarı İlk teminat Tahmin bedeli thale günü 

Kilo Lira Kuruş Santim 

) 22 - 6 - 936 
Ekmek 50000 422 11 25 ) Pazartesi 

) saat 15 de 
Yoğurt 25000 244 13 00 ) ,, ,, 
Şeker 10000 195 25 50 ) ,, ,. 

Gureba Hastahanesinin 936 senesi ihtiyacr için alına
c::ik olan yı.ikarda cins ve miktarı yazılı ekmek, şeker ve 
Yoğurt pazarlıkla alınacakttr. Pazarlık yukarda yazılı 
gün ve saatte Komisyon'da yapılacaktır. Şartnamesi 
her gün Levazım Kaleminde görl!~ebilir.İsteklilerin temı 
nat akç~lerile beraber gelmeleri. (3369) 

Yenicami'de Haseki Mustafaağa vakfından delail ci
heti açıktır. Cami Hademesi nizamname i mucibince 23 
Iiaziran 936 Salı günü saat 14 de müsabaka ımtihanı 
yapılacaktır. İsteyenlerin İstanbul Vakıflar Başmüdür-
1\iğünde Mebani Kalemine müracaatları. (3368) 

Bafra Malmüdürlüğünden : 
1 - Bafra kazasında Vaki Bafra göllerile Bafra gö

lünün Denizle iltisak etiği noktaya kadar olan kısmın
da seyid olunacak bilumum Balıkların Hasılatı saydiye 
rusumu ma resmi miri Balık avlamak hakkı 31-5-1936 
tarihinden başlamak ve 31-5-1939 tarihinde hitam bul
mak üzere üç sene müddetle kiraya verilmek üzere açık 
artırmaya konulmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedel 12000 liradır. 
3 - Talihler artırmaya iştirak için tahmin olunan 

Bedelin yüzde yedi buçuğu olan 900 lira muvakkat te
minat verilecektir. Muvakkat teminat nakit veya nakit 
yerine Banka mektubu, İstikrazı Dahili, Ergani ve bun
ların evsafındaki Devlet Tahvilleri ve bonoları ve Hüku
metçe tayin edilecek milli esham ve tahvilat 2490 sayı
lı kam.Jnun 17 inci maddesi mucibince kabul oluna
caktır. 

4 - Bedel haddi layik görüldüğü takdirde ihale key-
fiyeti Maliye Vekaletinden istizan olunacaktır. 

5 - Şartnamenin bir sureti Samsun Defterdarlığın
da ve bir sureti İstanbul AV vergileri müdürlüğünde 
de vardır. 

6 - İsteklilerin bu tarihe kadar her gün Bafra mal
müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. (3363) 

Ballkesir Şarbayhğından: 
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 19 - 6 - 936 günlemecine rastlayan Cu
ma günü saat 16 da Belediyede yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin ve daha fazla malumat almak iste
'17enlerin Belediyeye müracaatları ilan olunur. (3159) 

4287 

Eskişehir Vilayeti Hususi 
Muhasebe Müdürlüğünden: 

Sivrihisar Kazası Hususi Muhasebede 20 lira maaş
lı münhal bulunan tahsil müfettişliği için 6-7-936 gü
nünde İdarei hususiye müdüriyet dairesinde imtihan 
yapılacaktır. Fili hizmeti Askeriyesini bitirmiş: Lise ve 
Orta mektep derecesinde tahsil görmüş olanlar yedle
rindeki evrakı müsbiteleriyle birlikte İdarei Hususiye 
Müdüriyetine müracaatları ilan olunur. (3360) 

stanbul 4 üncü icra 
Memurluğundan: 

Asaf ve Azizenin Emniyet Sandığına birinci derecede 
ipotekli olup yeminli üç ehlivukuf tarafından tamamına 
( 3000) lira kıymet takdir edilen Boğaziçinde, Anadolu
hisarında, Göksu caddesinde eski ve yeni 5 numaralı 
sağı kabristan ile Maraz Yorgi veresesinin bağı. solu 
Kebiri makbere ile Nakşi Dergahının bahçesi, arkası E
sat bağı, önü Göksu mesiresine giden yol ile mahdut 
umum sahası 1O100 m2 olup, bundan 100 m2 ahır ve 36 
m2 hane geri kalam bostan ve fundalık olan, cephesi dı! 
varla çevrilmiş bir kısmı düz ve mezru bostan ve bir 
kısmı çalılık olan çeviz ve muhtelif meyve ağaçlarını, 
büyük ve dolaplı bostan kuyusunu ve bir kulube ile etra
fı malta taşlı içi çimento sıvalı bir havuz ve 3 numaralı 
zemini toprak, ocaklı bir avlu (burada ayrıca ahşap bir 
. • 1'-rdiven ve sedden girilen bir kapı vardır) zemini ah-
5ap bir sofa, iki oda ve bir helası bulunan hane, ve 5 
numaralı (bahçede ağaç üzerinde bir numara vardır) 
kargir dıvarlı bir ahırı havi olan mat bahçesi demekle 
maruf maa ahır bir kıta bostan açık arttırmağa vazedil
miş olduğundan 20-7-936 tarihine müsadif pazartesi 
günü saat 14 ten 16 ya kadar dairede birinci arttırması 
icra edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti muhammene
nin yüzde 7 5 ni bulduğu takdirde müşterisi üzerinde 
bırakılacaktır. Aksi takdirde en son arttıranın taahhüdü 
baki kalmak üzere arttırma 15 gün müddetle temdit e
dilerek 4-8-936 tarihine müsadif salı günü saat 14 ten 
16 ya kadar keza dairemizde yapılacak ikinci açık art
tırmasında arttırma bedeli kıymeti muhammenenin 
yüzde 7 5 ni bulmadığı takdirde satış 2280 No.lu kanun 
ahkamına tevfikan geri bırakılır. Satış peşindir. Arttır
maya iştirak etmek isteyenlerin kıymeti muhammene
nin yüzde 7 ,5 nispetinde pey akçesi veya milli bir ban
kanın teminat mektubunu hamil bulunmaları lazımdır. 
!fakları Tapu sicilli ile sabit olmıyan ipotekli alacaklar
da diğer alakadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu 
haklarını ve hususile faiz ve masarif e dair olan iddiala
rını evrakı müspiteleri ile birlikte ilan tarihinden itiba
ren nihayet 20 gün zarfında birlikte dairemize bildirme
leri lazımdır. Aksi takdirde hakları Tapu sicilli ile sabit 
olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalır
lar. Müterakim vergi. tenviriye. tanzifiyeden mütevellit 
Ilelediye rusumu ve Vakıf icaresi ve 2 O senelik vakıf 
icaresi tavizi bedeli müzayededen tenzil olunur. Daha 
fazla malumat almak isteyenler 1-7-936 tarihinden iti
baren herkesin görebilmesi için dairede açık bulunduru
lacak arttırma şartnamesi ile 934 - 3847 No. lu dosya
ya müracaatla mezkur dosyada mevcut vesaiki görebi
lecekleri ilan olunur. ( 33 93) 

Borsa ve Osmanh Bankası 
Komiserliğindan: 

" Şark İspençiyari Labratuvarı Türk Anonim Şirke
ti" tarafından çıkarılmış olan bedeli tamamile ödenmiş 
her biri (10) lira kıymetinde (10.000) hisse sene
dile (3.000) müessis hissesi 17-6-1936 tarihinden itiba .. 
ren Borsa kotuna kabul edilmiştir. ( 3385) 

a) Tasdikli fotoğraflı fiş 
b) Yüksek tahsil şahadet

namesi veya tasdikli benzeri. 
c) Üniversitede imtihan 

vererek ehliyetname almışsa 
ehliyetname tasdikli benze -. 
rı. 

d) Nüfus tezkeresi tasdik 
li benzeri 

4 - Durumu uygun gö
rülenlerden aşağıda yazılı 

evrak sonra istenecektir. 
a) Hüsnühal ilmühaberi 
b) Tam teşkilatlı askeri 

hastaneden alınmış sağlık ra 
poru. 

c) Teahhüt senedi (noter 
likten) 

5 - Ücretler. · 
İstanbuldaki askeri lise -

ler riyaziye. fizik, derslerine 
108: 126 tarih dersine 98: 
108 liraya kadar. 

Bursa lisesi ve Kırıkkale 
san'at lisesi riyaziye fizik 
derslerine 108: 126 tarih der 
sine 98: 108 liraya kadar. 
Orta mektep derslerine 1O8 
liraya kadar aylık ücret veri
lecektir. 

6 - Kırıkkale san'at lise
sine alınacak tedrisat müdü -
rü için lise öğretmenlik şart
larını taşımak ve iki ders 
zümresinde ihtisası olmak ge 
rektir. Ücreti 165 liradır. 

7 - İsteklilerin 1 Eyllıl 
936 gününe kadar müraca
at etmeleri dileği yerine ge
tirilmiyenler bir hak isteye -
mezler. ( 9) ( 3073) 

4162 

C - Kabul şartlarını ta
şıyan istekHler evrakını ta
mamlattırılıb askerlik şu
beleri vasıtasile mektebe 
göndermeleri ve mektebler
den davet vaki olmadan hiç 
bir istekli mektebe gitmeme 
lidir. 

D - Müsabaka imtihanı· 
na girmek için davet edilen 
isteklilerin imtihan yapıla
cak yere kadar gitmek ve im
tihanı kazanmayınca geri 
dönmek için yapacakları 
maraflar tamamen istekli
ye aittir.Bunun için de gidiş 
ve dönüş masrafını beraber 
götürmesi lazımdır. 

E - İstekli mektebe ka
buJ edilmediği takdirde hiç 
bir hak iddia edemez ve bir 
sene terki tahsili olanlar da 
mektebe alınmazlar. 

4 - Mektebler leyli ve 
meccanidir. Talebenin iaşe
sinden başka giydirilmesi 
teçhizatı ve kitapları mekte
be ait olduğu gibi aynca 
her ay bir miktar maaş da 
verilir. 

5 - Askeri liseleri mu
vaff akiyetle bitirenlerden 
arzu edenler müsabaka im
tihanına girerek kazandıkla 
rı takdirde mühendis ve fen 
memuru yetiştirilmek üzere 
Avrupaya tahsile gönderi
lir. ( 18) ( 3 2 4 4) 

"' Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilanlan 

Satılık Vakıf Mahlul Mallar 
Değeri Pey parası 

L. K. L. K. 

69 66 6 00 Beyoğlunda Hüseyin ağama-
hallesinde Bilezik sokağında 
eski 56 yeni 58 No. 1ı 51 metro 
66 santim arasanın tamamı. 

357 60 27 00 Hasköy'de Sütlücede Mahmut 
ağa Filibos sokağında yeni 
41-43-45 No. lı üç bap bara
kanın tamamı. 

979 00 74 00 Tophanede Defterdar Ebülfa-
dil mahallesinde Defterdar yo
kuşunda münhedim Kılıç Ali 
paşa Camii imamına meşruta 
1 7 8 metro arsanın tamamı. 

13 7 5 00 104 00 Kasımpaşada Yeniçeşmede Ka
dı Mehmet efendi camii 550 
metro murabbaı arsası. 

Yukarda yazılı malların mülkiyetlerinin tamamı pe· 
şin para ile ve on beş gün müddetle açık arttırmaya çı
karılmıştır. Üstermesi 19 Haziran 936 cuma günü saat 
onbeşde komisyonda yapılacaktır. İsteklilerin yüzde 
yedibuçuk pey paralarile Beyoğlunda Vakıflar Direk
törlüğünde Mahllılat Kalemine müracaatları. ( 3065) 

= 

l 
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lstanbul Levazım Amirliği 
Satınalma Komisyonu 

ilônları 

İdareleri İstanbul Leva
vaznn amirliğine bağlı 
krt'at hayvanatı için 881 
ton kuru otun kapalı zarfla 
eksiltmesi 3 Temmuz 936 
Cuma günü saat 15,30 da 
Tophaneae Satınalma Ko
misyonunda kapalı zarfla ek 
siltmesi yapılacalttır. Tah
min bedeli 24668 liradır.İlk 
teminatı 1850 lira 1 O kuruş
tur. Şartnamesi Komisyon
da görülebilir. İsteklilerin 
kanuni vesikalariyle bera
ber teklif mektuplarını . i
hale saatinden bir saat ev
vel Komisyona vermeleri. 

(19) (3350) 

lstanbul Komutanlığı Sa· 
tınalma Komlıyonu ilônları 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
Satınalma Komisyonu ilanlan 

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

darı ve cinsi yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum 
Müdürlüğü Satınalma Komisyonunca 6 Temmuz 936 
tarihinde pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf ile ihale 
edilecektir. Şartname parasız olarak Komisyondan 
verilir. Talihlerin muvakkat teminat olan ( 12 3 7) lira 
( 5 O) kuruşu havi teklif mcktublarını mezkur günde 
saat 14 e kadar Komisyona vermeleri ve kendilerinin 
de 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. maddelerindeki ve
saikle mezkur gün ve saatta Komisyona müracaatları. 

(3143) 

102000 metre torbahk bez 
Tahmin edilen bedeli 30600 lira olan yukarda mıkta

n ve cinsi yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum 
Müdürlüğü Satınalma KQmisyonunca 15 Temmuz 
936 Çarşamba günü saat 1 S te kapalı zarf ile ihale edi
lecektir. Şartname bir lira 53 kuruş mukabilinde ko
misyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
2295 lirayi havi teklif mektuplarını mezkur günde saat" 
14 e kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mez
kfır gün ve saatte komisyona nıüracaatları. ( 314 5) 

9900 Paket Kulp Vidası 
27200 Paket Kuşak Vidası 
19400 Paket Menteşe Vidasr 
21400 Paket Dip kapak Vidası 

1600 Kilo Perçin Çivisi 
2500 Kilo Karfiça Çivisi . 

Tahmin edilen bedeli 2 83 5 2 lira olan yukarda mikta
rı ve cinsi yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Satınalma Komisyonunda 1 7 Temmuz 936 ta- 1 
rihinde Cuma günü saat 15 de kapalı zarf ile ihale edi
lecektir. Şartname bir lira 42 kuruş mukabilinde komis
yondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 2126 
lira 40 kuruşu havi teklif mektuplarım mezkur günde 
saat 14 c kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle 
r.ıe·rkt"ir ...,.;;..., vP ~~atte komi~vona miiraca~tlan. ( 3146) 

Çatalca Müstahkem Mev
ki Komutanlığı Eratının se
nelik ihtiyacı olan Elli Bin 
50,000 kilo sığır etine veril
miş olan fiat makamca pa
halı görüldüğünden 24 Ha
ziran 936 Çarşamba gunu 
saat 16,30 kapalı zarfla alı
nacaktır. Muhammen tuta
n 11.990 liradır İlk teminatı 
899 lira 25 kuruştur. Şart
namesi hcrgün öğleden ev
vel Komisyonumuzda gö
rülebilir. İsteklilerin İlk te
minat makbuz veya mek
tuplariyle 2490 No. lu ka
nunun 2, 3 cü maddelerin
deki vesaikle beraber ihale
den en az bir saat evveline 
kadar teklif mektuplarını 
Fındıklıdaki Komutanlık ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

arttırma eksiltme komisyo 150 Ton Saf Kurşun 
nuna vermeleri. (.316l) Tahmin edilen bedeli 19500 lira olan yu1CardamıRtarı 
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lHTlRA lLANI 
• Müselles şeklinde çadır bezi " 

hakkında istihsal olunan 2 T. Sani 
1926 gfuılil ve 416 sayılı ihtira bera

tı bu defa mevkii fiile konmak üze

re ahere devrüferağ veya icar edile

eeğinden talip olanların Galata'dR., 

Drtisa.t hanmda, Robert Ferri'ye mü

racaaUan ilan olunur. 

OSMANLI BANKASI 
ı ı an 

Oamanlı Bankası hisse sahipleri 
Genel kurultayı 1936 Haziranının 
16 ncı salı günü Londrada toplan· 
mıştır. 

ldare meclisi tarafından hisse sa
hiplerinin tasdikine sunulan karar
lar bir'.likle kabul olunmuştur. 

22 Haziran 1936 dan ba§layarak, 
67 sayılı kuponun gösterilmesine 
karşı hiMe başına temettü olarak 3 
eilin verilecektir. 

ZAYl - Galata lthllllt gttmrUğU
mın 23895 No ve 4-5-936 tarihli it
halAt beyanamesile Bay Karnik 
Panosyan namına tescil edilmiıı be
yanamelerden ikinci nUshası zayi et
w6ımizden, yenisini çıkaracağımız
dan e.ıskisinin hiç bir hükmü olmadı
lnu illn olunur. Liyezer Arditi ve 
Pet!IO. 

ve cinsi yazılr malzeme Askeri Fabrikalar Umum Mü-
diirlüğü Satınalma Komisyonunca 6 Ağustos 936 tari
lıin<l~ Perşembe günü saat 15 te kapalı zarf ile ihale 
edilecektir. Şartname parasız olarak Komisyondan veri
lir. Taliplerin muvakkat teminat olan 1462 lira 50 ku
ruşu havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 e 
kaclar Komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 nu
maralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur 
gHn ve saatte komisyona müracaatları. ( 3 14 7) 

40000 metre ham ipek 
Tahmin edilen bedeli (32000) lira olan yukarıda 

mikdarı ve cinsi yazılı malzeme Askeri Fabrikalar U
mum Müdürlüğü Satınalma Komisyonunca 3 Temmuz 
936 tarihinde Cuma günü saat 15 de kapalı zarf ile iha
i~ edilecektir. Şartname (bir) lira ( 60) kuruş mukabi
linde Komisyondan verilir. Talihlerin nluvakkat temi
n;ıt olan (2400) lirayı havi teklif mektublarını mezkur 
giinde saat 14 e kadar Komisyona vermeleri ve kendile
rinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki 
vesaikle mezkur gün ve saatta Komisyona müracaatla
rı. ( 3 3 o 7 ) f 1 

: 

960 Ton Adi Kok Kömürü 
Tahmin edilen bedeli ( 2 3 O 4 O) lira olan yukarıda 

mikdarı ve cinsi yazılı malzeme Askeri Fabrikalar U
mum Müdürlüğü Satınalma Komisyonunca 27 Temmuz 
936 tarihinde pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf ile 
ihale edilecektir. Şartname parasız olarak Komisyondan 
verilir. Talihler.in muvakkat teminat olan ( 1 728) lira
yı havi teklif mektublannı mezkur günde saat 14 e ka
dar Komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 nu
maralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur 
giin ve saatta Komisyona müracaatları. ( 3 3 08) 

izmir Cümhuriyet Müddei
umumiliğinden: 
İzmir Ceza evinde bulunan mahkum ve mevkufların 

936 yılı sonuna kadar Yirmi iki bin lira muhammen be
delli bir senelik 960 gramdan İkinci nev'i ekmek ihti
yacı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 25-6-936 Perşembe günü saat 15 de 
İzmir Ceza evi Müdüriyeti makamında yapılacaktır. 

2 - Talipler ayın 25 inci günü saat 15 şe kadar yüz
de yedi buçuk muvakkat teminat akçeleriyle birlikte 
teklif mektuplarını hazır bulunduracaklar. 

3 - Talipler şartnameyi istedikleri vakitlerde Müd
deiumumilik makamından alıp okuyabilirler. (3240) 
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HOLANTSE BANK üNi ~: 
K .A..~.A..KÖ.....,,- P,..0....L.A..S 

• 
ELVE~iŞLi ŞA~TLAR 

Hendek elektrik tesisatı 
inşaatı eksiltmesi 

Hendek Belediyesinden: 
1 - Hendek Kasabasına 8/ 5 kilo metro mesafede 

Haraklı köyünün yanındaki Su kuvvetinden elektrik te
sisatı yapılacaktır. 

2 - İşbu tesisatın inşaatı eksiltme kanununa tevfikan 
1 Haziran 936 tarihinden 1 Temmuz 936 tarihine kadar 
bir ay müddetle ve kapalı zarf usulile eksiltmeye konul
muş olup talihlerin ihaleye iştirak etmek üzere bedeli 
muhammini olan ( 3 3 3 5 3) Liranın 70 de yedi buçuk te-' 
minatı muvakkata ile beraber 1 Temmuz 936 çarşamba 
günü saat 14 de Hendek Belediye dairesinde müteşekkil 
encümene müracaatları. -

3 - Talihler Nafia vekaletince musaddak proje ve 
şartnameleri Hendek belediye dairesinde görebilir veya 
İstanbul Taksimde İstiklal apartımanmda mühendis Ha· 
san Haletten beş lira mukabilinde alabilirler. 

4 - Tesisatta kullanılacak ağaç direklerle santıral bi
nRst ve şartnamesinde gösterilen mahallince temin edile
cek bazı işler Belediye tarafından yaptırılacaktır. 

41~ 

} Deniz Levazım Satınalma ·komisyonu ilanları 1 

Tahmin edilen bedeli 14500 lira olan 200 ton Dizel 
Mayi Mahruku 29 Haziran 36 pazartesi günü saat 14 
de kapalı suretile alınacaktır. 

Şartnamesini görmek için her gün komisyona müra
caat olunabilir. Eksiltme için yazılı saatten bir saat ev
ve] 1087 lira 50 kuruştan ibaret M. Teminat makbuz 
veya mektuplariyle kanuni belgeleri ve teklif mektubu
nu muhtevi mazrufun Kasımpasadaki komisyon başkan 
lığına verilmesi. ( 3 2 3 2) 
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HiLMi ZiYA ÜLKEN---------. 
BugUnUn _en mühim eseri: 

YiRMiNCi ASIR 
FilOZOFl RI 
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: Bugünkü felsefeye genel bir bakış - İrrasyonalist felsefe ; Emile Boutroux, : 
:E Emile Meyerson - Pragmatizm: W.James, John Dewey, F. S . Schiller - Henri : 
: Bcrgson, Maurice Blondel - XIX uncu asır ideaizminin mukavemetleri : Bene- : 
: detto Groce, J. M. Baldwin, Marburg mektebi ve Cassire - Simmel, Le Senne - § 
: ingilterede yeni realizmin tekamülü: . B. Russel, Alexender, Whitehead'in realist : 
: felsefesi, Ruyer - Phenemenologie : Husserl, Max Scheler, Emile Lask, Nicolai : 
: Hartmann, Martin Heidegger - Mathem atik felsefesi: Hilbert - Fizik felsefesi : : 
: Ernest Mach, Einstein - Amprizm logist ik: W:iener Kreis, Schlick, Frank, Hans : 
: Reichenbach - idealist fizikçiler: Edding ton, James Jeans - Biyoloji felsefesi - : 
: Sosyoloji felsefesi - Materiyalizme. : 
:-.ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı.-

Büyük kıt' ada 30 fonna ve 24 resimle. Fiatı 27 5, cildlisi 300 kuruştur. 
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SERVOİN 

ADEMi iKTiDAR 
ve BELGEVŞEKLIGINE en 
toslrll· bir ilaçtır 

Istanbul Asliye Birinci Ticaret 
Mahkemesinden : Selanik Bankası 
vekilleri avukat Nesim Sages ve Ne
sim Barokas Taksim Elmas apartı
maru J . Kondostavlosi nezdinde mü
teveffa lpriglu Aleksandr Lambrini
dis terekesine izafeten veresesinden 
oğlu Spiro Lambrinidis aleyhine i
kame eyledikleri alacak davasından 
dolayi namına gönderilen dava arzu
halinin ikametgahı meçhul bulundu
ğu §erhile tebliğ edilmeksizin iade 
kılınmış oıauğu görülerek hakkında 
ilanen tebliğat icrasına karar veril
miş ve tahkikati 16-7-936 perşembe 
günü saat 14 te yapılacağı yukarda 
yazılı günde bizzat veya bir vekil 
göndermek suretile mahkemede ha
zır bulunmadığı taktirde giyabında 
davaya bakılac._;~ tebliğ yerine geç
mek üzere H. u. MK .. nun 141 inci 
maddesi mucibince ilan olunur. 

(23802) 

!stnnbul lkinci iflas Memurluğun 
dan : Müflis Mehmed Kadriye aid 
ve gilnfrükte mevcut Alman malı Si
ya Saç (1433) Bağ açık arttırma su
retile satılacaktır. lsteyenlerin 
22-6-936 pazartesi gUnü saat 10 da 
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Bu Ufak Y 
SiZi 10.YAS 

nhş 
Daha fazla gösterebilir 
Şu renk pudra sizi genç

leştirir ve cildinizi güzelleş
tirir, başka renk pudra da, 
aksine olarak sizi ihtiyarla
mış gibi gösterir. Teniniz 
esmer ise ,esmerlere mahsus 
bir pudra ve mesela koyu 
Raşel renginde bir pudra 
kullanmanız icabettiği gibi 
teniniz kumral ise, açık ise, 
açık Ra.şel renginde bir pud
ra kullanmanız lazım gelir. 
Bir pudra intihab etmek için 
yüzünüzde altı muhtelif ren
gini tecrübe etmeli ve tesiri
ni görmelidir. Burun ve çe
nenizi sık sık pudralama-
mak için cildde sabit duran bir pud
ra kullanmalısınız. Bir kutu pudra 
derununa bir kaşık miktarında krem 
köpüğü ilave ederek pudranızı kuv
vetli ve sabit bir şekle ifrağ edebilir
siniz. Toka.lon pudrnsmda en iyi cins 
havalandınlmış, pudra ile beraber 
krem köpüğü matlup miktarfa ve 
fenni bir surette karıştırılmıştır. 

Bu pudra, c.ild üzerinde ne leke bı-

rakır ne de tabaka halinde görünür. 
Yalnız bir defa pudralanmakla sekiz 
saat sabit kalarak şayanı hayret ve 
sevimli bir ten yaratır. Renk; son za 
manlarda icad edilen ve hiçbir vakit 
yanlışlık yapmıya imkan bırakmı-

yan bir makine ile kontrol edilmiş
tir. Her sabnh 5,000,000 kadın To-
kaJon pudrasını kullanır. 

Türkiye Şişe ve Cam Fabrıkaları 
Anonim Sosyetesinden: 

Pa.şabahçe şişe ve cam fabrikamızın lokanta işlerini tecrübeli 

, ' 

VENUS RUJU: 
Gayet cazib renklerile kullananla

rı hayretlere düşürür ve 24 saat du
daklarda sabit kalır. 

VENOS KREMi 
Terkibi, esrarlı, güzellik kremleri

nin içinde en şayanı emniyet ve iti
mad olanıdır. 

VENOS PUDRASI : 
Şık ve kibar familyaların rağbe

tini kazanan, narin ve nazik cildli
leri teşhir eden yüksek evsafta eş
siz pudradır. 

VENÜS RiMELi : 
Venüs Rimeli ile tuvalet gören kir

pikler kalbclere ok gibi saplanır. 

Beyoğlunda tanınmış ve maruf 
Karıman, N . Tarika, Şark Merkez 
ıtriyat ve tuhafiye mağazalarında 
satılır. 

Deposu : Evliya zade Nureddin 
Eren, kimyevi ec7.a alat ve ıtriyat 

t icarethanesi, Istanbul - Bahçekapı. 

NAS1RilAC1 
KANZUK 

Nasır ilacı bütün dünyaca ta
nınmıştır. En eski nasırları bi
le kökünden çıkarır. 
tNG!LTZ KANZUK ECZANESi 

Bevn~lu - Jstanbul 

. ,. 
<:"""'~ / 
~ 

Tahta kurusu sinek, sivrisinek, güve, an, karınca, örümcek ve bü
tün haşaratı kökünden keser, yuvalarına ve eşyaların üzerine ve 

odaların havasına ve tahtaların, duvarların kenarlarına, aralarına 

bolca FAYDA serpiniz ve tahta kurusu yuvalarını 

FAYDA lLE TAHRl1 8 EDlNlZ 
Bütün yaz bu muzır haşarattan kurtulacak ve rahat edeceksiniz. 

Bilhassa apartımanlarda, mutfaklarda yemeklerinizi, erzaklarınızı 

t eJvis eden hamam böceklerini, aptesanelerde, hamamlarda bulu

nan küçük böcekleri, tırtılları, kümes hayvanatmda, köpeklerde 

bulunan pireleri, hayvanlarda bulunan keneleri, bitleri, nebatat ve 

ağaçlar üzerindeki tırtılları behemehal FAYDA ile imha ediniz. 
Nümunelik 20, ufak 30, yarını kilo 50, bir kilo 80, beş kilo 350 

kuruştur. FAZLA PARA VERMEYİNİZ. Tesiri daha az 

olduğu halde ecnebi malı diye fazla para koparmak istiyenlerden 
sakınınız. F A Y D A imaline nazaran daha kuvvetli ve daha 

ucuzdur. H A S A N markasına dikkat. 

Hasan deposu: ANKARA, İSTANBUL. BEYOÔLU 

KOÇOK iLANLAR 1 . .JÜDO-RO-NO PERTEV 
Dr. ~ehmet Ali AKSOY . dl(,OvvdMlıe ':Jf~ ! 
Hasekı ve Cerrahpaşa hastanelerı "pı" 

cilt ve zühreviye mütehassısı. 
Şirkecide Beşir Kemal eczanesi it ı 

tisalinde 4 numero, saat 2 den sonra 
hazta kabul eder. 

Ademi iktidar 
ve 

Relgevşekliğine karşı 

HORMOBIN 
Tabletleri 

Her eczanede arayınız. 
rafsilat: Posta kutusu 1255 

Hormobin 

U70 

!stanbul 3 Uncu Icra Memurluğun
dan: Mahcuz ve paraya çevrilmesine 
karar verilen }{ol ile müteharrik bas 
kı makinesi Remington marka yazı 
makinesi ve 205957 numaralı 25 bey
gır kuvvetinde elektrik motörü 
23-6-936 tarihinde saat 10 dan iti
baren Istanbulda Kantarcılarda Ha
tap kapu yokuşunda 24-26 sayılı nıa 
nüfa Türk matbaa mürekkepleri 
fabrikası limitet şirketinde paraya 
çevrilecek ve kıymeti muhammine
sinin yüzde yetmiş beşini bulmadı

ğı taktirde ikinci arttırması 27-6-36 
tarihinde ayni mahal ve saatte yapı
lacağı ila nolunur. (23793) 

İZE EBEDİ YEN M iJ 1 E Ş EK KİR K A L I R . 

Türkıye Ziraat Bankasından: 
Buğday teşkilatında çalışdırmak ve müsabaka im

tihanlarında göstereceği muvaf fakiyet derecesine gö
re 7.0 - 100 liraya kadar aylık verilmek üzere 1 O 
memur alınacaktır. Müsabaka imtihanlarına girebil-

mek için en aşağı lise, Ticaret Lisesi, Galatasaray Ti
caret kısmı mezunu veya dtlall bir Müessesede veya 
Bankada en az üç sene çalışmış bulunması ve yaşı 20 
den aşağı ve otuzdan yukarı olmaması şarttır. Müsa
baka imtihanı 30 Haziran 1936 tarihine müsadif Sa
lı günü saat 15 de Ankara, İstanbul ve İzmir' de yapı
lacaktır. 

İmtihan programı ve diğer şerait Ankara, İstan
bul ve İzmir Ziraat Bankalarından öğrenilebilir. Ta- , 
lipler istenilen vesikalarla birlikte 25 Haziran 1936 
akşamına kadar bu Bankalara müracaat etmiş olma
lıdırlar. (3386) 

il 
TACETTiN GU~TAN 

·BüYüK HOBILY,A MAGAZASI 

dairede hazır bulunmalan fazla ma
lumat almak isteyenlerin 936-30 No. ve lokanta idare etmiş bir kimseye vermek istiyoruz.Talip olanların Sahibi: ŞUKRU l'IELJH - Umumi 

ir 
defa 
gelip 
görü· 
nüz. ile adliye ikinci iflas dairesine :mli

racaatlan flan olunur. (23798). 

yeri görmek ve şartlarını görü§mek üzere fabrikaya müracaatları. Nçşriyatı idare eden: S. SALIM 

•••••••••••••••••••••••--• Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. 
Basıldığı yer: TAN Matbaası 


