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SiYASAL GUNDELIK GAZETE 

Parti ve hiikUmet arasında birlik yapıldı . 

İsmet İnönü dün bir beyanname neşretti Avam Kamarasında 

Dahiliye vekili parti genel sekreteri oldu 
parti reisliklerine valiler memur edildi 

I 

Eden zecri tedbirlerin 
kaldırılacağını söyledi 
ltalyanlar tedbirler kalkmazsa umumi 

seferberlik yapacaklarını söylemiıler 
Londra, 18 (Tan) - Avam Kama

rası bugün toplanmış, hariciye nazı
n Eden, zecri tedbirler meselesi üze -
rinde· kabinenin verdiği kararı teb -
liğ etmiştir: 

Eden beyanatında ezcümle demiştri 
, 'ki: 

" Zecri tedbirlerin tatbiki ile is
tihdaf olunan gaye elde edilememiş: 
tir. Zecri tedbirlerde Italyaya karşı 
bir tazyik vasıtası olarak ısrar etme 
ğe lüzum yoktur. Büyük Britanya 
tecavüzün önüne geçmek için beynel 

1 milel icraatı tahrikten farig olma
mıştır. Fakat bugün artık bir Ha
beş hüktımeti mevcut değildir. Mev 
cut vaziyeti ancak ve ancak askeri 
bir hareket değietirebilir. Halbuki 
bunu ·yapmağa hazır hangi memle
ket vardır ? Milletler Cemiyetinin 
eğer gayelerine erişmesi matlup 
ise şimdiye kadar tevessül olunan 
tedbirlerden büsbütün başka tedbir-

1 

lere mUracaat edilmek lazımdır ki 
Akdenizde bir harp vukua gclcbilir 
ve bu harbin Akdenize münhasır 

1 kalacağını da hiç kimse iddia ede-
mez. Bununla beraber Milletler Ce
miyetinin tecavüz hakkındaki hük
münü 'zıt bir kararla değiştirmesi 
asla mevzuu bahsolamaz. 

1 Arkası S incide l 

Dün Avam Kamaraaıntla aöz aöyf• 
yenlerden Eden, Atlee. Loyd Corc 

ve Baldvin 

Atatürh clcin Anknraya giclen Ba~veh;l /smet lnönü'nii tayya,.e iıtaayonunda tf'fY; ederlerken 

'Büyük edip Maksim 
Gorki dün öldü 

Büyük edip Maksim Gorki dOn, 
Moskovada öldü. DUnya ve Rus ede
biyatmda olduğu kadar Sovyet ihti
lalinde de mühim rol oynamış ve 
kendi kendini yetiştirmiş olan Gorki
nin hayatına. eserlerine ve ölilmU
ııe ait tafsilatı UçtincU sayfamızda 
okuyunuz. 

Ankara, 18 (A.A.) 
.(Beyanname) 

Cumhuriyet Halk Parti
ıinin memleketin siyasi ve 
içtimai hayatında güttüğü 
~ksek maksatların tahak
~ukunu kolaylaştırmak ve 
Partinin inkişafını arttır
mak ve hızlandırmak ıçın 
bundan sonra Parti f aaliye
ti ile hükumet idaresi ara
•rnda daha sıkı bir yakınlık 
\'e daha ameli bir beraberlik 
temin edilmesine genbaş
kurca karar verilmiştir. 

Bu malı.atla: 
1 - Dahiliye Vekili Genyönlıu

Pııl üyelijine alınmıı ve lıendiaine 
l>errtinin Genel Sekreterlik va;sifeai 
.. rilmiıtir. 

l 

2 - Bütün vilayetlerde vilayet 
Pctrti baılıanlıiına vilayetin valiai 
'tıemur ltılınmıflır. 

3 - Umum mülettiıler, mıntaka
lcrn dahilinde bütün devlet itlerinin 
oldufrı gibi parti faaliyet ve teılıi
lcftının da yülıaclt mürakıp ve mü
fettifidirler. 

Atatürk ismet /nönünü aelamlıyorlar 

ismet lnönü Ankarada 
4 - Vilôyetlerde ilyönlıurulca 

İntihap edilmiı bulunan bafkanlar 
iİ.)le durumunu almıı ve menaup ve
)Q mahallince müntehap mebua 
6ttt1tanlann baıkanlık va;sif eleri 
lıitarn bulmuftur. 

C. H. Partisi idare heyeti 
ve kabine dün toplandı 

5 - Bu beyannamenin İcaplarını 
l»qrti Genel Sekreteri olmuı bulu-
1'Qn Dahiliye Veltili takip ve tan;sİm 
•dec:elrtir. 

6 - Yuluırulalti maJJeler bütün 
J)Qrti teılcilôtına, vilayetlere ve umu 
1tıl mülcttiıliltlerc teblii olunmuı· 

""'· Baıvekil ve 
C. H. Parti.i Genel Baıkan 

Vekili 
iSMET JNONU 

Ankara, 18 (Tan) - Başbakan ls
met lnönü, beraberindeki zevatla bu
gün saat 17,20 de şehirimize avdet 
etmişler ve tayyare alanında :ı<amu
tay başkanı Abdülhalik Renda ile ba 
kanlar, mebuslar ve bakanlıklar ileri 
gelenleri tarafından karşılanmışlar • 
dır. 

Bqbakanımız tayyare alanmdan 
ayrılırken Kamutay bB.fkanı Abdill
halik Rendaya: 
"- Trenle dönecektik. Fakat t-:ıy-

~--=---=--=--=--- yareyi çok daha rahat bulduğumuz 
ıtıııı.... - - - - - - - - - - - - - irın· tayyare ile döndük •MW44..lft4<aUY-4~ nur :ı .,, 

•caıvekilln Ankaraya hare· Ve Ali Çctinkayaya da: 
lletlne ait resimler 6 ıncı "- Gördüğüm mükemmeliyetten 

yf d d dolayı sizi tebrik ederim.,, 
._ sa a a ır • Demiştir. Ali Çetinkaya Ba,bakanı 

...._...... ...... ~ mızın bu iltifatına karor: 

"- Büyük tayyarelerimiz gelince, 
bir Erzurum seyahati yaparız ... de -
miştir. ~baka9"!\lz buna: 

"- BUyUkJer gehnce, Ağrı dağı Ü· 
zerinde de böyle dolaşacağız . ., diye 
mukabele etmişlerdir. 
Ba§bakanımız, doğru köşklerine git 

miş ve bir müddet istirahatten sonra 
saat 18 de parti umumt merkezine 
gelmittlr. Ba§bakanmıız saat 19 da 
biten parti umumi idare heyeti top
lantısını müte.akip toplanan bakanlar 
heyetine reislik etmiştir. 

Bakanlar Heyeti toplantısından 
sonra kısa bir içtima yapan parti u
mumi idare heyetine iç bakan Şükrü 
Kaya reislik etmiş. böylelikle iç ba
kan ayni zamanda parti umumi sek
reterliği vazifesini ilk defa olarak 
görmilftür. · · · 

Atatürk 
Dün Ankaraya gi
den Başveki imizi 
teşyi buyurdular 

lstanbul, 19 (A.A.) - Reisi· 
cümhur Atatürk dün öğledt>.n son 
ra Yeşil köy tayyare meydanını 

teşrif buyurarak bir gün evvel 
ha\'& postası ile Ankaradan ge
lerek kendilerine misafir olan \ 'C 

dUn y1ne ayni posta ile Ankara
ya u•det eden Ba~\·ekil İsmet l
nönü ile Adliye, Dahiliye \:e Ba
ymdırlık Vekillerini teşyi etmiş
ler \ 'e tayyare hareketle ha\'ala
nmcaya kadar uçuşu takip bu -
yunnuşlar \'e ayni zamanda de\'· 
let han yollan tarafından An
kara ile lstnbul arasında işletil
meğe ba..,ıanan yolcu tayyarele -
rlnden birini tetkik etmişlerdir. 

Atatürk, bundan sonra Flor -
yaya a\·det etrni~ \ 'e ı;:eç \'akit 
Türk Dili tetkik ceml:reti iza.,m
dan bazı ze\'ah kabul buyurmus
lardır. 

ltalya · 

Boğazlar konf ef ansına 

Güneş bu sabah tutuldu 

Hertaraf yavaş yavaş 
karardı adeta gece oldu 
Uludağda, Bilecikte, in eboluda ve Rusyanın 

sinemast alındı muhtelif yerlerinde küsufun 
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iştirak ediyor Türlt.iycde kiiaulun tam olarak müıahede edildiği ıerit 

Bursa, 18 (Sureti mahsusada gi • ı Kendisine ilk sözümüz: 
. den arkada§Imızdan) - Bugün Ulu- - Hava tazyikinin azalmasından 

P ~ndra,/~ . ("iA.) d- .. ~ornd~g d"'1n en yüksek noktuma çıktım. rahatsız olmuyor musunuz? 
.os ~~ze esının oma an. ogren • raaat heyetinin karargah kurduğu es diye sormak oldu. 

fine gore ltalyan hUkftmeti zecri ted ki Bursa valisinin adını taşıyan 2100 Ustat · 
birlerin kaldırılması ile ıktifa ederek takimlı Fatin tepeae hümmalı bir ha- - H . d d' b alı tun s· d 
kendisi de mukabele bllmisil olmak bk ard • . . . ayır, e 1

• en § • ı~ e 
U k d\ı ~ . t db' 1 • .k ld m' v r. Kandillı rasatanesı mU- çok geçmeden alışırsınız! Şu dakika-

zere oy gu zecn. e . ır en a ı- dUrU bizi görünce gülümsedi. da kalbiniz üzerinden 25 kiloluk bir 
:acaktır. Bu demektır kı, İtalya Bo - - Şu tepeye Fatin adını vermeleri ağırlık kalkmış fakat onun yerine içe 
gazla~ ~o~fera.nsma ve Lokar~o dev tuhaf tesadüf değil mi? Dedi. riden dışarıya ayni ağırlığın yaptığı 
letlen?ı~ ılerde yapac.akl~ mUzake- Ustat gözünde dallan sarkarak kı- bir tazyik başlamı§tır. Güç1ükle ne
~ele~ ış~ı:•: e~ece~ 'e nihaye~ Ak - rılan taşsız gözlüğü başında siyah tak fes almalar, çarpıntı filiı.n bundan ile-
enı_ ~ ır en an aşmasının ımzası kesi Vf! uykusuzluktan şi§en gözlerile ri gelir. 

m gorUfecektlr. yeni bir llem keşfine giden bir heye- Bay Fatin deh§etli yorgunda . . Fa-
[ Arkası .S incide J ti seferiye :reisini and,ırıyordu. [Arkut 5 incide] 
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G ONAŞlll 

He>lly~e>e>cl 
Dün l&bah, Ta.kaimde etki mahalle lntaQlllUJI kızına :ra..ı;;geldiın. Yazın 

btitijn sıcaklığı gülüşlerine toplanmılj. Gözlerinde (!larlen)in tatlı bay
gmlıfr. Ka.5lan (Greta) nmkl kadar ince. Başında ~ık bir panama şapka. 
Arkasında dömi spor bir kostüm. Bakışlarının baygın projektörtlnU ri
melli kirpikleri altından nazla iki yana çe,irerek yürüyor... Bir gençle 
karşıla.5tı. El ele, ha§ başa, adeta burun buruna l'UDlba o)1l&I' gibi fıkır
daşarak konuşuyorlar. Bir müddet onlan seyrettim: Bu ıenç kılda artık 
ne mahalle bbrut. ne sokak... Bqtaq .. ~ağı HollyvoocU 

Mütevelli heyetler 

Evkaf idaresine yeni 
ihbarlar yapılıyor 

~;? Ord:,:hi~~m;:;yare 
Telefon lıleri d h h d. d·ı· 

Telefon üçretlerinde, daha doiru- a a e ıye e ı ıyor 
111 telefon tarifesinde tenz;ilcit yapıl
mak üz;er• olduiunıı öjreniyoruz;. 
Doğruıu bu -.uiraecek bir ıeydir. 
latanbul Telefon Şirketi ne kadar 
modern bir mekaniz;ma olursa ol
sun, ticaret :zihniy•ti maalesef çok 
dar idi. latanbulda 1•l•lon abon••İ
ni orttırmamalt için n• mümkünse 
onu mukavelesine koymuf ve bu ay
ltın ailaniyete son gün• kadar ta'" 
•ir aadcıkotle bqilanmı1tı. §imdi 
idare millileıince herfeyden evvel 
bu z;İhniyetin oradan u:zaklaıtıima 
fÜphe )'Oktur v• bunun neticesi alcı· 
rolı cidden inıanı hayret• düıür•· 
celı lta4lar nub•taiz &1• a"alet•İz t•)' 
leri ihtiua eden tarilenin cleiiıme•İ 
ltadar tabii birı•Y olamaz. Beyojlu 
ve l•tonbul taralalruıda bir t•l•fon 
malrin•.C 100 liraya lıonuyor. T•l•
lonunuaa apcrrtımanın bir lıatındcın 
öt•lıi laatına 20 liraya nalılediyorlar. 
T•l•lonu bajlayan lıordonun her 
lazla rnefra.u i,in 411nede bilmem 
ne luular iicr•t alınıyor, daha bir 
ıürü ayltın ue bGftan yulearı feyler 
ıayıla&ilir. A .. l fen~ilcita ujrcıırw ... 
10..m••len bunlar olcluiu ,.ibi bir 
d• ••ltiden m•vcut ileu •onrculara 
neclenH İl•a edilen a lor/ait •ÖfÜ· 
rü mültelemeler vardı iti bunlonn "a 

Dün akşam. idareye çay ;etiren k~h,·eclnln (Şebister} Ji §;ırağına bak-
tmı: Kaşlar alınmıı; favoriler matılmıı; bıyık, (Adolf Mtınju) tarzında 

Ustten kesik. Belde spor bir kemer. Sırtta örme bir yelek. Çabuk bir ha
reketle fmcanr masamın üstünden aldı ve bir step oyunu yapar gibi topuk~ 
lannr yere çarparak ~ıkb. Arkuından düşünmele başladım: Bu delikan
lıda artık ne (Şebister) kalnu;o;, ne Babıali ... Ba~tan aşağı llollp·ood! 

* 
Otomobile binlyonım: Şoför HollyYood. Lokantaya giriyorum: Garson 

Hollyvood. Gazetelerde.n sayfa sa~ fa Hollyvqod t~ıyor; mahallelerde 
par!;a ~ Hollf\'ood Y&ilYOr •• l il, SellnikU tuccarlarile Hollyv00<l; 
Maçka, Yahucti komis~·oncularile Holly\·oo<l. A~·aspa.~a müteahhitıerile; Ak 
ıu.ray şoförlerll~, Jı,atih lşçllerile, Babıali rnUlıarrlrlerlle, pirlerUe, mUnak· 
kitlerile ... Hasılı İstanbul ba~tan ba-:)8 Hollyvood ! 

Bls ile bu sahte Hollyvood'un brrlblrlmlze kah fazilet, ki.h muhabbet, 
ki.h lllm, klh ND'at rolleri oynlyan acemi aktörleri~iz! 

Orhan SEYFi 

Zencller ara1111da ~.,.._.........., 
Dün alq&m Amerikada Hat yirmi Bılgınııı y oklayınıı 

de, yani bizim ıaatlmizle bu sabah 

Evkaf idaresi, mütevelli heyetleri
ne ait hesap ve muamelatın tetkiki· 
ne devam edilmektedir. öğrendiğimi 
ze göre, Galata ermeni kilisesi hesap 
larmm tetkikinden sonra, şimdi de, 
Beyoğlu Ermeni cemaati tarafından 
yanık pazarındaki Ermeni kiliseıl 
mütevelli heyeti hakkında Beyoğlu 
evkaf direktörlüğüne müracaatta bu 
lunulmu§tur. ~ 
Beyoğlu evkaf direktprü. bu hu -

susta bir muharririmize demiştir ki: 
"- Bize her gün muhtelif cema -

atler tarafından müracaatlar yapıl
maktadır. Bunları tetkik ettikten 
sonra mahiyeti hakkında söz söyle
mek mUmkUndUr.,, 
Diğer taraftan, Bahkpazarı Erme 

ni kilisesi hakkında •iklyette bulu -
nanlar, evkaf direktörlüğüne buı mü 
him vesikalar da vermiılerdir. MUte
velU heyetlerinin ıimdiye kadar rea· 
mi bir kontrola tlbi tutulmamaaı, an 
laşıldığma göre, cemaat iılerinin i· 
daresinde bazı ho,nutsuzluklar da tev 
lit etmı,ttr. Evkaf idaresi tarafın -
dan yapılan tahkikat, bunları meyda
na çıkaracafı •lbi, hotnutauzlukların 
izalesini de temine yarıyaca'ktır. 

saat ÜQte iki mothur boksör: Ameri Sorular Belediyede 
kalı senci Coe Luis ile Alman Şme -
ling ka.rtılqtılar. - Moslq)\'a'nm nUfuıu nekadar • C • d ki 

Bu sütunu yazdığımız sırada maç, dır! yehır e yanıın 
tabii, bqlama.mııtı bile... - Leningrad'ın eski hılmlerl ne • 

Ne ıarar ... BUtiln spor dünyasının dir? muslukları ÇOğaltıbyor 
bu mühim maf'. neti,...slni merakla - Rus.vanın eski "arl,.ln "ehrl 

-w "" ' "' " ~ Belediyeye bağlı sular idareıt, te-heyeca.nla beklediği blr aırada bu imdi hangi isimle anılmaktadır'? 

W•ıi lbımdır. Billaaaa r .. mi ela· 
İr•ler, bcanltalGI', •a•t•l•r ,.i&i çole 
miilaolemel•r )'Gpan yerlere bu u•u-
UJn tatbiltı icap eder. Bir ele Auru· 
apda oldufu •ibi (priz) ile t•l•lon 
ltullcanmolt •i.t•mİni ih"aa •tmelı 
,.relafir. Bir •&1iniz uar. Tele/on alt 
laatta. Gece yanınız;a almalı İ•tİyor-

Hava Kurumuna yapılan devamlı 
yardımlar neticesinde geçen seneye 
kadar İstanbul şehri namına 18 tay
yare alınmış, bunlara İstanbul, Fa -
tih, Beyoğlu, Balıkçılar, Boğaziçi, 
UskUdar, 'Eminönü, Adalar1 Bakır -
köy, Kliçilkpazar, Beşiktaş, Beykoz, 
Kartal, Kadıköy adları verilmiştir. 
Türk Hava Kurumu 1atanbul deniz 
idare heyeti bir toplantı yaparal~ 
İstanbul halkının yeniden yedi tay • 
vare alınacak kadar teberrüde bulun 
duğunu tesbit etmiş ve bunlara ko
nulacak isimler üzerinde görUşmUt· 
tUr. Yeı>i alınacak tayyareler, latan
bul 2, Fatih 2, EminönU 2, Beyoflu 
2, lstanbul balıkçrlan 2, lıstanbul ka 
ıaplan 1, tatanbul Haliç 1 adlan ve· 
rilecektir. Bu tayyareler, adkonma 
meraaiml yapıldıktan ıonra orduya 
hediye edilecektir. 

tv1~arifte 

Kursa girenlere birer 
ehliyetname verilecek 

müsab&ka kahramanlarından zenci _ Jan d'Ark kimdir'? hirdekl yangın musluklarının takvl. 
Luis hakkında Yine bir zencinin, ea- - 198~1936 fut bol menlmlnde ye ve tezyidlne devam etmektedir. 

..,nus, yatolt odanıza tabii ütü pri•İ 

ki dlinya ıampiyonu methur Cak lngittere ve Fran a lrupalan galibi 936 yılı lçln tanzim edilen proıram 
Conson'un ne dUfUndUfUnU bilmek hangi takımlardır!' mucibince, tehlrdeki 40 veya 60 ku-
enteresandır: turlu yanım muıluklın, 90 kuturlu 

Dünkü soruların cevapları tar~ defl,tırUecektir. Bu amellyo 
•'Coeyi zamanımın bUyUk boksör - yaz mevıJmi eJna.mda ikmal edile· 

lerl ve benimle bir hizaya koyanlar- S - Danzig şelt:riııe Polmıyalıla- Qektir. Ayna" Beyoflu, lıtanbul ve 
la asla ayni dUşUncede değilim. Bu- rın verdikleri '8im nedir ' Boğaı mıntıkalarına yeniden ınus -
nunla onun büyUk bir boksl:Sr olma - C - Gdan.'k. luklv konulacaktır. B\& ıpu11tuı.ı-~" 

S - Danzig serbest lıü.kiimeti han net'{') rAA oJmAaı la•ımCl'elecAM hak· 
dıgı-nı söylemek istemiyorum, ~akat gı· mıla1ıede ile t L'y,7;.. g ı · t · f ~... "r' ""' " "

8 • 
I t n., uulla c m~ ır kında Sular ldaresl itfaiyeden blr Ua 

onun ıa.manrmm bilyUk boksörlerile O - Versay rnuahedeslle (100 ,.e te hıtemittJr. Söylendiflne röre bu 
müsavi olmaktan uzak olduğunu id - 108 ci maddeler) yıl mevcuda Ulveten 24 muıluk da· 

~bi bir prizle t•l•fonu almcılmnıa. 
limclllti tarife bunu leulaalcide pa-
halı ltir ÜcNf• ballamııtı,... Halbu· 
iti ltu laolqylıfın !/lef on idareıine 
tahmil •ttili ltüll n•clir iti la.la 
ücr•f iıt•nİ)'Or? Bilôlıi• abon•~ n• 
ltaclor lıolaylılc ıö•t•rilir,. mülıôle· 
me o ltcıclar çolt~ binaenaleW. varJ • 
.,., o deH~e'"ra•ıa oıur. 

Biz bö1l• dü1ünü1oru•. 

Slı ne derılnlı 7 

dia ediyorurn. Coenin bizim kat~o- S - Da11zig serbest hükumetinin ha konulacaktır. 
rimize girmek için öğrenecek ~ok şe biiyilklü[iii. nekadardır ' • Maçka tramvayları, Maçka mc- KUÇUK HABERLEI" 

O - 1950 kilometro murabbaı. 
yi vudır. Bunu kendi ırkıma, ya.ni S _ Danzig §Chrinüı nüfttsıt ne zarlığma kadar temdit edilmesine 
Coenin ırkına bütUn hürmetimi mu. kadardır 1 rağmen planton mevkii maçka Pala-
hafaı:a ederek söylilyorum.,, C - iki yüz kırk bin. sm karşısında bırakılmıştır. Bu şek-

Cak Coneon bu düşünceyi YiirUt - S - Danzig serbest hii.kUmctinitı lin devamı o ~ivardaki halka müş-.. 
tUkten sonra, Coe Luis'in döğUşUr - nii.fusu nckadardır ' kUlat çıkarmaktadır. Çünkü Beşik -
ken daima yanlış vaziyetler atdığ!nı O - Dört yüz bin. taş yukarısından Maçka tramvayla-
ve bu yüzden çok defa muvazenesini ~ rına binen halk Maçka Palas önilnne 
kaybettiğini, eğer bu hataları yapma lcrde zencinin borsası bir~ dörttü. gelince başka blr vaziyetle kartrlaş-

B& birer yumrukta bütün hasıtnları- Aloyh cümleler maktadır. Mesela, Mezarlıktan Be -
nı yere sereqe~i uzun uzadıya an· Ingiltere tanınmış muharrirlerin _ yazıda kalkan bir tramvay plA.nton 
!atıyor ınevkline g-clince değiştirilmekte, E -

• d. ki den birini daha kaybetti. Bu muhar- mı·nönUne gönderilmektedir. Bu lti-Conson nihayet ıyor : 
rir Çesterton1dur. Çesterton hakkın- barla bu civardaki halk belediyeye 

••Kırk ~et1 a_enedednberi bube'tü~ rn~§- da uzun uzadıya yazacak değiliz. Yal ,ıkayette bulunmuşlardır. Belediye 
hur boksör erı tanı ım ve mm za- . . . . . l 1,.· • 

d Coe T uis'i demı yalmı dö nrz bu rnuharrmn çok alaylı bır ıkı mezarlıkta Uetü kapalı yen .,ır ıa -
manım an ·'"" ... n-ı inl - kl d ;r,; tasyon in1o1a ettirilmesi ve plintonlu-
ğecek nakavt edecek iki düzine bok- Cuıwea ı:L§&gJya na e ece~.ı:. ,. 

ğun buraya nakledilme11i ve Maçka 
sör sayabileceğimi söylemekten çe - Çesterton, ilimler hakkında şöyle Palum karşısındaki eski istasyonun 
kinınem,, diyor: ytne burada bırakılması için şirkete 

F.eki dUııya ıampiyonu makalesini - Şairler ba§larmı göğe erdirir - yeniden tebligatta bulunmu,tur. 
f(Syle bitiriyor: ler. Alimler iae gijğü kafalarının içi- • Hususi idareden tekaUt ve yetim 

"Irkımda.n birçok kim~lerin beni ne sokmak iaterler. Sonunda patla - maaşı alanlara dünden itibaren bele 
2& 2 2 il&& 

kıskançlıkla itham edeceklerini sa - yan o kafalardır. diye maa11ıarmı tevzie başlamı,tır. 
nıyorum, fakat bu hi11in kalbimden Muharrir, heyetılnaslar için de • Belediyeler bankasından !stanbu 
tamımile uzak olduğunu bunlara te- ,öyle aöyiUyor: lun imarı için borç alınarak atadyom. 
min etmek isterim. Bu makale, an w - Heyetfinaslarm tarassut ve tet 'mezarlık gibi mübr~m iglerin ikmal 

Üsküdar tramvayları 
cak güzel boksa qlmndan mülhem kik etmetf hiçbir za~an akılların - edilmesi kararlaftırılmıştı. 
ol~k yazılmıştır.,, dan geçirmedi.kleri bır tek seyyare Ancak, şehir planına ait masraf -
~caba Marsilyah mı 7 vardır, 0 da dünyadır. . ali 111.r için böyle bir borca girilmekte ol 

• •• A Çeeterton, Franaa bUyUk ihtU.... <tuğu olhetle ıtadyom ve mezarlık 1-
Coe Luis ~~ ~ülak~ta gel.?llt ikl ni de §Öyle hUlba ediyor: çin alınacak paranın birkaç ay tehi-

gazete muhbı~n~, zen~ı boksorUn a- - Fransa ihtilA.U, bir Fran~ıı bak ri muvafık görülmüştür . 
damlarından bın şu cumle ile sav ~ kalm, göründüğü kadar şere{lı oldu- Zincirlikuyudaki asri mezarlığın 
mış: . . . ğunu birdenbire farketınesinden çık haricl kısımları ikmal edilmiş, fakat 

- _ Okuşyuc1~la~nızakttaavsı!.e edkı~ız mıştır. yapılacak binalarla mezarlığın tarh 
ki, eger me ıng 1 aya . gorme .ıs- S f kö f v tanzimi i i bor alınmasına talik 
tiyorlarsa maça tam saatınde gelsın- O ra f•I edeil . t• ş ç 

·· · · al - mış ır. ler, çunkU Coenın onu aşagı etme- Bir miktar vişnenin ~ektrdelderbıl _::. __ .._,,, ______ _ 
si bir lahzadan az sürecektir. çıkarmalı. 100 gram §eker, 100 ifan\ Trabzon yağlarının 

Bµ. sözleri söyliyen adam acaba un ve üç bütün yumurta ile bir ha - dtreceıl 
Ma.pt;ilyah mı, yoksa .. ı mur hazırlamalı. Sonra bu hamuru Trabzon yağlarının 2~ dereceden 
ICoplan gibi vanilyalı 3-4 litr~ süt ile s!Jl~ndırma- JŞağı olmaması hakkJndaki }carar. 

Coe Luis'in her yumruğunu he • lı. Hamuru kapaklı bir tepsıye koy- yağcıların tlklyetl üzerlna , TJcaret 
men bir ikincisi, bir UçUncU!U takip 4uktan sonra üstüne de vi,neleri diz Odası tarafından tetkik edilmiştir. 
ediycmıUJ. Onun antrenmanında ha meli ve ya.rım saat fırmdl. pi§irmeli. Oda. eanafı haklı ~önnü9 ve belt:Pi-
zır bulunan birisi zenci boksörU şöy- ye neıdinde teşebbüaler~ &nritmlştir. 
ıe tarif ediyor: Yüzde 1 O tarson hakkı au teşebbüs neticesi, belediye, Trl\b· 

_ Coe Luis, ilk kan damlasmuı ak d so nyağlannm derecealni 26 olarak 
tarsoıllar111 iP "abul etmiatir. Diln aubelere keyfi· tıpı gören ve bir daha avını bırak· ,. "' "' 

mıyan bir kaplana betıziror. Garsonlar cemiyeti toplantmmda. yet bildirUnıif, ve yağcıların bu e:sas 
yüzde on gal'llon ücretinin tamam!- dahilinde sıkı bir kontrole tabi tutul 

Zencİllİlt •orıaıı le garsonlara verilmesi i~in karar ve makta ellemmiyetl~ devam edilmesi 
Bu mUhim maçın favorlai, bütün rilmişti. Idare heyeti bu karan tat - Uave edilmiştir. 

apor mUnakkitlerlne göre, zenci bok- hik etmek için lokantacılarla anlaş -' ____ __,,, 
eör~lU. Bizde ayle zannediyoruz ki, rpaktadır. Verilen malömata göre, ltalyan seyyahlar 
gelecek haber zencinin lehine ola - l:)ası lokantacılar yibde on prsoB Gelecek hafta içinde l~yı4ırı 
ealrt.Jr. 8CHl JÜftlere kadar A.merlka- bahgişinln praoolara vel'llmeıine mu ''Roma,, vapurile 800 seyya.h ,ehrt -
M ~u mao etl'atında tutulan bahis - vafakat etml!ltlr. ~gelecektir. 

Hat, Pendik ve Yakacığa 
kadar temdit edilecek 

Üsküdar ve havalisi halk tramvay 
lan şirketi, yeni senelere ait bir fa
ır1iyet programı hazırlamaktadır. Bu 
pPOgram bilhassa bu havalide yeni
den yapılacak şebekeleri teıblt et -

' 
mektedir. Yapılan tetlcikle:re göre. 
tık iş olarak lçenmköyüntt bir lıat 
ıı~atrlması, Bo~tancı hattının Pşndl
ge kadar temdit edilmesJ dUtUPUl -
mektedir. Bu arada YakacıkWarm 
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Dış siyasa 

Otobüıler sa111aı1111d• 
kalkacak 

Taksim ile Büyijkdere ve t'enfrnJ 
tıalle arasmda otobUslerin hareke 
yerlerinden muayyen saatlerde ~al\< 
ınadıkları hakkında son ş-Unlerd 
yeniden birçok 'ikl.yetler yapıhnış 
tır. Belediye tarafından yapılan teC 
kiklerıje, nakjkaten oto'bU11lerin ta 
mamlle dolınadıın ha.re1'et etmedi• 
!eri an1a,ı1m1ştır. '8~nun tberin' 
dün :Boğaz otobUslerlni ltlErt~et1 
bir tebligat yapıJ.nılt ve ot0 bUaleril 
içinde ka~ k\şl bW,unurse. bul4Jl11ul 
muayyen zamanlardı behenıaht 
kalkmalarını btldirmlttlr. 'l'aksitl 
tneydanındaki polis, bu cihetin koli 
trolUne mem-ur ~leceJt ve zanıanıJI 
da hareket etııı~ğt görlllen otobU 
•ahipleti cezalandmlacaktn'. 

Kartal - Yakacık arasında tramva 
işletilmesi ve şehrin en iyi Bayfl)' 
yerlerinden biri olan Yakacığın b 
ıurqtlş lm•r odllmeai Jııkkıtıdaki tlı 
lepleri de tetkik oıuııJn•ktadır. ar 
yepl Jıa\ı bıkkmdl ilU ~ ıonf': 
kat'i karar vertıecekti!'. 
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Fransa da 

Bütün birliklerin 
feshine karar verildi 
"Kııdhaç.. Faılıt blrllğl 

de ltu meyanda 
yakında tarihe karııacak 

Parla, 18 (Tan) - Franaız kabi
n esi bu eabah Leon Blum'un bafkan
lığmda toplan
mış ve çok mü
him kararlar ver 
miştir. Bu 'karar
lara göre Fran
eadaki bUtün bir 
likler feshedil -
mektedir. Bunla
rın arasında Fa· 
,iat Birliği olan 
"Kızıl Haç" teş
killb ortadan 
kalkmaktadır. Kı 
zıl Hac;, Franl!la- BLUM 
aa llOl temayüllere karşı teşekkül et
mit bir birliktir. Baflarmda Larok 
'\"8.rdır. Zaman zaman Parlste ve 
muhtelif şehirlerde Kızıl Haç teşki
latı tezahtırat yapmış ve birçok ha
C!ieelere Bebebiyet vermişlerdir. Kızıl 
Haçtan maada "Vatanseverler genç
likleri,, Fronsistlir'de feshedilen bir
likler meyanındadır. 

Bundan maada kabine toplantısın
aa finansal ve ekonomik meseleler 
ae mevzuu bahsolmuştur. 

Vıncent Auriol, Ekonomik ve F1 -
nane meseleleri hakkında yakında 
Mecliste söyliyeceği nutkun ana hat
lanna dair izahat vermiştir. Nazır
lar, parlamentoya iki proje tevdii
ne karar vermişlerdir. Bunlardan bi
risi Frank kıymetinin müdafaasına, 
öiğeri de ''Fransa Bankasının yeni -
aen tensiki" ne miltealllktir. 

ICollelctif İf mulcavefeferr 
konunu tasdii edildi 

Parh!, 18 (A.A.) - Ayan Mecl18f, 
kollektif 19 mukaveleleri kanununu 
bu sabah 6 :royo karşı=;279 rey leriii
bul etmiştir. 

Hayat normalleıiyor 
Parla. 18 (A.A.) - Büyük Louvre 

mağazalarının patronlariyle mlistah
demleri kat'i bir itilaf vücude getir
miflerdir. Bu müeaseııelerde cumar
teai giinü ite b~lanılacaktır. 

Junanlstanda partflerin 
blrleımesl CJ•ri kaldı 

~tlna, 18 (Tan) - Ahali partisf
Je ıslahatçı ahali partisinin birleş -
me8i üzerindeki müzakereler rnüs -
bet bir netice vermemiş ve birleşme 
timdtıfk geri kalmıştır. 

ispanyada 

Grevci ameleler kanh 
hadiseler çıkarıyorlar 

Madrld, 18 (A.A.) - Dün ak,am 
~rkan ve birçok kifilerin yaralanma-
11ma sebebiyet veren kargaşalıklar 
aolayıaile Dahiliye Nazırı, iş federas
yonu binasının kapatılmasını emret
mi~r. !apanyada grev hareketi et
rafa yayılmaktadır. Barselon'da l 00 
bin grevci vardır. Bugün bu mikda· 
mı artacağı tahmin edilmektedir. 
Grevciler, kırk saatlik hafta, yaz mev 
iliminde günde altı saat çalı,mak, 
erkek ve kadınların ücretlerinin mü-
11&vi olmaııı ve bir işsizlik sermayesi 
wcude getirilmesi gibi dileklerde 
bulunmaktadırlar. 

ihracat mukabilinde 
ithalat yapanlar 

~kara, 18 (A.A.) - 2·12·1935 
tarih ve 3627 aayıh kararnamenin 
'(A) frkruına. 18tinaden TUrk para
mnm kıymetini koruma hakkında.ki 
11 aa.yılı kara.nuunenin muaddel 32 
inci maddeainin tatbik edildiği mem
leketlerden birine yapılan ihracat mu 
kabilinde, mezk~r maddenin (B) frk· 
ruı mucibince iatenilen veaik&yı ge 
tirmediğinden dolayı şimdiye kadar 
ithallt yapmıyanlarm aşağıdaki v~-
11ikalan tetkik edilmek üzere en geç 
30-6-1936 akfamın& kadar lktısat Ve 
klletine göndermeleri lüzumu bildi
rilir. 

1 - ihracat beyannameainin mu
ıaddak ıııureti, 

2 .....:. Taku tetkik heyetlerinin 
takdiri kıymet beyannameainin mu
aadd&k sureti. 

TAN 

lstanbul gümrüğünde 
yeni tayinler 

:Ankara, 18 (Tan) - htan bul da
hili ticaret imtiyaz memurluğuna 
Gümrük ve inhisarlar Bakanlığı me
murlanndan Mehmet Ali, latanbul 
ithalat giimrilğü ambar memurluğu· 
na teftif heyeti memurlanndan Ne
dim, Sirkeci muayene memurluğuna 
Uzunköpril muayene memuru Nuri, 
Fethiye gUmrilğil muayene memur
luğuna İstanbul muayene memurla
nndan Alleddin, Birecik muayene 
memurluğuna latanbul ithallt güm
rüğü muayene memurlannClan Ne • 
c!p, İslahiye gümrilğU muayene me 
murluğuna İstanbul muayene me -
murlarmdan İbrahim Hakkı, Mardin 
gilmrUğU Manifesto memurluğuna 
İstanbul manifesto memurlarından 
Nail, Antep manifesto memurluğu -
na İstanbul manifesto memurların
dan lrfan, Kuşadası gUmrilğü mani
festo memurluğuna İstanbul mani· 
fosto memurlarından Emin, Menin 
gümrüğü manifesto memurluğuna 
Jstanbul ithalat gümrüğü manifes -
to memurlarından Nureddin tayin 
edilmişlerdir. 

Y eniıehir kaymallamhğı 
Ankara, 18 (Tan) - Yeni teşkil 

olunan Ankaranın Yenişehir kazası
na Fatih kaymakamı Ha1Qk Nihadın 
tayin edileceği söylenmektedir. 

Bina ve arazi ver9ileri 
Ankara, 18 (Tan) - Bina ve ara

zi vergilerinin bakaya ve kuyudat he 
saplannın ve bu vergilere ait kayıt
lardan ve diğer vergiler noktai naza
rından istifa fekli hakkında Finans 
Bakanlığı tarafından hazırlanan ni
zamname Bakanlar heyeti tarafın • 
.dan kabul edilmiştir. 

Maliye Vek61etl teıki16t 
kanunu 

~nkara, 18 (Tan) - Finans Ba
J{anlr~ Tetkilitt anununun tatbiki 
için hazırlıklara başlanmıştır. Ka
nunun sureti tatbikı hakkında hazır
lanan nizamname projesinin tetkiki 
Devlet Şftrıun tarafından bugünler
de bitirilecektir. 

lelçikada 

Brüksel amelesi de 
greve iltihak ediyor 
Llyeide grevciler trenlerin 

tramvayların 

lılemeslne mani oldular 
BrUksel, 18 (A.A.) - Brilksel sen 

dikalar federaayonu, hUkflmetin teb
liğine rağmen, Brilk&el amelesini 
grev hareketine iltihak etmeğe da -
vete karar vermiştir. Anvers ve Li
yej'de tevkif edilenler araıııında bir 
çok ecnebiler vardır. Dahiliye Nazı -
n, ecnebilerin herhangi bir nümayiş 
te ıııadece hazır bulunmalannm ve
ya kargaşalıklara iştirak etmeleri -
nin kendilerinin hemen hudut harici
ne çıkarılmaın suretile cezalandırıla
cağını bildirmiştir. 

Liyeide fevkifaf devam 
ediyor 

Liyej, 18 (A.A.) - Liyej etrafın
daki fabrikalara birçok piyade müf 
rezeleri yerleştirilmiştir. Grevciler, 
bu sabah umumi servisleri bozmuşlar 
ve bu suretle tramvayların işleme
sine ve postaların gitmesine mani ol
muşlardır. Birçok kimseler tevkü 
edilmiştir. 

Küçük itilaf devletleri 

arasında yardım 
Bükre,, 18 (A.A.) - Küçük ltilaf 

devletleri erkanı harbiyeleri reisleri
nin senelik konferansı, mesaisini bi
tirmiştir. Alakadar üç memleket ara 
sında miltekabil askeri yardrma mü
teallik tam bir itilaf hasıl olmuş oldu 
ğu haber verilmektedir. 

Bir Filistin heyeti 
Londraya gitti 

bondra, 18 CA.A.)-- Bqlarmda 
Cemal Efendi Hi.iseyni bulunan Filis
tinli bir Arap heyeti, İngiliz milleti 
miivar.ehesinde Arap davasını müda
faa için Londraya gelmiştir. Cemal 
F.fendi, Filistin Arap partisinin baş-

c~~~!çük Hab~~! '] kanıdır. 
• Ankara, 18 (Tan) _ Emniyet Bir ltalyan iıtlkra11 için 

içleri umum direktörlUğU, yabancıla- müzakereler 
Londra, 18 (A.A.) - Daily Ex

preM gazeteı.i, birkaç milyon İngiliz 
liralık bir İtalyan iatikrazr hakkında 
Londra ile Nevyork arasında halen 
müzakereler cereyan etmekte oldu 
ğunu bildirmektedir. 

ra mahsua puaport ve kontrol İfleri 
hakkında bir talimat hazrrlamıştır. 

• Ankara, 18 (Tan) -İç Bakanlık 
Hukuk mli9avirliği muhakemat di -
rektör muavinliğine Olti kayma -
kamı İzzet tayin edilmiştir. 

Hayfada 

Belediye dairesine 
bombalar atddı 

Küdus. 18. CA.A.)" - 1929 kan
ııklıklan ile alakadar olarak idam 
edilen üç e.rab lefinin bu idamları
nın yıl dönümü olan dün bütün 
memleket dahilinde vaziyet gayet 
gergin devam etmiş ve bir çok M
diseler çıkm~tır. 

Yafa civarında otomobilli bir poli• 
nıüfrezesi Arabla.rın hücumuna ma
ruz kalmış ve vukua gelen çarpış
mada bir Arab ölmüştür. MUtead
did yahudi müesseselerine kurşun
lar atılmıştır. Şeron ovaeında bom· 
ba ile demiryollannı tahrip için ba· 
zı tC9CbbUalerde bulunulmuştur. 

Haber verildiğine göre, Hayfa be
lediye daireeine bombalar atılmı§ 
ve bina ciddi l!IUrette hasara uğra
nııttır. 

lir 'Almon tayyaresi 
Sfraıburg'fo yer• lndl 

Danzlkte 

Naziler büyük bir 
tezahürat yaphlar 
Danzig, 18. ( A.A.) - Son arbede

ler esnuında öldUrillmUş olan Nazi· 
)erden Guet.ner Descowski. diln ma· 
halli hücum kıtaatı efradından bln
lercetıi hazır olduğu halde merasim
le gömülmüştür. Bütün mektepler, 
biltün umumi mtieaeseler, matem 
alameti olmak üzere kapatılmıt idi. 
Alman hücum kıtaatı ~fi Lutze, 
tayyare ile gelmiş ve cenaze merasi
minde hazır bulunmuştur. Milletler 
Cemiyeti ali komiseri Lestcr. Dan
zig ayan reisi Gre8ier nezdinde teşeb 
büste bulunarak intizamın mümkün 
olduğu kadar sUratle tesis edilmesi 
lazım olduğunu bildirmiştir. Nazi 
bayrağını selamlamaktan imtina et
mi9 olduklanndan dolayı birtakım 
Lehli vatandqlarm nazilerin teca -
vüzlerine uğramış ve onlar tarafın -
dan dövUlmllf olduklan haber veril
mektedir. 

HER GÜN 

Büyük Rus 

Gorki 
edibi Maksim 
dün öldü 

1 
Mak•İm Gorki kendi i..-niyle yadcdilen tayyareyi seyrederken 

Moskova, 18 (A.A.) - Gece yarı
sı Maksim Gorki'nin sıhhati hakkın
da neşredilen son tebliğe göre, has
tanın vaziyeti çok ağırdır. Dün bü
tün gün teneffüa ve kalp faaliyeti. 
ancak yüksek mikdarda oksijen ve 
kalp için tonik ilaçlar verilmesile 
idame ettirilebilmiştir. Akşam hara
ret 37,4 ve nabız gayri muntazam o
larak 120 idi. 

Makslm Gorki öldü 
Moskova, 18 (Tan) - Büyük e

dip Maksim Gorki, bugün öğle üze
ri, gözlerini hayata kapamıftır. Gor
kinin cesedi halkıt teşhir edile~ktir~ 

Makslm Gorklnin hayalı 
Asri ismi Alekseyi Makaimoviç 

Peşkov'dur ve 1869 da, bugün kendi 
iı:;mini taşıyan Nijini - Novgorod şeh 
rind~ doğmuştur. Bu hf"sapla 67 ya: 
r;ıında öldü demektir. Gorki biitün 
gençliğini aef alet içinde geçirmiş, he 
men her ti.irili mesleğe girip çıkmış
tır. Babası kendisini fena halde hır
palardı. Okuma yazma kendi kendi· 
ne öğrenYniş, btitUn malUmatını biz-
1.at çalışmak suretile elde etmiştir. 
Gorki kendini ilk defa hikiyPlerile 
tanrtmıştrr. Esasen romanları bile 
büyük birer hikayedir. Hemen bü -

tün eserlerinde kendi hayatından bir 
parça vardır. Vaka kahramanlarının 
hepsi hakiki hayattan alınmıştır. Gor 
kinin şöhreti bundan yirmi beş, otuz 
sene evvel başlamıştır. 

Bu şöhretinden ve-razılarmdan do 
Jr,yı 1905 senesinde Çarlık rejimi ta· 
rafından slirgiln edilmiş, fakat sür
günden kaçmağa muvaffak olmuş
tur. 

Maksim Gorki 1917 aeneainde Sov
yet ihtitaline bflfiil i~tirak ederek, 
senelerden beri tasarladığı işçi eer
beatiainin tahakkukuna çalışmıştır .. 
Ve ÇAhfAn tırnıf t.a onu kendilerjnin 
bir nevi peygamberi olarak sayarlar
dı. Lenin'in şahsi dostu idi. Onunla 
İtalyada tanı9mı,tı ve biribirlcrinin 
k1ymetlerini derhal anlamı,lardı. 

Gorki, bundan birkaç SC'nc evveline 
kadar ltalyada yaşıyordu ve tedavi 
ediliyordu. 

Sovyet rejimi Maksim Gorkiye mil 
li edip i.invanrnı vermişti. Yalnız Rus 
değil, dünya edebiyatında da mühim 
bir mevki işgal etmiş olan Gorkinin 
eserleri arasında "Torna Gordief". 
"Serseri", "İşçiler" gibi canlı eserle
ri zikredilebilir. Maksim Gorki işçi 
sınıfının hayatını tasvir eden dram
lar da yazmıştır. 

A vuslurya dolayı sile 

İtalya Almanya ile bir 
yakmlaşma yapmaktadır 
[Dünlıü •ayımıaJa Avu«ur)'Qnın 

Almanya ile bir anlafma yapmak 
ünre buluntluiuntla ve bunun için 
ltalyanın muoalalıati alıntlıiına Ja
ir fOYGnı tlilrlıat bir hahr nefTflfmİf 
ele bunun bütün tal nlôtını uerrnİf· 
tik. Dün gelen telgraflar bu hava
disi teyit etmektedir. Bunlardan an
lafıldığına göre fİrnJilri halde Avuı 
turya rNUıtanle ltalya ile Almanya 
araMtla bir yalrnlOf'"a yaphnalrta, 
Almanya, lnllİlı•r• .iycuamdan 
u~klaımaktadr. Dün ,elen haber
leri afağıya koyuyoru":] 

Avusturya ile Almanya 
arasında yapılocalr 
anfaımo 

Roma, 18 (Tan) - Siyam maha.fil, 

BiR F 1 K R A 

yakında Almanya ile Avusturya ara
sında bir iti18.f vücudc gelme.si ihti
mallerinin artmı, olmasından dolayı 
memnuniyet göatermektedirler. Bu 
mahafil, Mussolini ile Şuşnig'in bu 
ayın beşinde yapmış oldukları görüş 
menin halihazırda fevkalade mükem 
mel olan İtalyan - Alman münaseba
tile hcmahenk olacak şekilde Alman
A vusturya itilafını normallcştirmeği 
istihdaf etmif olduğunu beyan et -
mektedir. Şimdiye kadar Almanya 
ile heniiz bir itilft.fname imza edilme
mi, olması, böyle bir itilafın zecri 
tedbirleri tatbik e(Jen devletler cep
hesini yeniden kuvvetlendirmesi ve 
bu tedbirlerin kaldırilmasının gecik
mesi endişesinden ileri gelmiştir. 

StrubuJ"I, 18 (A.A.) - Tek eatıh 
lı bir Alman tayyare9i,dtln alçak bir 
irtifadan tehrin berinde UÇJDUf ve 
biru llOllra Strazburg yaklninde En· 
tzheim tayyare meydanma lnmlftlr. 
Alman pilot, yolunu ~ırmı9 oldu • 
ğunu eöylemiftlr. Polis, tayyareyi 
müaadere etnıiftlr. 

N.egüs.! 

Diğer taraftan Romada resmi ma
hafil şimdi en müstacel meselenin 
ekonomik siyasanın yeniden gözden 
geçirilmesi olduğunu söylemektedir
ler. Bunun için yeniden ticaret mua
hedeleri aktedilecek ve bu muahede
ler takaa esuma istinat edecektir. 
Alman murahhaslarının burada bu
lunmalan, zecri tedbirleri tatbik et
mekte olan devletlerle muahedeler 
akdinden evvel bir Alma.n - ltalyan 
itilaf namesi vilcude getirilebileceğini 
tahmine mOsafttir. Yunan Krahnın Dedeağaç 

seyahati 
Atina, 18 (Tan)- Kralı Selinikte 

klr.\ulamak üzere Başbakan Metak -
aas bu akşam hareket edecektir. Baş
bakan, Cumartesi günü Kralla bera

Gcateı.r ,,.U.: Hohf im,,.,.. 
tora, Londrtulalıi Britif müu.ini 
6•ırmif. E•ki elYtUQı e .. rlerc lıorıı 
büyük alaka gÖ•termİf. 

Biriai •onla: 
- Acaba, lıendinin de müulilı 

eıyo haline ••lılijini anladı ela on
dan mı? 

/mparatorıa.. /tnptla'Ofora, Süte,,,,... 
talttının uari.ft ••• 

- Ne çolı atlı °""'"f··· diye,,,,_ 
tılar. 

Otelıi c.oop ocrdi: 
- Keılıi o .icatlar çolı atlı olaca

iın4', ai~nın biraz; tadı al.aydı! 
Ben ilaH ettim: 

lnglliı - 'Almon 
münosebotındo gerginfllc 

3 - Satı9 faturalarmm musad 
lak auretı, 

- ber Kılkışa giderek orada Kılkıım 
Sonra, bir bOfluuı, bilmem ne mü

,.,....,,., Oftart adlarını ve ünvan-
- . • • ve ltalyan tayyarelmne 

lt1ırfı koyacalı beı on çelilr ltcınatlı 
bulan.aydı! •• 

Londra, 18 (Tan) - Ingiliz - Al
man mUnaaebatınm müşkill bir dev
re geçirmekte olduğu söylenmekte -
dir. Fon Ribentrop Londrada hiç bir 
siyasi temas yapamadan ~eri dön -ı 4 - Konşimento suret!. 

Bulgar elinden kurtulufunun yıldö -
mti merasiminde bulunacaktır. 

lorını «ıymaia ba,ladı: 
- Htiile S.la.iyıe N•P,., Net:Ofİ, 8alibNtbt GUNGOB 

Tavsiye usulü 
Anadolu Ajansının l 7 haziranda 

Paristen aldı,'1 bir telgrafta ~yle 

deniyor: 
"Halk~ı demokrat gnıpu bir karar 

sureti tevdi etmiştir. Bu karar su -
retiiıde hiikumf'tten resmi mUessP.sa 
tın parlamento izalr..-ı tarafından 
gönderilecek tavsiye mektuplarmı na 
zan ltlbare almalannı yasak et -
mesinl Ye umumiyetle hwslye usu
liinlin ilgasını emretmesini tavsiye 
etmektedir.,, 

Fransa gfıya bir medeni ''e olgun 
memlekettir deı:;riı mi? .. 

Parlimf'nto ar.alannm niifuz ika 
e<lerek birtakım mahmilerini öte -
ye beriye yerJeştlrmelerinin nihayet 
böyle meclisi mebusan si~·nsi gnıpla
nnı harekete geçirecek kaclnr ''ÜS -
at peyda etmesi doğnısu şaşılacak 

şeydir. İnsan münevver memleket -
lerde olsun böyle tavsiye ,.e himaye 
sisteminin gözden dii:,tüğiinü görmek 
lstt>rken Fransa gibi meı:ruti şekli 

hükumetin en kontrolhısu !'13~,lan 
bir ;\'rrde isin hu dereee biiylimüş ol
ması a~ip hlr ı,eydlr. Gerçi himaye 
usum himaye ~dilen adam için rahat 
şe~·dlr .• Çiinkii oturduğu yeri almak 
için hiiyiik bir 7.ahmet tekmiş değil ~ 
dlrı Filan wya falanm adamı oldu -
fundan dola)·ı oraya gclmiı;tfr w• onu 
oraya ~ettrenin niifuzn haki kaldık -
ça yerinden emindir. Onun içindir l.i 
böyle hlma~·e usulü ra~bet bulmuş 

yerlerde memıırlann randımanı ~k 
aşağı düşer. Zira himaye edilen me
murlar oradaki kalışlarını kendi ~.a

lrşmalanna l'e dirayetlerine değil "a
ğa,, lanna yani kendilerini himaye 
edenlere medyun oldoklan için an -
<'.ak hu rabıtanın takviyesine bakar 
ve işini - eğer t'hli ise - ikinci pllna. 
atar.. mmayesiz ve hakkile oraya 
gelmi~ olanlar da, çalışmadığı halde 
böyle fe);7.lenmi~ adamları görUn -
ce gayretten dii~Up işlwhti g~-şetlr
ler • 

işte hugiin FranMila mii<'adele e
dllmf"k iırtf"nf"n h"'"'tahk hudur l'e 
cldden korkulacak fena bir hastalık
tır. 

8. FELEK 
- Okn~,ırulanmıtdan • . T. 
Hakknuz ''ar. Fransı1.ca kamusta 

Ö)ifl ~;\·ip bir isim gördilm. J.Akfn 
nf'yll~·elim ki, o 7Amtmm iileması böy 
J~ mhlahlan MwerlerdJ. Saygılar. R. F 

müştiir. Filhakika Eden Avam Ka
marasında bu seyahatin tamamUe hu 
susi mahiyette olduğunu söylemiştir. 
Jı"'akat Almanyanm Ren meselesi ve 
sulh planı hakkında sorulan suallere 
henüz cevap vermemiş olması, Ri
bentrop ile Eden arasında bir mUIA
katı muhakkak gösterebilir mahiyct
.te telakki edebilirdi. Diğer taraf -
tan haber verildiğine göre, Hitler, 
Berlindeki İngiliz sefiri Sir Erle Fi
lips'in değiştirilmesini istemi9, fakat 
buna İngiliz hükumeti rıza gösterme 
miştir. 

Evening Standard, diyor ki: 
Diğer bir ihtilaf mevzuu da Ingi

liz - Alman deniz itillfınm tef8irin
den doğmuştur. Bu tefsir, Almanya
yı Sovyetierin inşaatına mukabele ol 
mak üzere kruvazörlerinin tonajını 

arttırmağa aevketmişt.ir. Ayni gaze -
te, "Ribbettrop'un Philippee ka~ı çe 
virmiş olduğu cntrikalann iyi anlaş
ma ihtimallerini hiç te arttrrmamıf 
olduğunu,, yazmaktadır. 

Bu gazete diyor ki: 
Ribbentrop'un Alman hükümcU • 

nin İngiliz sefiri olarak memnuniyet 
le kabul edeceği diplomatların isim
lerini bile zikretmiş ve bu meyanda 
bilhassa Lord Mount - Temple, Lord 
Lothian, Lord Rivcrdale ve Sir Sid
ney Clive'in andlarmı ileri sUrmUf 
olduğu söylenmektedir. 

Evening Standard, netice olarak, 
diyor ki: 

Bu diplomasi usulleri, komik ol -
malanndan kat'ı nazar, hiç te taval· 
yeye şayan değildirler. 

ltolyanlor Habsburglara 
müzahir! 

Viyana, 18. (A.A.) - Yan resmi 
Reichspost diyor ki : 

Siyut mahafil, ltalyanm Haba
burg hanedanının tekrar saltanat 
makamına gelmesinin tamamiyle da
hili bir mesele olduğu suretindeki A
vuaturya noktayi nazannı kabul et
miş olduğunu beyan etmekte ve 
"Çünkü hic; bir muahedenamenin A
vuaturya'yı ken(ii bilkfunetinin şek
lini intihap etmekten menetmemek
t.e oldutw;ıu" ili.ve eylemektedirler. 
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Düzcede muhtemel hareketler için 
tertibat ahnl?'•Ş bulunuyordu 

İbrahim bey, nisanın 5 nci günü 
lzmite gelmiş: Düzcede bulunan 
Hürriyet ve itilat fırkası erkanın -
dan Abdülvahap ile çerkes Sefer be· 
yi Adapazarından Hikmet beyi, Ak
yazrdan Talustan bey ile Sapanca · 
dan tahsildar Beslan beyi ve birade· 
ri Hasan çavuşu ve diğer çerkes 
beylerini lzmite celbetmiş: bir gece 
sabaha kadar devam eden müzake· 
reden sonra. Düzce, Bolu, Hendek 
havalisinde çıkarılacak isyanın ana 
hatları kamilen tesbit edilmişti. 

Bu efendiler, memleketlerine av
det eder etmez, derhal işe girişmiş· 
lerdi. Hazırlıklarını ikmal etmek için 
her tarafa arlamlar ve mektuplar 
gönderdikleri gibi geceleri dP sabah
lara kadar toplantılar ve müzakere· 
lerle vakit geçirmişlerdi. 

Bunların bu hareketleri en evvel 
Düzcede nazarı dikkati celbetmisti. 
Düzcenin ekseriyeti teşkil eden ha -
miyetli halkı, muhitte bir şeyler ha
zırlandığını hisseylemişler; bir taraf 
tan Abdülvahap efendinin ve Sefer 
beyin hareketlerini tarassut ederler
ken, diğer taraftan da Bolu mutasar
rıfı Haydar beye haber göndererek 
bu gizli hareketler hakkında hüku
metin nazarı dikkatini celbeylmiş -
lrdi. 

Bolu mutasarrıfı Haydar bey. bu 
ihbarı kendisine müracaat eden 
müdafaai hukuk cemiyeti azalarına, 
<iki elin bir baş için) olduğundan 

bah~ederek - kenrli tabirleri veçhi· 
le - mesele.vi (üslubu hakimane) 
ile atlatmak istemişti. 

Haydar beyin gerek bu suretle ida 
rei lisan etnıcsınden ve gerek (he
yeti temsiliye) nin emirlerine rağ -
men, İstanbul hükumetiyle muhabe
reyi - henliz - kesmemesinden mu 
tcessir olan mtidafaai hukuk cemi
yeti erkanı müteessiren Düzceye 
avdet eylemişlerdi. 

Aıtık' büt1ln.Jimitler. Düzcede bu
lunan tam mevcutlu bir bölük piya
de ile bir bölük süvari üzerinde tc
merkliz etmişti. Fakat talihsizlik, 
burada da Düzcelilere ermiş, yetiş· 
mişti. Bu müşterek kuvvetin ku -
mandam olan 1.at, hissen ve ruban 
muhaliflerle beraberdi. Muhalifler, 
kuvayı milliyeye karşı kuvvetli bir 
iman taşımaktan mahrum olan bu 
zatı, tamamiyle elde etmişlerdi. Ve 
bunun vasıtasiyle, heyeti temsiliye
nin giriştiği mühim işleri, Ankara • 
dan verilen gizli emirleri, kamilen 
öğrenmektelerdi. Böyle bir zatın ku 
mandasında bulunan bölüklerden, 
nasıl istifade edilebilecekti? ... 

Müdafaai hukuk erkanı, bu endi· 
şe ve ıstıraplarla ne yapacaklarını 

düşünlip dururlarken, süvari bölük 
kumandanı Hüseyin Avni bey (1) i
le takım kumandanı Ruhsar bey. 
müdafaai hukukçularla temasa gel -
mişler; şayet Düzcede muhalifler ta
rafından bir isyan hareketi zuhur e
derse, kumandanı, kendisinden za • 
r·ar gelmiyecek bir hale getirdikten 
sonra, muhaliflerin hareketlerine 
mani olacaklarını temin etmişler; ve 
bu teminatlarını da, derhal icap eden 
tedbirleri almak suretiyle fiilen gös· 
termişlerdi. 

(2) derhal Düzceye gelmişti. Ve o
rada edinebildiği malumatı, şifreli 
bır telgrafla (Mustafa Kemal paşa
ya) arzetmişti. 

Ayni zamanda Bolu mutasarrıfı 

Haydar bey de: heyeti temsiliye ri
ya ret ine şu kısa ve şifreli telgrafı 

çekmişti: 

(Adapazarı ile Hend"k arasındn 

kain Çatal köprii nam mahaldeki 
köprülerin ve Mudurnu suyu köprü
sünün, kuvayı milliye aleyhtarları 
tarafmdan tahrip edildiği maruzdur. 

Al<'lade bir ihbardan ibaret olan 
bu telgraf. o havalinin en büyük i
dı:ır<> memuru ve her dhetle memuru 
mes'ıılii olan muta.c;arnf Haydar 
beyin vaziyete karşı olan alaka ve 
düşüncesini gösteriyordu. 

Kuvayı milliye aleyhtarları, kim· 
lerdir? .. Kuvvetleri neden ibaret
tir? .. Başhyan hareket ne gibi bir 
mecra takip etmektedir? .. Bu hare· 
ketin neticesi, ne olabilecektir?. Mu
hiti tehdit eden felaketin önüne na
sıl geçilebilecektir? .. Bu isyan hare
ketini muhite sirayet ettirmemek 
i~in ne gibi tedbirler ittihaz edil • 
miştir? .. 

Bunlara dair hiçbir malumat ve
rilmemiş: heyeti temsiliye, kafi de
recede tenvir edilmemişti.. Böyle ol
makla beraber Mustafa Kemal pa
şa, derhal Gcyvede bulunan 24 ncU 
fırka kumandanı Mahmut beyin na
:ı:an dikkatini celbetmişti. 

Fakat: hadise mevkiindc bulunan 
a~rl ~al8.hiyettar zevatın isvan baş · 
hmgıcında vazivete ciddi alaka gös • 
termemeleri yüzünden iki ~in zar· 
fmda a~ilı>rin adı>di dört hini te~a
vüz eylı>miı:;ti Bu suretle rle biiti.in 
o muhit. çok ciddi bir tehlike çem
beri ile çevrilmişti. 

Adapazannda bu 
0

isyan hareketi 
başlar başlamaz. mutasarrıf vekili 
ve Hürrivet • İtilaf fırkası İzmit şu-
ö ~1 reisi ll:irahim bey. yanında Ban 

dırmalı Ahmet ve Entellijens Servis 
hizmetinde miistahdem Kel Kamil i-

le Düzceye gelmiş: başta Abdülva -
hap efendi olduğu halde bütün çer! 
kes beylerini Sefer beyin evine top· 
hyarak isyan hareketi için lstan bu

lun verdiği son emirleri tebliğ et · 
mişti. 

Düzce isyan hareketi. nisanın lOn

cu cuma günü başlamıştı. O gün cu
ma namazından sonra bUtün çerkes 
bcylc~i köprübaşı çerkcs köyünde 
toplanmışlardı. Yanlarında mühim 
miktarda atlı ve silahlı asiler .. ·ardı. 

Bunlar. derhal etraftaki Türk 
köylerinin eli silah tutan halkını 
toplamışlar buraya getirmişler: ca -
rr.i avlusuna doldurarak etrafa tel 
örgü çekmişler: her tarafa da silah· 
lı nöbetçiler dikerek: 

- Ya, bizimle beraber isyana iı:ıti
rak edersiniz? .. Veyahut bu tel ör
giiler içind" ran v~rirsiniz. 

Diye tehdit etmişlerdi .. Ayni za
manda elleritıe geçirdikleri bir iki 
cahil ve haris köy imamına bolca 
para vererek onların ruhfarında 
kovayı milliycye karşı bir nefret Vf? 

heyecan uvandırsıcak bir propagan
daya girişmişlerdi. 

TAN ================== _.. - 19 • b. 936 

KUŞBAKIŞI 

Talihli adam 
Talihli adama geçen ene piyango

dan tam 5.000 lira çıkın .. .a, kansı 
se\'incinden aklını O)nntmıştı. Onu 
\'i)·anada tedaviye ~ötiirdii. Orada 
)'edi .;ekiz ay kaldıktan . onra talih
li adam, piyangodan eline ~eçen pa
radan maada, biri2:tirdl~i birka.ç ku
nı un da listelik gitti~ini gördii. 
Faka.t o, talihine ı;iwnt'n bir adam
dı. Talihine küsmedi. htanbula beş 
para~ız döndü~ü 7Amun bir e.~ek ara
bası ile :..ehze satmaktan ba..5ka bir 
i~ hulamanu~tı. Rir ~tin tıldrm tık
lım sebze dolu arahasilc bir yolm~a 
da~·annw;larclı. Onüne ak sakallı 

bir adam çıktı. Ondan çok e~P~ine 
a<"ımı~ olan ak ..;akallı: 

- Al ~u ) iiz lirayı, bırak Lıu ~tie· 
ğin yakasını, diye eliııc ;riizliik bir 
banknot sıkıştırdı. Talihli adamın 

yiizii güldü \"e bıraktı e':'-:eğin yaka
sını. Fakat ~ iiz lira mum gihi eri· 
)"İP gidinCf' t.nlihli adam yine ~·ollar
da talihini arumaı?;a başladı. 

Talihli adam bir giin heı:ı parası 

olmadı~mı unutarak tramvaya bin
di. Parası olmadı~ı aklına gelince 
tram\'aydan indi. Siz ondaki talihe 
hakm ki o indikten iki dakika sonra 
tramvay yoku';itan a!:ia~ı yuvarlandı. 
\'e biitiin )'olcuları helak oldu. 

Bu talihli adamı dün )·olda ilk de
fa talihine küsmüş bir 1ii1Je dolasır
ken gördüm. Bana: • - · 

- Ben artık ta1ihli bir adam ol
du~ııma inanmı)·orum, dedi. 

- Sen çllrlınnı~ ın öyle ise, de
dim. 
• A<"ı a<'ı giilıfü n: 

- Hayır, dedi, sen de talihimin 
bana kurdu~ı hiitün tuzaklan bil
en, inanırdın. Tasa""'·ur et. Aç 
kamına dolaştığım )·olda beş kuru 
bnlu:rnnım. Ki>~edeki dilf'n<'İ ağlıya 
ağlı)·a. yakama )·apışıyor: 

- Vallahi kardeşim, o hetilik bf'n· 
den dii-;.tii, di)·or \'f' hakikaten bu 
paranın ondan dfö:tii;'tiinü anlıyor 

\'t> istf'r istt>mtz \'eri~·onım. Panta
lonun cebincle unutulmu~ dolgun bir 
eiizdan elime de~er de~mez eskici • 
den :;o kunı!-thık pantalonu bir lira
)"a ah)·onım. Dolgtm cüzdanın içeri
sinden yirmi he':' kuruş <;ıkıyor! 
Söyle dostum! Bana, daha buna 
hr.n:ıer bir ~ürii kahbelik ~·apan bu 
tnlihin n~resine inanayım 1 

Bedri RAHMi 

lstanbul Koıautonlığı Sa-ı 
tınalma Komisyonu ilônlart 

İstanbul Komutanlığına 
bağlı kıt'atın senelik ihtiya
cı olan 201,700 kilo Sığır 
eti _kapalı zarf usuliyle 
24-6-936 çarşamba gunu 
saat 15,30 da alınacaktır. 

Muhammen tutarı 70,595 li
radır. İlk teminatı 4780 lira
dır. Şartnamesi 2 5 O kuru~ 
mukabilinde verilir. Komis
yanumuzda hergün öğleden 
evvel göriilebilir. İsteklile
rin ilk teminat makbuzu ve
ya mektuplarile 2490 No. lu 
kanunun 2, 3 üncü maddele
rindeki yazılı vesaik1e bera
ber ihaleden en az bir saat 
evveline kadar teklif mek
tuplarını Fındıklıdaki komu 
tanlık satmalma Komisyonu 

MEMLEKET MANZARALARINDAN 

1 
1 
Değirmenci Abdullahın 

katili İzmirde yakalandı 
Tzmir, (Tan)- Cumaova~ı nahiyesinin Gölcükler köyü civarında Kı

sık mevkiinde tütün tarlasında değirmenci Abdullahı bıçakla yaralıya
rak öldüren demirci Halil dün adliyeye verilmiştir. Kavga esnasında 
başından yaralanan Halilin yarası hafiftir. Diğer yaralı Hüseyin oğlu 
Ali henüz hastanede tedavi altındadır. 

Halil. dün akşam müstantiklikçe i stiçvap ·edilerek tevkif edilmiştir. 
Tahkikata devam olunmaktadır. 

Sıcak kaplıcaya tren seferi 
Sıvas, (Tan) -· Sıcak kaplıcaya devlet demiryolları idaresi tarafm

rlan tertip edilen kaplıca trenlerine bu ayın on beşinden itibaren başla
nacaktır. Trenler, geçen yıl olduğu gibi, gene haftanın üç gününde cu
martesi, pazar, pazartesi günleri sefer yapacaklardır. Trenler, 15 ey
lfıle kadar devam edecektir. 
. ?~ğer taraftan, Sıva~ta her yıl açılmakta ola~ ehli hayvanlar sergi

sı ıçın Kapakyazısı demlen mahalde yeni bir bina inşasına başlanmış
tır. Yapının sliratle tamamlanması için çalışılmaktadır. 

Maraşfa trahom ile mücadele içın 
hır cemiyet teşkil edildi· 

Maraı ve Antep valileri Antepli sporcularla bir arada 

Maraş. (Tan) - Maraşta trahom yurdu büyük bir sergi hazırlamağa 
hastalığı ile mücadele etmek üzere başlamıştır. 
bir cemiyet teşekkül etmiştir. Bu Maraş gençleri, iadei ziyaret mak
cemiyet gizli trahomluları meydana ı:-adiyle yakında Aymtaba hareket e-
çıkaracak, hastanın iyi tedavisini d ki rdı'r Ma 1. • ,. af PCe e · raş va ısı, nfust a temin ederek hastalığın intişarını 
önliyecektir. Adli Bayman bazı işler etrafında 

Balıkesir 

Sivas civarındaki tren 
kazası tafsilatl 

Sivcu, (Tan) - Siva• - Euunım 
tren yolu ü:erindeki ka:anın taf•i· 
latı ıudur: 

Sivcu iataayonundan demir ve aa• 
ir yol mal:emeai götürmekte olan 
yük treni, Tecer iatcuyonu iatikam .. 
tinde ve 67 inci kilometrede devril· 
mittir. Devrilmenin aebebi, yağmur• 
ların teairi ile ~ayın altındaki toP
rağın akıp gitmeai ve bu yü:den 
rayların bozulmaaıdır. Bu devrilm .. 
de makiniat Omer, ateıçi Kadri. 
sardöfren Mehmet ve Hamit ağrr 
aurette yaralanmıflardır. Trende 
bulunQn inıaat doktorlarından Safi 
de devrilen vagonlardan biri.inin 
altında kalmıf, bir lrolu lnnlaralı 
b'J§ndan yara almıtr. Gardölren 
Hamit, aldığı yaraların teairile öl· 
müıtür. Hdmidin cena~eai, ka%a ma 
halline getirilen ikinci bir trenle ve 
diğer yaralılarla beraber Sivaaa , .. 
tirilerek memleket hcutahaneain• 
kaldırrlmrıtır. Yaralılann .ıhhi va
ziyeti düzelmeie baılamııtır. Tre • 
nin devrildiği haberi üzerine, Kay. 
aeri itletme müfettiıi ve ba.sı mii
h~ndialer kauı maalline gelerek tet. 
kiklere baılamıılardır. ................ ...._ 
Dükkônların kapanması 

kararı 
lzmit, (Tan) - Belediye cuma~ 

tesi günleri öğleden sonra dükkan
ların kapatdması hakkındaki emri 
geri almıştır. Dükkanlar eskiden ol
du~u gibi açık kalacaklardır. 

Üçüncü umumf müfettiılik 
ziraat müıavirliiji 

Çanakkale, (Tan) - Vilayet zira· 
st müdiri Reşat Atala, üçüncü umu· 
mi müfettişlik ziraat birinci müşa • 
virliğine tayin edilmiştir. Reşat Ata· 
lay, Ankara yoluyla Erzuruma gi -
decektir. Merkz hükumet doktoru 
Muhlis de terfian Edirne sıhhat dj
rektörlüğüne tayin edilmiştir. 

Düzcede muhaliflerin hazırlıkları, 
ve müdafaai hukukçuların da -
muhtemel kuvvetlere karşı - müda-

r Arkası var 1 na vermeleri. ( 3 0 7 5) 

Yeni halkevinin himayesinde açıl- temaslarda bulunmak üzere Anka . 
mış olan biçki, dikiş ve şapkacılık raya gitmiştir. Köylüye buijday tevzii 

Sıvas, (Tan) - Kızılay kurumu, 
Sıvas ve çevresindeki köylüye 240 
ton buğday dağıtmağa karar vermiş 
tir. Bunlardan 6 - 7 ton Sıvasın için
de bulunan çiftçiye, diğer kısımlan 
da çevredeki köylüye derhal tevzi e
dilecektir. 

faa tertibatı devam ederken: ilk is • 
yan hareketi, Adapazarında belir • 
mişti. 

Nisanın 8 inci günü, Adapazarı 

merkez ve mülhakatında kuvayı mil 
!iye aleyhinde birtakım taşkınlık -

(1) Ru :ı:at ısimrli. Galatada Omer Ahit 
Hanı civarında kasaplıkla iştigal etmekte 
imiş. 

(2) Muhtelif tarihlerde, memleketin bir 
çok yerlerinde ve ana vatan haricinde çok 
decrli hizmtlerde bulunan bu :ı:at, şimdi 
Paşabahcedeki Şişe Fabrikasmıfa iştigal 
etmektedir. 

lar gösterildikten sonra, Hendek ile 
Adapazarı arasındaki telgraf ve te- r 
lefon hatları kesilmiş.. Hendek ile 
Adapazarı arasında, (Mudurnu) su- TAN ' 
yu üzerindeki büyük köprü tahrip 
edilerek bu suretle o havaliye gön· 
derilecek olan kuvayı milliye ve as-
ker müfrezelerinin önünde büyük 
bir mani vücuda getirilmişti. 

Ayni zamanda - o zamana ka
dar siyasi işlere karşı lakayt kalmış 
olan - abazalarda da bir hareket ve 
kaynaşma başgöstermişti. Bunlar 
da, (her ay yliz elli lira aylık .. mü-

ABONE VE iLAN ŞARTLAR! 

Sigortalı Norma] 

Türkiye için 
Lira K. Lira K. 

ı aylık 1 50 1 35 
3 4 so 4 -
6 .. 8 50 7 50 
1 yıllık 17 00 14 -

Dışarıic;in 
Lira K . 

8-
14 -
28-

kemmel son sistem bir silah, bol İlin için tllncdık Şirketlerine mü 
cephane .. kuvayı milliye mensupları- racaat edilmelidir. 
nm mallarını yağma) gibi vaitlerle Küçük ilanlar doğrudan doiruya 

idaremizce alınabilir. 
elde edilmişlerdi. Onun için bu va - Küçük illnlarm s aatırlıiı bir 
itlere tamah eden abazalar da, ta - defalık 30 kuruştur. 5 satırdan faz 

1. lası için satır başına 5 kuruş almrr. 
kım takım muha ıfler tarafına geç- Bir defadan fazla için yekundan 
mektelerdi. 3 ıo kuruş indirilir. 

Adapazannda bu hareket başlar Memleket harıcına sigortalı abone 
yazılmaz. 

başlamaz, vaziyeti daha yakından Güniı seçmiş nüshalar s kuruştur. 

tetkik etmek için. Bolu Kuvayı milli· ı'-------------' 
ye kumandanı Mahmut Nedim bey 

4185 .... 
Istanbul Komutanlığına 

bağlı kıt'at ile Gümüş suyu 
Hastanesinin senelik ihtiyacı 
olan 5 7 ,000 kilo Koyun eti 
kapalı zarf usuliyle 24-6-936 
Çarşamba günü saat 15 de 
alınacaktır. Muhammen tu
tan 25650 liradır. İlk temi
natı 1924 liradır. Şartname
si 250 kuruş mukabilinde ve 
rilir. Komisyonumuzda her
gün öğleden evvel görülebi
lir. İsteklilerin ilk teminat 
makbuz veya mektuplarile 
2490 No. lu kanunun 2, 3 
üncü maddelerindeki vesaik
le beraber ihaleden en az bir 
saat evveline kadar teklif 
mektuplarını Fındıklıdaki 
Komutanlık satınalma ko
misyonuna vermeleri. 
(3076) 

* * • 
4186 

Komutanlık Birlikleri ih-
tiyacı için 28,000 kilo vazlık 

Uşakta spor çahşmaları 

U§ak, (Tan) - Uıtak gençler birliği, Halkevi spor komitesi tarafın

dan yapılan kal'§ılaşma fikstürünün birinci devresini büyük sayı farkları 

ile bitirmiştir. Yukarıki resim, U§ak gençler birliği oyuncularını bir ara
da gösteriyor. 

Patates 24 Haziran 936 ti muayyeninde teminat 
Çarşamba günü saat 16 da mektup veya makbuzlariyle 
açık eksiltme ile alınacak- Fındıklıdaki Komutanlık 
tır. Tahmin edilen bedel arttırma eksiltme komis-
1960 liradır. İlk teminatı yon1ına gelmeleri. < 3160) 
14 7 liradır. İsteklilerin vak-, t284 

Sivas ihtısas mahketnesi 
Sıvas, (Tan) - İhtisas mahkeme· 

si kaldırılmıştır. Mahkeme, lazım • 
gelen devir muamelesini yapmakta • 
dır. 

L. Küc;ü~-~-e""!r_ıe_r __ J 
• Bergama, (Tan) - Son yan -

gından sonra, belediye şehir dahilin• 
de her ne şekil ve surette olursa ol· 
sun kuru ot depo edilemiyeceğinl 
ilan etmiştir. Bu isabetli karar, iler
de vukuu muhtemel tehlikeleri ön • 
!emiş olmaktadır. 

• Çanakkale, (Tan) - Dk ve orta 
okullarda çok güzel sergiler açıl -
mıştır. 

• Sıvas, (Tan) - Gökmedrese 
müzesi bugünlerde açılacaktır. 

* Sıvas, (Tan) - Uray itfaiye 
kadrosunu genişletıneğe karar ver • 
miş ve bir itfaiye makinesi daha sa
tınalmıştır. 
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Hepsi lazım 
"Tırnak edebiyatı,. ba.~Iıldı bir ya.. 
~ hakkında Nurullah Ataç "hep. 
si lazım,. başlıklı bir yazı yazını, . 

"'J,'Jmak edP.biyatr,,ncla, birçok mu
}Jarrlrlerimizin ~u \'eya bu ~·abancı 

Eden zecri tedbirlerin 
kaldırılacağını söyledi 

karardı adeta --- SAŞI 1 iNCiDE ---gece nmharrirden m&kl\lelu, y~lar "il· In-1iltere kabineai zecri tedbirlerin 
rarak altına lmıalannı koyduklannı kaldırdmaımla karar vermlıtlr. Buka 
sö:riemlttJm. Nurullah Ataç, bu h~ rarın tatbiki yakmda toplanacak o • 

[Baıı tıincide] keti benimle llt'raber takbih ettikten· lan Milletler Cemiyeti Aaaambleıintn 
tiat teepit etmeğe hazırlandığı hadi- $Onra, onu maıur •öttcırnuık için on aöıUne bağlıdır. 
ııeden hissettiği heyecan ona yorgun attınm &31r ti'anı11 ıtalrlerln,len du - Eden hUkumetin bu kırannı 
luğunu unutturmu§tu.Bizimloe uzunu Uellay'ın "li\tln "" gr~l< e<lt1blyatın • bl1dirmeai Uıcrlne muhalefet 10 da· 
.zadıya meıgul olacak vakti yoktu. da ne \'arH ıu;ırınrı .. diyl ini mlıal kiki\ müddetle ve 3iddetli gilrUltUler· 
Bununla beraber kendisine bazı §CY- getirlwr ''" blıhn \idebanın da A\' • le Eden'ln sözlerin\ keımi3tir. 
ler !orduk. rupa fldl'hi~·atrnd•n a ırmalarınn bir · GUrUltüler yatıet1ktan sonra Eden 

- Gazeteler sizin Cennetkayada ne,·i meu4 gl;•terlyor. ıliılerine ,öyle devam etmlttlr: 
olduğunuzu yazmışlardı. BUmem on altınm t\ıunla mUlklyflti 11 Akdcniıc bir tecavüz takdirin· 

- GörUyorsunuz ki. doğru değil, tdP.hly4' \'ftr mı~·dı, blldljlm bir şey de Akdeniz devletlerinin teminatı 
cennetkaya bulunduğumuz yerden rnnta. on ftltıneı umla hcmUa 0 hu. ıecrl tedbirler kalktılctan ıonra da 
c:ok daha aşağıda kalır. Güneşin tu- lmku ~ er11 n~~llmeMlftl ve bUI v~ bUtUn karnratıbk devreılnin de· 
tuluşunu tesbit için en muvafık yer dtr~btı~·lerJ "oyhıklama,, haldannı vamı mUddetinoe de devam etmell-
ola.rak burasını seçtik. henüı kullamyorlarfh. Ru itibarla dir, Ta ki itimat tekrar tec11Uı ede· 

- Güneş saat kaçta tutulacak. Bugtlnkti küımftm n ~artıannın görünü ü a~rrma fltnrinİ du Bellay, bir nevi bilsin. Akdenizdc ihtilaftan evvel· 
- Yann sabah saat be§e Uç kala Güne~:n önünde, aym küresi dün)'aıun muhtelif Ytrltrin<fen ~i;.ııilcrlı tJhcllt kahramanlı)( tewlhUrU olarak nr • klılne nlabetle çok daha mUhim bir 

küsuf başliyacaktır. Tam kUsufu an- ııdilcn istikametlerde c<iriinm•ktedir. A noktasında küsuf, tamdır. Çünkü. arm gol miş olablUr. kuvveıt devamlı olarnk bulundurula· 
bil • gcsinin mahruten uzanan çizgileri. aym da\resi, f'"n·,. · rı dair .. ııin; t~m;mcn ka'lıyor 

cak saat altıda göre ecegiz. Bu es- ıibi görünmektedir, B) noktasında - ki burası Paris ile civarıdır - menazırm Ejf!r blı d'- huııUn O de\'l'l yqıyor.. oaktır, 
nada ortalık tamamile zifiri karan - tesiriyle B' noktalı hattını takıp etmektedir. Ayı ıuneı" l\Jzann 'f; Dalrcsınlıı f;ak, Nurullah Ahwın dört asır on• Britanya hükumeti Milletler Comi· 
Jık olacaktır. Ancak saat yediye doğ- 11öserdifi veçhile tıbarii:ı ettirir, v• ayın ıı;iin•• daire.ini ıhılediii rol"dar ~Uıufun fa du l\elh\) 'ın ak ı tiMlaıı olarak yetinin tenıiki lı~ini tetkilc etmio ve 

derecesini cotterir. C) noktası - Hattı \iıtüvadadir - C' hıttmdan h\~rtn ltUıuhın 
ru gUneş tekrar eakl haline avdet bittiii hudutların batlaııgıcıdır lri, 8)1, o ıaınan, güncş'n İ!&tı.inde E' )'~ dQ~ru atılmış \'erdljtl emri, btm (]('! k~n~ hNahnna bu bapta Oomiyonlarla sta rHrUı· 
edeceği için iki sa.at kadar işimiz var. ı9rünür, D) noktası içiıı de - kutup clhıtleri - vaziyet temamen aksıne olmak bir n11.s olarak deırhal l<abul C'ldtırlm. mUıtUr. Ingiltere Milletler Cemiye· 
Ondan sonra müsadenizle uyunıağa """+'.-·'.ti -· · .. · Hepsi tbım, heJltil. GUıel. Bana tini bUtUn qtoritesiyle ihya için &• 

gideceğim. hu;Un hir mıı'k•ltı tlırm, \'e önümde 1amblenln eylül toplantıımda kuru-
- Ustat birkaç poz resim çekme- Jlcrnard Shftw'ın tıok g\iP.t11 bir m•· cu bir yardımda bulunacaktır . ., 

mize müsaade etmez: miııiniz. kale i \1\r. S•rltwhıuit fla 1
• :ıadtıt Edon mUtealdben Ren gayri aake-_... 

Tan klişehane §efi Kemal ~oktan ---., nr.dir!,, Niçin bunu hflmtm qınıı al· rl mıntakasınm Almanya taratın-
objektiii hazrrla.mı3t:ı fakat Ustat yor ~- 11111'11 tma imzamı ko:rmıyıwım! Dflrhal dan itıall Uzerine ht\111 olan cercln· 
gunluğunu ileri eürerek bu iı,ıi yarma u p meşhur olmaı miyu~' 'oıunım. Fa- ll~l hafifletmek için ınınıterenin 
hn'aktmiı. • kat clü';'iinii~·orum. nana daha baş - yaptığı gayretleri anlatmış ve Al-

S&bllh ta.m saat dörtte tekrar te • ka ~e~·Ier <le lazım. 1\le eli hn\'alar manyanm Ingiliz süal listesine ce-
peye çıkacak Bursa valisi Şefik ve sıcak. Bundan bir mUdılet evvel hu • vap vereceği ümidini izhar etmiıtir. 
diğer bircok mer&klıl&r güneiin tu • Bütü" tlü"~• J.ü ... lun t11m olarak görül•biltc•ii yerler hınduğum Atinada, sıc.aklarda ~iyi - Eden sulhun korunması ve mak-
tuluğunu seyretmek için otomobiller len ''fi kukularlko denilen kum lar sat ıulh olduğuna göre metodlara 
le akm akın Uludağ oteline geliyor .. mlşlerdir · değer ve ehemmiyeti hakkında hemen n~. nır kmıtlh11tUk oh•a ne iyi olur- snplanıp kalınmaması lüzumunu 
lar. - Salahattin GUNGÖR Küsuf, lstanöulda 4,59,15, Bursa- bir şey söylenemezse de 'imdiye ka - fhı? Kola'\'1 \'ftr. Jlf,rhal gidip oradan, kaydederek sözlerini bitlrmigtir. * da 4,58,24 te ba~lamrıtır. Saat vaaa- dar yapılan tecrUbeler, izafiyet naza- bir top kulmlRrlko asırahllirlm. \'a- Edenin bu beyanatmdan sonra IJÖI 

Bursa 19 (Sureti mahsusada giden ti 5,53 ... te cUz'ile;,miştir. KUsut nl - riyeıinin tahakkukunt- yarar kıymet lrnl:nlar dl)·Nıe.kslnlz. Ne<lt~nf Btr - nlan Loyd Corc demlftir ki: 
arkadaıımı:ısdan) - Bu ısabah aaat haycti lstanbulda 6,~,:57 olarak tes 1i notlar vermiştir. tıar<I Shl\w'ı asırsaydım ~·akılnrlu "- Yanın asırdanbcrl Avıı.m Kı· 
4,58,24 te Güneş tutulma.ğa başla- bit edilmi11tlr, Sinema nasıl aluu:lr ? mınlıf Sha\\'m rna.kalP.sl, nt-k3dar marasında Aza 0111.rak bulunuyorum. 
mı•tır G ·· f t 1 ·ı " ke~dlslnln ise, kukularlko 'la o ka~ ~imdiye kadar muvaftakiyetaiıli.;.;nt 
Rae~tane mUdUrll Fatin ve heyet U,!i•J. u u maıuun ' 1111 Bu küsufta yepyeni pir usul daha flar mağnu. sıdtlhlnln dt1~ll mhUrf :1enen itiraf eden hiçbir Jnıillz k~bl· 

bu fevkalade tabiat hA.diıesini Ulu .. degerı tetkik edilmiş, beş altı bin metroya Rtım bir im ,ki\ mt'MC'lle ''"": Kuk11- neıine toaadUf etmedim. Böyle bir itl 
dağdan tetkik ve te6bite batlamı,ıar. l{Usu!un ehemmiyeti, kUlliyet mUd yijkselen hey~tıer, saniyede Uç, dört tarikovn a ırdıktan •onra ~·al<l\lan • rafın nekadar elim neticeler verece • 

bin kiloınetro ile kÇ>Şan lcüsııf göl- " dır . deti ile ölçülür. Çünkü, yapılmış olan . . . lm t Aylar masam hl1t1 hurl\_Ya (tönd\l~l\m Ja • ğinl söylemtye korJrnyQrum." 
eu anda, ortalık karardı, kızıl bir bütün ince rasadat, bu çok kısa müd- ~esı~n. s;;~m~ın; :k'kıı,ıi~[~ külliye; man ı\imrH'<trn ~ıknrm ~•ar. Kon , Loyd Corttan aonra kUnUye Ba,. 

çizgi halinde görUlen g\lne§ şehri kuv det içine ~tkıglırılmıftır. Bu itibarlı. §:~di ~~hi~~~e. m:h~elif yerlere yer tf'nj~n ~·ar. Ni1:ln Shaw'ın makalt'lıl- vekil Baldvln gelmiş ve: 
vetll bir mehtap kadar aydınlat.hl- bu defakl killıuf, ikinci ve hatta UçUn letmiJ olan heyetlerin eriştikleri mu. ne~ ok, .. _ Zecri tedbirlerin ıukutunda 
~i:"~K=:~~!.,~~:,~y~_:.aş 8~~iyor. ~~ .. d::~~:2:~ ~şm.Ut~~· ~~~:~.t! ~.~1!in: vı:ı,,Akıvet henüz belli değidir. HeJltil lbım. Heı*'· kabinemiz hiç mes'ul tutulamaı, de· 
lkRrar kavuşmak üzere ... - alahat. sürmüştür . 1 .. k h ti • '1kret ADIL m.ııtır. Bu t ~birlerin tnm tatbiki 1· 
tin GUNGOR ur eye •rı çıtr111uıırtar Cemj~etl l.aJan ar.,.. 

KUlllyet ıeridl nedir 1 Hadisenin tetkiki için iki Türk he- ipek fabrikatörleri da lhımgelen lttifak'hbıl olmamııtır, 
lilecilcte küsuf Küsufun tam olarak v!ki olduğy y~t.i çalışmakta~ır. ~~ he~e~ler~en toplandı lngiltere, eğer her fırıatta aöafü~U p 

Bilecik, 18 (Tan) _ lstnl;ıul Uni _ yerlere külliyet şeridi deniyor. Bu bır~, rasatane dıre~t~nı ~atın~n rıya tpek !abrllrntörlerl dl\n fiğlcd<'P çirmek iıtersc, ilkönQe, kendiıl kuv • 
veraitesl profes6rlerlnden bir kısmı külliyet §eridi memleketimi~e Berga- setı altında Uluctag uzerındekı rasat sonra TicHret odasında bir toplantı vetlenmcUdir .. ' 
ile rasatane memurları buraya geldi- ma civarmcta~ girerek Bahkesiıin 25 re~~e, ~er~ ~e ü~;v~rsite p:of.~sör yapmtflardır. DUnkU toplnntıda ipek lngiltert'lnln Parla elo~ıi, burUdn h~ 
ler Lefke tepesinde harita umum mü kilometro aşağısından ve Bunıa ile erın en eu lıch, ~ er ve arı a - fabrik~törlerl Rrıuıında toaanUdU t~· rlciya naıırı Delboyu ııyarot fi eril" 
durlu"""'nUn Y!lptığı rasnt mevkı'ı' ya- Jneboludan geçere~ trıebolunun 25 ki- cılık umum müdUrlUğü memurların- . , b li 1 ı,.· f lngllterenhı ~eorl tedbirleri kaldll' • 

.... 'lt kk'l 1 k .. B'l 'k rnın etme.c ye ıı ımnf\y n ,nnışıı ı li-ı b dl 1 1 B k 
nmda bir rasat yeri hazırladılar. Vi • lometro ıtimıı.linden denize Jfrmi;,,tir. I ~an m~ ei f~ ~ mrı in~z~~e Bı e~ı irin tılhlrlii?i ilr oalı~mak ihtiyacı JÖ• mı~ oldun\ınu Hu rmk ~: r. u aru 
yanadan profesör Layzerle ıtyrıca ü- Bu ıeridfn ımd, memleketh:niad~ l02 c varın a ~ e ~p~s e r: .un ar rüşt\lmUttllr. Bundan ımnrA, lnekli Cenevreye btldiril~ee t r. 
niversiteden SG kişilik bir talebe gm kilometroyu bulrnuı:ıtı.ır. Binaenaleyh, da.ıı ba.ylta. Romon r~satane~ı dırek - maUımn kallte11i U~rrindf\ teknik ba- lnrtlltere ıecrf fetfbfrferfıt 
pu gelmiftir. Bilecik Le~e te~•lnin bu sahanın içine dtişen 102 kilometre törü Donitch v~ Fr~n&ıı şosyete as- hislere gcc:ilmiştir. Toplantılara de-
rant yeri oıa.rtık intihap ooitmesi • luk şerit dahilindeki yerler, küsuf ha tronolllik müessesesinin görıdercli~i vam edilecektir. lcglkmosına niiin lüzum 
n\n ısebebi, önünde deniı olmaması disesini tamamen müşahede etmi,ler heye~ tş lnebol~dadır. gördü ? 
v• dımb; ı:ıathmdan {)00 metro yUk - ve tutulma müddetince tAmımen ka· Rasathane lteyetiıtin Hırsııhktan mahkOM Londra, 18 (A.A.) - Zecri tedbir· 
sek bulunmaı;ıı(tır, Deniz olan y~rler- ranlıkta kalmışlardır. lorin kaldmlmaıı lehine. ln;ill• k&• 
de küsuf hltdisesinln sis yt.ızUnden ~8 Istanbulda gün" tutulması kısmi luııırladıjı reltber oldular blneıinl, bir karl\r almağft sevke-den 
rUlmiyeceği söylenmektedir. olmutur. GUne~in kutru 100 bu ~di Rasatane heyeti küsufun başlan - Ve!nda Arabaaker ıgknğındakl R hlr~ak Amiller araınndıt, bllhuaa. 

Bileclkte kUsuf hA.diseainin cere - !erek bunun yUzde 98.T si tamamen gıç ve sonu hak}unda bir saat cetveli numaralı Hamıanm evinin l\npuıınn halyanm ynlmı Milletler Cemiyetin· 
ya.n rehberi ıöyle4ir ! kapanmış \'C en karanlık zamanı ~,~5 ha~ırlan11itır. Cetvel şudur: anahtflr \lydurnrak içeriye ,lren ve dı:n Qf'kllmekle kalmayıp, ~earl ted· 

Krsmt tutulma ba§langıçı: Saat ,, te görülmüştür. · Ankarada lstanbulda 62 lira ile birtakım çamafır Çtllan birlerin tatblkma devam edlldlfi tak 
fil dakika, Neler fefkil< edildi ? ıı.111,Jı. h.m.s. Rü~tU ile karııı Zeh~anrn ve Hafiz~- dlrde, umıımt ıefarberlik daht llln 

Tam tutulma b&§lan11cı: Sa.at 5, 1 Küsuf başlangıcı : 4.M.45 •.59.15 nin duru11maşına dUn lkinci ceza ~deceğine dair Roma~an yapılan H• 
M dakike., 18 eaniye, Tapı tutulma Bugün vukua ge en tam kilıuf hl· Küsuf u külli b~. ,, rlh tehdit kayda fayın rörUlUyar, 
llO!lU: Sa.at 15, 53 dakika, 29 saniye. disesinde bütün mcıteol'Olojik hadisa- hrnıtcı mahkemeıinde bakılmıitır. Durut .. zecri t~dbirlerln kaldırılmaaını, tkl 
Kıımıt tutulma ıonu: Saat 61 53 da .. tm küıuna olan tahavvUlleri, hava - Vul\t : 5.53.00 5,54.07 ma •onunda RUttU ill' kar111 Zehra •Ht ıUren bir kabine toplantı1m • 
kika.. dakl elektrikiyet, arıın mikMtişiyet Jfüsufu kUııt nlha- birer aene hapte, Haflze de bir ay aan acmra karar verilmi9tir. Bu top. 

ve elektrik ahvali, güneşin gönderdi· yeti _ hapiıı ve be, lh'a uara cenıına mah· lantı eınamında Ed~n. arkıdıtlannı. 
HSd1ıen1n elremmfyetl ği radyasyonlardaki değişiklikler tet- J{üıuf nihayeti : 6.63.40 6.53.57 kum olmutlardır. bu kararı lıUlaam ode11 Hırlclytı tk" 

Bir aarrda anca.k be3 defa böyle kik edilmiı,ı ve ölcillmüıtUr. Bund1-n l{ülliyet müddeti : perleri raporunun dayandıjı ~.hcı 
tam tutulma olduğu için, hA.diıeııln başka, ziyadar i

1 
örülen güne~ !athı - Cesamet 97,3 98,8 Trapezleri l!ahyorlarmıc Uç eebebi b;ah eylemlıı;ıtir. Bu !ebep-

cereyanı eeneıtln ve hattl asrın en mn üzerini Jcap ıyan muhtelif taba - Za.viyel ileuem (be- 3 :s ler şunla.rdır: 
l .. kk' edil kal ! toğraflarla t 'b't' b'lh Dün, ikinci ccıa ml\hkemcsinde mUhim bir tabii meselesi te a ı ann ° es 1 1 ve 1 aa di inin) : 42 9 48 3 1 - Cenevre andlaşmasmda, harp 

Sa espektrog-raflarla bünyel•rı'nin tet :w ' ' Şark şimendif erlerinin 31 inci kilo -
mektedir. "" bittikten aonra da ıecri tedbirlo.ro de 

DUnya ilim adamları, hadiseyi bu kiki kabil olmuştur, Meteoroloji ilmi- Diğer yerlerden nasıl metreılnde bulunan trapeıleri çahp vam olunacafma datr bir kayıt yo~· 
.,.,_etile telflkkl etmişlerdir. o ka • ne göre, en çok eheınmiyttt verilen .-.riifd., .. 1 hamamcı Kadriye satmaktan ıuçlu 
••UJ"' noktada bu bünye tetkikidir. -:ı• .. İbrahim, ıoför Nurl, amele Ali ve tur. Bu mUnaıe~tle Eden ıunu ha· 
dar ki, bugün bir<}Ok heyetler Yuna- KU&uf dünyanm muhtelif yerlerin- hamamcı Kadrinin duru,malarina tırlatmı,tır ki: lnglllı ekıperleri, ıeo 
nistandan bıı.flıye.rak Jıtponynıun ta izafiyet noıor~yesi nedir ? den ayrı ayrı ı,ekilde görünmüıttür. balnlmı,tır, Duru,ma sonunda İbra.. rl tedbirler tatbikmı aneak h&rbln 
ilerilerine kadar u~anım ~erit dahilin B~gün fenncn sa~ıt ?lmuş b~lunan ~unun da sebebi, ayrn dünyaya daha him Ug av hapıc mahlütm olmuş. ha- önüne ıeçmek vo yahut ki harbln 
de kilsufu kUlliyl görmü5ler, notlım· hakıkatlcrden blrlısı, zıya gibl şua'· .. . . mamoı Knlr!. ,oför Nuri, amele Ali ıonunu tocll etm~k makaadiylo kabul 
nı alarak küıuf hidhıe~ine muallak k d ti · · de madd · ı.ü "k b' yakın, du~·1rnın muhtelıf yerlermden ~mitlerdi. Bundan batkı Eden, atıe· u re erının enın n çu ı- .. . . . hcrRet etmişlerdir. 
bırakılan diğer 11emavi hadiselerin rer cüz'i olduğudur. Cazibei umumi. şeyredenlero g-ore, hızım yanı dünya· :-l tedbirlere dcvamm, Cenevre ınd· 
mUtemmimatı hakkmda tetkikler yap ye kanununa göre bu fuaların başın- pm peyki olan ay, ma.naıır kai<;leşi h~tmasmQa derpif edllm~mlt olan, 
mı,ıar ve kat'i ve ilnıf lıilküınlerin.i dan geçtikleri herhanrt bir cisim tarş. ~~ci~?1ce ~neşi ayrı ayrı şekillerde Çeklrt• mlicadeleıl mahza ceıat bir mlna ltado tdece-
vermişlerdir. • ıor:tııuılıwdır. Bunu ~all\yca anlat - Sıvu, (Tan) ...... Zaranm alb kö· llnl vo o ı;tman dı ttalyaya kartı 

Yunanı.tandan baılıyan ve küsu - fı11dan cczbolumnaları lazımdır. Se - PıU icin, kUeUk bir tec.rlibe Yl'Pılltı· yünde gcıklrıe ıönUmUftUr. Bunun humane bir hvokct olacaflnı !Klf· 
fu1'l en iyi ~HrUldüğU yer ola.n uzun mada JörUlen yıldıılarda.n buılarımn pencerenizden en uzak yerde bulu • Uzerlne ılraat dlroktörU Bahtcyar. lcımlttir. 
PJePit, Jusmen ıtuıya, Yunaniıtandan güneş civarında mü9ahedeıi demek ııan bir evi veya bir manzarayı tcs - ~cldrıo mıntakaama rıerek mUea.. 2 ..... Dlplomatlk bakımdan Avru· 
da ~~tlğf için heyetlerin bil'~oğu da pu yıldızlardan ıelen ıya mahrekleri plt edinbı. sonra, bir parmağınızı go- dele tc;ln lbımıelen tedbirleri almtt• rıtnın burUnkU vHlf"t1, bu b&cede 
Rusyaya gitmişler ve Orenburg vill- p.in gün~ civarmdan geçmesi demek- ıüpUzUrı öttUne tutunqz, yerini değl~ tır. MUc:ad~leye devam edilmektt • mUfterek omni~tin ttalal 1"11uuna 
yetini tercih .etmişlerdiP. tir. ŞualllMJı müaavi O)duf\Uı.'-'. VO g'Ü- tlrerek mqhtetlf V&,ziyet!er\1~1 tesbit dir, İtaly&ntn da lttlrU ttmMlnt tarel 

8ovyet hUktılQeti, bu 11ab•h ll<i bı~ rıeşin c.~ibeıine tutulduklaruıı b.bl.)) ettiğiniz eve veya manzaraya bakı - ..,z=..__ .... 11!11!!11.__ı-._____ olın ıobep.lerln ortadan kıldD"llmuı 
Ion ugurtııu,ıı ve küıufmı batından 110 edince ziya mahrekinin ,,,Uneşe doğ- ıuz. Göreceğiniz tekil deği§ecektir. Jş rinolıl Akdonlıdı Trablu• k6rft11ndt için bhimk gare olarak ft°-.rt ttdbt .... 
nıma kadar sinemasmı a)dırmı§t.Jr. ru iğrilmesi faru.:lyeıini de kabul ey- te ayın, eablt görünen gUnete ka11ı dir. lklnclll BahrJmuhlU ktblrde. KU lerden vaaroçUmotlnl •mretmtktt • 
Bu ııurette g1lııe§i tara.&Bµt fçlt\ ilk de Jemek li.ımıdJT, O halde, yıldııla. - vaziyeti, tesblt ettiğiniz ev veya man sufı,m tam bqla.dtfı vo tam bltUlt dlr. Anl&flllyor ld, lıııllttrt hUk6mt 
fa 11inem~dan istifade edilmiştir. Bu- rm hakl:ld yerlerini görmembe im • saraya karşı, parmağmu:m vaziyeti anda orad• bu l u n a b l 1 e c t k tl, bUhaua Almanyanm uktrl hlln' 
gUııJcU kUsuf, gUne' şualarmm radyo }can yoktur. ıibidir ~ bu ıel)epten, muhtelif yer- olanlar, (Une,in, etrall h~rikullde lıklannın ehemm~tlndon ve tordu· 
mevceleri üzerindeki tesirini anla - lşte bugünkü kUsufta bu yıldızlar lerde.n, kUıut muhtelif gekilde ve ve gilmUıttm haleli bir ılyah dalrQ ju ıul\llere cevap verm~k huıueua • 
ınıya. da imkA.n vermiştir, Bu itibar- görUlchilmiş. bunların fotoğrafileri a- noksan olarak görünecektir. Bunun- halinde çıktığını görmUtlerdir ki, bu da Atman hUktımetinln eöıterdtfl 
la, 'bUtUn heyetler iki esaslt nokta Uze lmrnış ve malum mevkilerinden Qlan la beraber dünyada kUaufun tam ola vaziyet yalnuı 59 saniye devam otmlf tullUlden i•killenmltUr. 
riml~ çalışmışlar, 'bir kısmı küsufun itirafları tesbit edilmiş, hUlasa izafi- r~k görUlmUş nokta&ı yok değildir. tir. Diğer taraftan. lncUtere. Alman· 
renkli fotoğraflarını almışlar, dl~er yet nazariyesi esasları tevsik olun - lki tıQkta vargır; 5iriei k~syfun tarn I\Oayfun en uaun zamanı 2 dakika yanın Cekoalovqkyada tam bir hırt· 
bir kısmı da güne§tekl Ktorin, Bro - rnuştur. blltladıjı, ötcılci tam bittiği anda. An 32 saniye olacaktır. Ve Rusyaçla. ket s~rbe~tlitine karşılık Avttstur
n:ılıı ve lodin unsurlarını izole et- Ba,glin almmı' olan. ilmt lletieelerin cak bu iki nokta acık denhıdedir. Bi- Tomsk civarında görülebilecektir. yanm statiikoımnu muhafua etmek 

huıuıundı ltalya ile anlatm11mdan 
da endlte etmektedir, 

3 - Zecrt tedbirlerin kalkmaalyle, 
aon ıamanlarda uı:un bir kıraraızlık 
yUı:Unden 11raılmı• olıiı lnrlltertnin 
nUtuıu yeniden iade olunacaktır. 

ltolyonlar ılmdl de 
fUtultatut tanınmaıuu 
1ıtlyorlar 

Roma, 18 (A.A.) - Reamt maha
tıı, Londra kablneıinln ı eri t dbir
lerln kıldırılmuına kırar vermesini 
hig te hıy~Ue ka"'ılımam19tır. Da
ha t11la11 var. Bu mahatll, 11de
ce bu tedbirlerin kaldmlmııı kafi 
bir 9ey olmadlfmı boyan ve ltalyan 
tutuhatının 11rih ıurettc tanmnıası 
llıımıelmekte oldutunu Ulve etınek 
hdlrler. Ortada bir Habe9lıtan me -
1tleıl mevcut oldukça ıeorf tedbir
ler kalkıa bile beynelmilel rerrlnllk 
devam edecektir. 

Hat>eılıtan ıtatUıü 
Londra, l (A.A.) - Hıbe9hst&

nm ıtatUıUnden bahıeden 1allhiyct
tar mahafil, hükumetin bu mesele -
nln cyetl mecmuaamı eylCll ayında 
tetkik (!deceğinl, clinkU hulrlln ayı 
iie cylfll ayı araamda vaziyetteki ger 
ı;inlifin ıeval bulm111ı eayeılnde seri 
bır hal sureti bulunabileceğini beyarı 
etmektedirler. Buna mukabil, Millet
ler Cemiyetinin uğramış olduğu mu
Yaff akıyct~iz;liğin evvelce ~österil
mlf olan eanlar dalreıindc bu ınU
cıııeıenin ıılıhmı zaruri lcılmıf oldu
ğu mUtıleuı s~rdedilmekte ve bu iş 
içln Ceıneıvrede bir komlıyon vUcudc 
r.etfrlleceii tahmin olunmaktadır. 
Bu komiıyon1 MUleUcr CemlycıU aza 
lan tarafından yapılacak telclltlerj 
alacak vo bunları tetkik ettllctcn son 
ra. kendi yapacıtı teklltlerl A11mble 
ye t.nıedeccktlr. 

Necoıl lılıof 'l•Y• gitti 
Üondra, 18 (A.A.) - Necati ve 

aUeıl, bu aabah lıkcıçyayı hareket 
ctm\flerdlr. OradA Gla.,ıov'ı yirmi 
lıUometre mc11afedc bulunan bir şa
to41 oturacaklardır. !yl malOmat al
mfr)lta olan mahatil, Neoa,lnln Ede
nin bu,Un öfledtm ıonra Avam Ka
ntar111ndt hUkfımctln ıcorf tedbir· 
\erin kaldırılması kararmı blldlrece
AI ııAda Landrada, bulunarak mUt
lcUl bir mevkldo kalmamak i<ıln 8• 

yıhıto c;ıkmtf olduğunu beyan •t • 
mektedlrlor. 

ltalya 
Boğazlar konferansına 

istirak .ediyor 
( 1\aıı ı lrı~\dc] 

lufgar lteyetl 
Sof)'ı, l (A.A.) - 8ulıulatanm 

Montrö konteranaındıki dtltıtl•r he 
y.tl dıt bakanhfl nnel Mkrtttrl or
u olçl Nikolı)'tfln batbnhtmdı Bul 
ıutıtum Mlllctltr Ctmtyet.p\dtki da 
imi dtltf'•I orta ılçi Momcllot ile 
dit b&kınl1k aly111l ltler ıubell di
rektfJrU Nokottan mUrtkktp olıaak -
t.ır. 

DıJ Bakanlığı birinci kltipl~rinden 
Krancoloff, Milof, denia albayı Verik 
loçkof ve fimendüf erler ida.real deniz 
Yollan ıubtti duutörU Slavtanof 
ektpor aıtatlylo heyete düU olacak
lardır. 

Heyet yaruı Montröye hartket ede 
cektlr. 

lofoılar l<onferoıtaııta 
gldeı TUrlc lteyetf 
&ıırat, 18 (Tan) - Botıllar kon 

feranama ittlrak tdoetk olan Türk 
heyeUnm bir lcıamı lle TUrk rueteci 
lerl, buıtln BtJırıdı vf.aıl olmUflar 
"' net U,30 da buradan hareket et 
mitlerdir. ,.,... ,,.,.tı 

Attu, 11. (A.A.> - llofular kon 
feruamı ltUrak edeolk olan 'fu
nu heyeU murahhuau Mavn14lı'in 
rlya1tU altında bqUn Montre'ye 
bannt etmlfür. 

Yo•nıuıın solduiundan "Ka· 
pı arka111cla bir cinayet .. 
rom•Rı R•ıredllememlıtlr. 

• 
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Atatürk dün ismet inönünü 
Y eşilköyde teşyi ederlerken 

'----~--~--~--------~·=--~~~------------------~ 

Afafürk, lsmef lnönü ve vekillerle tayyare sahasını teşrif edivorlar 

• 

• 

ismet lnönü tayyarenin önünde Atatürkle beraber 

Atatürk tayyareye baliı yorlar - lsmef lnönü tayyar eye biniyorlar 

'Atatürk, ismet lnönü ve velcillerle birl~lcte 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Pazar, 21.6.936 Çarıamba, 24.6.936 Mandl kuart~t!: 23,10: Devamı; 24,05: ~ .. 

peranto servısı; 24,30: Kuartet konıen. 

ISTANBUL 
12,30: Muhtelif plaklar ve halk musiki 

si: 18: Dans musikisi (plak); 19: Haber
ler; 19.15: Türkçe operet ve film parçala
rı (plak); 20: Muhtelif ıololar (plik); 
20,30: Stildyo orkestraları; 21,30: Son ha· 
berter. 

Saat 22 den sonra Anadola Ajansmm 
gazetelere mahsus havadis servisi verile
cektir, 

ANKARA 
12,30: Plik yayımı ve Ajanı haberleri; 

19,30: Karışık müzik; 20: Gençlik kuvvet 
kaynaiı hakkmda konuşma. 20,20: Hafif 
müzik; 20,30: Ajans haberleri;.20,40: Dans 
musikisi. 

VARŞOVA 
18,25: Keman konseri; 19: Radyo piyesi; 

19,30: Orkestra (Büyük solist konseri)· 
21,40: Muhtelif; 23,15: Haberler; 23,30; 
Dans; 24: Plak. 

BELGRAT 
20,30: Milli nesriyat; 21: Konser nakli; 

23: Gazete haberleri; 23,20: Radyo orkes
trası; 24: Lokantadan konser nakli. 

PRAG 
20,30: Dvorak'm '"RUSALKA" operası; 

23,45: Plak. 

BUKREŞ 
18: Orkestra: 20,20: Danı musikisi; 21 : 

Skeç; 22: Muhtelif milletlerin prkılann
dan; 22,55: Konserin devamL 

BUDAPEŞTE 
19,30: Çinıene musikisi; 20.20: Konfe -

rans; 21: Beethoven'in "FIDELIO" ope· 
rası; 23,45: Radyo salon orkestraSL 

MOSKOVA 
18.0: Konser; 20: Opera musikisi; 21: 

isteğe göre musikisi eserleri; 22: Yaban
cı dillerle neljriyat. 

VlYANA 
20,30: Şarkı • piyano; 21: Strauss'un 

eserlerinden konser; 23: Haberler; 23,30: 
Johann Strauss'un "UÇ VALO" adlı O· 

pereti; 23,40: Plik; 24,40: Danı. 

Pazartesi, 22.6.936 

lSTANBUL 
18: Opera musikisi (plik); 19: Haber

ler; 19,15: Muhtelif plaklar; 20: Halk mu
~ikisi: 20.30: Stüdyo orkestraları; 21,30: 
Son haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu Ajansmın 
ga7~telere mahsus havadis servisi verile
cektir. 

ANKARA 
12,30: Plak yayımı ve Ajans haberleri; 

19,30: Çocuklara öiütler: 19,50: Hafif mü
zik (plak): 20,30: Ajanı haberleri· 20 40: 
Karışık müzik. ' ' 

VARŞOVA 

18.30: Sarkılar: 20,30: Yabancı klasik 
danslar: 21: Karışık neşriyat; 22: Düo şan; 
22,30: Kuartet konseriı 23,15: P lik; 2'4,30: 
l'lneretlror..1•" 

BELGRAT 
• 19.30: Şarkılar; 20,30: Milli neıriyat; 
20,50: Halk şarkıları; 21,30: Operada ve
rilecek piyesi nakil. 

PRAG 
19,05: Karpat mu,ikisi; 20,30: Bando mı

zıka: 21,15: Mi7.ah: 22.05: Pives; 22,35: 
Koro konseri; 23: Muhtelif. 

BU KREŞ 
18,15: Plalt; 19,15: Orkestra; 20: Kon· 

ferans; 20.20: Konserin devamı: 21,05: Es
ki oda musikisi; 22,30: Haberler; 22,45: 
Mandolin orkestrası; 23,20: Konser nakli. 

BUDAPE~TE 
20,45: Opera orkestrası; 22,15: Haber· 

ler; 22,'40: Çingene musikisi; 23,40: Piyano 
keman sonatları; 2'4,30: Cazbant. 

MOSKOVA 
20: Sıırkılar: 20.45: Danı ve hafif musi

ki; 22: Yabancı dillerle neşriyat. 

VlYANA 
21: Konuşmalar; 22: Serenatlar ve ko

ro musikisi; 23: Haberler; 24,20: Danı 
musikisi. 

Salı, 23.6.936 
lSTANBUL 

18: Muhtelif plaklar; 19: Haberler; 
19,15: Hafif orkestra (soprano): piyano 
Leçenski; 20,30: Stüdyo orkestraları; 21,30 
Son haberler. 

Saat 22 den 11onra Anadolu Ajansmm 
gazetelere mahsu11 havadis servisi verile
cektir. 

A?\"KARA 
12,30: Pllk yayunı ve Ajanı haberleri; 

19,30: Karısık müzik ; 20: Dr. konuıuyor; 
20,20: Oda müziği (plll); 20,30: Ajanı 
haberleri; 20,40: Hafif müzik. 

VARŞOVA 
1 18: Orkestra; 18,50: Muhtelif: 20: Sar
: kılar ve hafif havalar: 20,25: Piyano ıo· 
f natları; 21: Halk şarkıları; 2 1,45: Sözler; 
1 22: Senfonik konser (şarkılı); 23,15: Dans 

24: Dans. 
ı REI.GRAT • 1 

20,50: Bayan Nuri Haciç tarafmdan şar-
1 kılar; 21.30: Radyo orkestrası; 22: Kon -
İ ser (Jadranska Straza); 23: Haberler: 
1 23,20: Triyokonıeri. 

PRAG 
ı 
ı 20,10: Slovak halk p.rkdarı; 20,35: Sar· 

• ı kılı radyo revüıil; 21,55: Çek filirmoniıi; 
1 23,15: Pllk. 
1 

BUKR~ 
: 18,15: Plak: 19: Haberler: 20,15: Çift 
; piyano konseri; 20,50: Şarkılar (Düet): 
; 2J,30: Senfonik lı:onıer ; 22.35: Konıerin 
! devamı; 23,30: Cina lolı:antaımdan nakil. 
1 

İ BUDAPF.ŞTE 
· 20: Skeç; 22,20: Şarkı - P iyano; 23,10: 
~ Salon orkestrası ; 24,10: Piyano konseri. 

MOSKOVA 
18,30: Hafif musiki; 19: Şarkılar; 19,30: 

Operet nakli; 22: Yabancı dillerle neşri • 
yat. 

VİYANA 
21: Neş'eli p.rkılar; 21,35: Viyana fillr· 

moniıi; 22,35: Haftum haber hullaaaı; 23: 

ı 
Haberler; 23,10: Viyolonael musikisi; 24,20 
Viyana musikisi. 

ISTANBUL 
18: Oda •musikisi; 19: Haberler! 19,15: 

Muhtelif plaklar: 20: Konferans; 20,30: 
Stüdyo orkestraları; 21,30: Son haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu Ajansının 
pzetelere mahsus havadis servisi verile
cektir. 

ANKARA 
12,30: Plak yayımı ve Ajans haberleri· 

19,30: Klasik müzik (plak); 19,50: Tayya~ 
reci konuşuyor; 20,10: Hafif müzik: 20,30 
Ajans haberleri; 20,40: Karışık müzik. 

\'ARŞO\'A 
18,30: Şarkılar: 20: Kuartet oda musi

kisi; 20,25: Şarkılar (lspanyolca}; 21: 
Plak: 21,30: Reportaj; 22: Şopcn musiki
si; 22,35: Orkestra (şarkılı); 23,30: Plik; 
24: Dans plakları. 

BELGRAT 

Cumartesi, 27.6.936 
lSTANBUL 

18: Dans musikisi (plak); 19: Haberler; 
19,15: Muhtelif plaklar; 19,30: Çocuk ıaa
ti: Hikiyeler; 20: Hl\fif parçalar (plik); 
20,30: Stüdyo orkestraları; 21,30: Son ha· 
herler. 

Saat 22 den sonra Anadolu Ajansmın 
gazetelere mahsus havadis servisi verile· 
cektir. 

VARŞOVA 
20,05: Salon kuarteti: 20,30: Leh ope

ralarmdan parcalar; 21,15: Uzaktaki va• 
tandaşlara sözler; 22: Piyano • keman 
konseri; 23,15: Dans; 24: Koro. 

B.ELGRAT 
20,30: Milli neşriyat; 22: Subotika'dan 

nakil; 22,30: Oktet konseri; 23: Haberler; 
20,50: Radyo orkestrası; 21,30: Halk L k 

sarkılan; 22: Jübliyana'dan nakil; 23: Ha· f:Jo: o anta musikisi; 2'4: Dans pllk· 
berter; 23,20: Konser nakli. 

PRAG 
18,40: Oboe musikisi: 20.20: Kromatik 

armonik konsen; 20.30: Plak (şarkılar); 
20.'45: Şekspir'in ''BiR YAZ GECESI • 
NIN RUYASI" adlı musikili piyesi (Mu
siki: Mendelssohn - Bartholdy); 23,15: 
Plak. 

BVKREŞ 
18,15: Orkestra; 20,20: Yeni plaklar; 

21,05: Plak; 21,35: Oda musikisi: 22: Sar· 
kılar; (36'4 M.) 21,05: Askeri "bando· 
22,45: Küçük orkestra; 24: Gece konseri.' 

BUDAPE~T.E • 
19,30: Radyo salon orkestrası; 20,30: 

Konferans; 22,20: Viyolonsel • piyano kon
seri: 23,20: Gellert otelinden konser nak
li (Avusturya • Macar eserlerinden)· 24 15 
Çingene musikisi. ' ' 

MOSKOVA 
18.30: Rus halk şarkıları; 19: Solist sar

kılan; 19,30: Dileyicilerin ısmarladıkları 
parçalar; 20: Konser nakli; 22: Yabancı 
dillerle neşriyat 

VlYANA 
20,25: "DER BETTELSTUDENT" adlı 

Milöker'in operası; 23,30: Hafif musiki; 
24,50: Budapeıiteden: Bahçe partisi. 

• 
Perıembe. 25.6.936 

lSTANRUL 
18: Dans musikisi (plak); 19: Haberler; 

19.15: Muhtelif plaklar: 20: Sıhhi konfe • 
rans: Operatör Dr. Kazım Jsmail Gürkan· 
20,30: Stüdyo orkestraları; 21,30: Son ha: 
berler. 

Saat 22 den sonra Anadolu Ajansmm 
gazetelere mahsus havadis servisi verile
cektir. 

ANKARA 
12.30: Plak yayımı ve Ajans haberleri; 

19,30: Hava emniyetinde telsizin rolü hak
kmda konuljma: 19,50: Karışık müzik 
(plak); 20,30: Ajans haberleri; 20,40: Dans 
musikisi. 

• :n.n~v " n. 
18.30: Aııkri koro konsri; 19: MuhUif 

20,30: Piyano konseri; 21: Oda musikisi; 
21,0: Sözler: 22: Sopran. tenor şarkıları: 
22,0: Musikili neşriyat; 23,15: Dans; 24: 
Plak. 

BE LGRAT 
20,30: Milli neşriyat: 21: Senfonik kon· 

ser (Saray bandosu); 23: Haberler; 23,20: 
Sırp milli şarkıları. 

PRAG 
19,05: Viyolonsel konseri; 19,20: Muh

te1iftelif; 20,30: Franz Lehar'ın "SEN 
DUL KADIN" opereti - "LUSTlGE VIT· 
ve"; 21,45: Orkestra; 22,35: Şarkılı kuar· 
tet; 23,15: Şrammel konseri. 

BVKREŞ 
18,15: Orkestra; 19,15: Konserin deva· 

mı; 20,20: Keman konseri; 21,10: Romen 
musikisi: 22,'45: Piyano konseri; 23,20: 
Plik. 

RUDAPEŞTE 
20,15: Piyano ile şarkı; 20,45: "ZA· 

VALLI DUVARCI" adlı piyes: 22,45: O· 
pera orkestrası; 24,20: Çingene musikisi. 

MOSKOVA 
19,15: Hafif musiki; 20: Fransız ro

mansları (Bibei Guno, Sensen); 20,30: 
Ruı halk şarkıları; 21: Napoli şarkıları; 
22: Yabancı dillerle neŞriyat. 

\'IYA..~A 
20.20: Gitar musikisi: 20,50: "DIR BUR 

GER ALS EDELMANN" adlı piyes; 
23,10: Askeri mızıka; 2•.45: Dans musi
kisi. 

Cuma, 26.6.936 
lSTANRUl, 

18: Hafif musiki (plak); 19: Haberler; 
19,15: Muhtelif plaklar; 20: Halk musiki
si; 20.30: Stlidyo orkestraları; 21,30: Son 
haberler 

• Saat 22 den ıonra Anadolu Ajansının 
gar.etelere mahsus havadis servisi verile
cektir. 

\'ARŞOVA 
18: Oda musikisi; 20: Piyano kenteti: 

(Ernest Dohnanyi); 20,30: Zenci şarkıları: 
2M5: Offenbah'ın "LA ŞANSON DO 
FORTUNlO" adlı opereti; 22: Senfonik 
konser; 23,15: Çiçek şarkıları; 23,40: 
Pllk. 

BELGRAT 
20,50: Plik konseri: 21: Zagreb'den na· 

kil; 2: Haberler; 2,20: Plik. 

PRAG 
19,20: Piyano konseri; 20,20: Orkestra; 

21,30: Franz List'in Faust senfonisi (ko
ro ve orkestra ile): 23,15: ,Plak. 

BUKREŞ 
18,15: Orkestra; 19,15: Konserin deva

mı; 20,35: Masne'nin "MANON'' operası; 
24: Gece konseri; 1: Modern plaklar. 

BUDAPEŞTE 
19,30: Plik; 20,30: Konferans; 21: Oda 

musikisi; 22: Haberler: 22,20: Salon orkes
trası; 23,40: Orkestra konseri. 

MOSKO\'A 
18,30: Abonelerin ısmarladıkları parça· 

lar; 20: Şarkılar; 20,30: Halk, dans ve 
şarkıları; 21,30: Operet musikisi: 22: Ko
nuşmalar. 

VlYANA 
20,30: Opera korosu; 21,30: Plik; 22,20: 

PRAG 
17,50: Piyano konseri: 18,05: Hafif mu

siki; 18,55: Almanca neşriyat (musiki ile); 
20,15: Karışık neşriyat ($arkı, orkestra); 
21,45: Eilenceli musiki: 23,15: Plak; 23,30: 
Parkotclden nakil (Dans). 

BuırnEŞ 
18,15: Askeri bando; 19,15: Küçük rad· 

yo orkestrası; 20,20: Konserin devamı; 
21,20: Dans; 22,45: Orkestra: 23,45: Ha
rice haberler; 2'4: Konser nakli. 

BUDAPEŞTE 
19,SO: Bulmaca gecesi (Caz ve Çigan 

orkestrası); 20,30: Konuşmalar; 21: 0r • 
kestra; 24: Çingene musikisi. 

MOSI:OVA 
18,30: Karışık musiki: 20: Opera par

çaları (Solist artistlerle; 21: Arzu edilen 
havalar; 22: Konuşmalar. 

\ 'lYANA 
20.30: Hafif musiki; 21,45: Günün - 

kalan; 22: Skeç; 23: Haberler: 23,10: Film 
bahsi; 23,35: Mai Reger musikisi; 24,30: 
Dans musikisi. 

Poliste 

iskeleden düşen 
amele hastanede öldü 
Unkapanında Zeyrek caddesinde 

Hüseyinin kahvesinin üst katma ku· 
rulan iskelenin orta direği tamirat 
esnasında birden bire kaymıştır. Bu 
sırada iskelenin üzerinde ~alışan Yor 
gi ile hüviyeti henUz tesbit edilemi
ycn bir amele on metre aşağıya dti~
müşler. ağır surette yaralanmışlar
dır. Hüviyeti tesbit edilemiyen yara
ı. ;~if .. mi\rldet ·sonra hastahanede öl· 
muş ur. rankı.l\c:ı.La. ............ -- • 
tedir. 

Otobüs çarptı 
Rcşadın idaresindeki Bakn1C~y o

tobüslerinden biri Bakırköy Bez f ab
rikası önünden geçerken ameleden 
Omere çarparak yaralamıştır. Yaralı 
hastahaneye kaldırılmış, şoför yaka
lanmıştır. 

Bıçakla ağır yaraladı 
Galatada bir otel işleten Ahmet ile 

sabıkalılardan Galatalı Laz Yusuf, 
İ8mail ve Mehmet gece yansı kavga· 
ya tutuşmuşlardır. Kavga sonunda 
lsmail bıçakla Ahmedi tehlikeli su • 
rette yaralamıştır. 

Elini makineye kaptırmı§ 
Sütlücede Karaağaçtaki Matra fab 

rikasmda çalışan Kasımpaşalı Os • 
man, elini makineye kaptırmıştır. 
Sağ parmakları zedelenen Osman 
hastahaneye kaldırılmıştır. Yapılan 
tahkikat, hadisenin dikkatsizlikten 
ileri geldiğini göstermiştir. 

Şevki Behmen 9idiyor 
Yalovaya ve Bursaya giden dost 

Yugoslav nazın Şevki Behmen ve~ 
şi, dün tekrar şehrimize dönmüşler
dir. Nazır birkaç gün Istanbulda kal 
dıktan sonra Belgrada dönecektir. 

Türkku§u talebeleri l<ampa 
çıkıyorlar 

Tlirkkuşu talebeleri aybaşında E
ıninönündc açılacak olan yüksek u • 
c:uş kampında hazır bulunacaklardır. 
Knmpa iştirak edecek talebenin ade
rli 120 dir. Bunların 25 ini İstanbul, 
25 ini Ankara, 25 ini İzmir, 20 sini 
Adana, 20 sini Bursa, 5 ini de Kay
seri Türkkuşu talebeleri teşkil ede -
cektir .. Kamptaki hazırlıklar ikmal 
edilmiştir. Sovyet Rusyada tahsilde 
bulunan Türkkuşu talebeleri de o za 
mana kadar Türkiyeye dönmüş bul11 

nacaklardır. 

Hava yolları için yeniden 
dört tayyare ısmarlandı 
İstanbul • Ankara tayyare seferle 

ri büyük rağbet kazanmıştır. Duydu 
ğumuza göre, Devlet Hava yolları 
idaresi lngiltereye dört motörlü ye· 
ni tayyareler ısmarlamıştır. Bu tay 
yareler on beş kişiliktir, bir iki aya 
kadar şehrimize gelecektir. Yeni tay 
yarelerimiz gelinceye kadar, tenez· 
züh uçuşlarından sarfınazar edile • 
cektir. 
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is • Kanunu· Metni 
"'\ 

Kamutayca kabul edilen iş kanununun metnini bütün iş 
sahiplerini ve işçileri alakadar ettiği için aynen neşrediyoruz 

\.. - ·--.-.. -- _..) 
Madde 75 - "Grev" ve "Lokavt" nuna uygun şekilde yeniden karara 

hallerine müteallik 73 ve 74 neli mad- bağlanması lüzumu iş verene ve mü
delerin hükümleri, işbu kanunun tat- messillere bildirilir. 
bik olunduğu iş yerlerinde, 1 nci mad- D - Her bir uzlaştırma kararının 
denin "Işçi" tarifi çevresine girmiye- mevzuunu teşkil eden keyfiyet için, 
cek tarz ile çalışmakta olan milstas- kararın tatbikına başlandığı günden 
demler hakkında caridir. itibaren 27 nci iş haftasının ilk günü-

Madde 76 - lş ihtilfi.flarmın halli ne kadar gerek iş veren ve gerek iş
lçhı aşağıdaki maddelerde yazılı olan çiler tarafından, ayni gaye ve şekilde 
Uılaştırma ve tahkim usullerine ait yeni bir "Toplulukla iş ihtilafı" orta
hUkümler, bu kanunun meriyete gir- ya konamaz. 
diği günden itibaren bir yıl sonra tat- Madde 81 - A "Toplulukla iş ihti-
blk edilir. lafı" hakkında 80 nci maddenin "A" 

Kanunun meriyet gününe kadar bendinde yazıldığı üzere, iş veren ve 
herhangi bir iş yerinde mer'i bulunan mümessillerin ittifakı ile uzlaştırma 
Utnumi veya hususi iş şartlan ve kararı verilemezse. veya iş verenle 
bunların tatbik tarz ve u:3Ulleri işbu mümessillerin hepsinin birlikte tesbtt 
bir yıllrk müddet içinde, gerek iş ve- ettikleri uzlaştırma kararına, ayni 
1'nler ve gerek işçiler tarafmdan, an- maddenin "B" bendinde yazılı oldu -
cak kendi aralarında anlaşma yolu i- ğu üzere işçiler tarafından itiraz edi
le değiştirile'bilir. lirse, ertesi iş gününün akşamına ka-

Madde 77 - Meri iş şartlarının dar iş veren ve mümessiller tarafın
hepsi yahut bir veya birkaçı veya dan bu vaziyetin ilgili makama ·bil
bunfardan tatbik tarz ve usulleri hak- dirilmesi mecburidir. 
kında herhangi bir iş yerindeki umu- B - Uzlaştırma kararma bağlan
b:ı.i işçi sayısının, 10 kişiden az olına- mıyan ''Toplulukla iş ihtilafı" kendi
bıak üzere, beşte biri kadar işçi ile sine bildirilen ilgili makam, en çok ai
le veren arasında çıkan anlaşmazlı- tı iş günü içinde, ihtilafın çıktığı iş 
fa.: "toplulukla iş ihtilafı" ve ayrı ay- yerine bir memur gönderir. Mümessil 
!'I işçilerin kendi hak ve menfaatleri lerle iş veren, bu memurun karşısında 
için iş verenle aralarında çıkan anlaş- toplanarak keyfiyet müzakere edilir. 
lnazlığa da: ''tek başlı iş ihtilafı,, de- Uzlaştırma kararına 80 nci maddenin 
rı.ir. Bu iki çeşit ihtilaftan her birinin "B" bendi mucibince işçiler tarafın -
Ukönce uzlaştırma yolu ile kotanı - dan itirazda bulunulmuşsa, 'bu jşçile
bıasına tevessill edilmesi esastır. rin aralarından seçecekleri bir işçi da 

Madde 78 - Bir iş yerinde çalış- ha müzakereye sokulur. Memurun 
?nakta olan işçiler arasından, elli ki- vazifesi, bir uzlaştırma tarzı araştır
eiye kadar iki, elliden iki yliz işçiye mak ve taraflara teklif etmektir. Bu 
kadar Uç, iki yüzden bine kadar dört toplantıda mesele ittifakla halledilir
\re binden yukarı sayıda işçiler için se, memur tarafından bir "zabıt va
bet "mümessil işçi" s~ilir. Bu mü- rakası" yazılarak hazır bulunanlarla 
~siller, iş verenle işçiler arasında birlikte imzalanır. Zabıt varakasının 
tıkacak "tek başlı" yahut "topluluk- hükmü, o iş yerindeki bütün işler 
la" iş ihtil&flannr kotarmak için iş hakkında nafiz olur. Bu suretle mey
\rerenle veya vekili ile konuşup an - dana gelen kesin uzlaştlrmanm mev-
1-§mak ve meseleyi uzlaştrrmağa ça- zuu olan keyfiyet için, 80 nci madde
l!§mak ödevini yaparlar. 1ş veren, iş- nin "D'' bendinin hükmü caridir. 
tllP.r4'l vaki olacak tekhflcrini bu mü- Madde 82 - X - 81 incı maddenin 
bıessillerle müzakere eder. Arada ih- "B" bendi mucibince kesin uzlaştır
tilaf çıkmaması {;arelerini iş verenle ma kararma bağlanamamış olan 
"mümessiller" beraberce araştırırlar. "toplulukla iş ihtilafı" hakkında, 

"Mümessil" seçilmiş olan işçilerin memurun teklif ettiği uzlaştırma 
her Diri, iş arkada,'Jlarmm hak ve şekli ile buna karşı yapılan itirazla
nıenfaatlerini doğrulukla korumak n da havi olarak yazılacak zabıt va
borcundadır. rakasının bir sureti, 24 saat içinde 

"Mümessil" lerin ne kadar müddet ilgili makam tarafından valiye veri
için ve nasıl seçilecekleri ve hangi lir. 
takdirde kendilerinden bu sıfatın kal- B - Bunun üzerine, üç iş giinil i
dırııacağı ve bu yolda yapılacak mu- çinde, valinin davetile "iş ihtilafları 
anıelelerin ~kli, kanunun meriyete hakem kurulu" toplanarak meseleyi 
ginnesinden sonra altı ay içinde çıka- rüyete başlar. 
rılacak olan "lş ihtilaflarını uzlaştır- Hakem kurulu, valinin veya mua
roa. ve tahkim nizamnamesi" nde gös- vininin başkanlığı altında teşekkül 
terUir. eder. 

Madde 79 - "Tek başlı iş ihtilafı.. 1 - O vilayette iş kanununun tat-
hda alakadar herbir işçinin iş veren- bikile muvazzaf en bliyük memur: 
le uzlaştırılması, mümessillerin ara- 2 - Hukuk işleri müdürü ve bunun 
Cilrğı ile olur. Uzlaşma, tarafların ve bulunmadığı vilayetlerde mektupçu: 
bıümessillerin imzalıyacakları bir za- 3 - Vali veya muavini ile "1" ve 
bıt varakası ile tesbit olunur. Ancak 
bu suretle uilaşılamadığı takdirde "2" numaralı fıkralarda yazılı iki za-
bıuhakemeye başvurulabilir. tın bereberce özel şahıslar arasından 

Ma.dde 80 _ A _ ''Toplulukla iş ih- seçecekleri iki aza. (Bunların o iş ih
llllfı'' hakkında iş veren ve mümes- tilafı ile ne doğrudan doğruya ne de 
llillerln ittifakla karara bağladıklan dolayısile hiçbir ilgileri bulunma
IWaştırma §ekli ve bunun hangi ta - mak ve muhit itibarile şahsiyetleri 
tihten itibaren tatbikına başlanaca - hakkında iyi ve emniyet verici bir 
lı, açık ve anlaşılması kolay bir ifa- kanaat hasıl edilmiş olmak lazım
de ile yazılıp iş veren ve mümessiller dır). 
la.rafından imzalandıktan sonra, iş C • Hakem kurulu ihtilafla ilgili 
Jerinde işçilerin göreceği bir yere a- iş vereni yahut iş veren vekilini ve 
-narak ilan olunur. o iş yerindeki işçi mümessillerini 

B - Bu uzlaştırma kararının mev- (Şayet mümessiller arasında uzlaş
lttıunu teşkil eden ''Toplulukla iş ihtl-
llfı" nı ortaya çıkarmış olan işçiler- tırma şeklini kabul etmeyen varsa 
den en az 77 nci maddede yazılı ni- bunu veya bunları, uzlaştırmayı mü-
18.bı dolduracak sayıda işçi, kararı messillerin ittifakla kabul etmiş ol
kabul etmediklerini, ilan gününden maları takdirinde teklif olunan şek
llonra gelen ikinci iş gününün akşa- le muhalif kalan nisabı haiz işçilerin 
lnnıa kadar, iş verene ve mümessille- aralarından seçecekleri iki kişiyi ça
r. bildirmezlerse, kararın hükmü 0 iş ğırarak iki tarafın duruşmasını 
)erindeki bütün işçiler hakkında na -
tız olur. yapar. Bunlardan başka hakem ku-

C - Kararın bir sureti iş veren rulu, ihtilafın çıktığı iş yerindeki iş
:\te mUmessiller tarafmdln imza edi- çilerden bazılariyle dışarıdan keyfi
lerek, iş yerinin bulunduğu mevki i- yet hakkında malumat veya mütala
tıbı işbu kanunun tatbikatına memur asının öğrenilmesine lüzum gördüğü 
«>lan makama 24 saat içinde tevdi e- diğer işçiler veya iş verenleri ~hut 
dUir. sair bitaraf kimseleri dahi "şahit ve-

C - Uzlaştırma kararının hUkmü, ya "ehli vukuf" sıfatile çağırıp ·din
llıca.k karar suretinin ilgili makama ler. Bu sıfatlarla çağrılan her şahsın 
te\1diinden sonra gelecek olan ikinci hakem kurulu huzuruna gelerek so
.. haftasının veyahut en geç olmak rula.n hususa cevap vermesi mecbu
~re beşinci 19 haftasmm ilk gUnün- ridir. 
~ itibaren tatbik olunur. Bunlar hakkında hukuk muhake-

b 
Şu kadar kl, bu kararm gerek tat- meleri usulü kanununun şahitlere ve 
ikına başlanmazdan önce ve gerek ehlivukufa müteallik hükümleri cari

latbikma başlandıktan sonra, ilgili dir. 
b:ı.akamca işbu uzlaştırma şeklinin C - Gerek uzlaştırma toplantıları
ltte\1cut kanuni hükümlerden herhan- na ve gerek hakem kuruluna işciler 
11 birine aykın dUştüğU görülürse, veya iş veren yerine avukat veya da
~ .mmıoJımarl.k meselenin ka • va ve:klli yahut veki.letname ile dısa· 

rıdan tayin edilmiş herhangi bir 
mümessil kabul edilmez. 

D - Hakem kurulu, reylerin ekse
riyetile karar verir. Bu karar ken
dilerine yazı ile bildirildiği günden 
itibaren 12 iş günü içinde taraflar
dan birinin valiye itiraz layihasını 

vermemesi takdirinde, · kesinleşmiş 
olur. Kesinleşmiş karar, kurul tara
fından münasip• görülecek bir vasıta 
ile neşir ve ilan edilir ve ü:zerinden 
26 iş haf tasr geçmiş olmadıkça bu
nun m~vzuu olan mesele için yeniden 
"toplulukla iş ihtilafı'' çıkarılamaz. 

Madde 83 - A - Madde 82 nin 
"D" bendinde yazılı mühlet içinde, 
taraflardan birinin valiye verdiği "i
tiraz layihası" ,"Hakem kurulu ka
rarnamesinin ve taraflardan her bi
rile şahitler veya ehli vukufun zap
tolunan ifadelerinin ve başka lüzum
lu vesikaların tasdikli suretlerine 
bağlanarak, bu hususta valinin ay
rıca ya1.acağı bir raporla, 48 saat i
çinde, Ankarada iş kanunu tatbika
tile muvazzaf genel merkez dairesine 
gönderilmek üzere, postaya teslim e
dilir. 

B - Bu evrakın genel merkez dai
resince alındığı günden itibaren 8 iş 
günü içinde, İktisat vekilinin daveti
lc "İş ihtilafları yüksek hakem ku
rulu" toplanarak meseleyi rüyete 
başlar. 

"Yüksek hakem kurulu" , Başve
kil tarafından seçilecek olan Devlet 
şurası ikinci reislerinden birinin baş
kanlığı altında aşağıda yazılı tarzda 
teşekkül eder: l)Faklilte veya yük
sek mektep profesörleri arasından 

İktisat vekilinin seçeceği bir zat, 
2) İş Kanunu tatbikatilc muvazzaf 
dairenin en büyük amiri, 
3) İktisat vekaletinde, işin mahiye
tine göre, keyfiyetle ilgisi görülen 
diğer dairenin en büyük amiri, 
4) Adliye vekaleti hukuk işleri u.. 
mum müdUrü, 
5) İktisat vekaleti hukuk mUşaviri 
6) Dahiliye vekaleti hukuk müşaviri, 

Bazı mUhim iş ihtilafları için, lk
tisat vekili yukarıda sayılanlardan 
başka bitaraf iki zatı daha"Yüksek 
hakem kurulu'' na aza seçebilir. 

C) Yüksek hakem kurulu, mese
leyi kendisine tevdi edilen evrak ü
zerinde inceler. Kafi derecede aydın
latılmamış bulduğu cihetleri ilgili vi
layetten sorarak veya oraca lüzum 
gördüğü kimselerden tamamlayıcı i
fadeler aldırarak, noksanları ikmal 
eder. Ayrıca malumat ve mütalaa
lannı öğrenmek istediği resmi yahut 
özel sıfattaki kimseleri çağırıp dinl~r 
veya bunların yazı ile cevaplarını ge
tirtir. Bu suretle yük8Ck hakem ku
rulu tarafından malumat ve müta
laalarına müracaat olunan kimsele
rin sorulan hususa cevap vermeleri 
mecburi olup haklarında hukuk mu
hakemeleri usulü kanununun ehli vu 
kufa miltaallik hükümleri tatbik o
lunur. 

Ç) ''Yilksek hakem kurulu" na iş 
veren veya işçiler, yahut bunların 
avukat, dava vekili gibi herhangi bir 
mümessili kabul edilmez. 

D) Yüksek hakem kurulu reylerin 
ekseriyetile verdiği karan müna

sip göreceği vasıtalarla neşir ve i 
lan eder. Bu karar kesindir; alaka
darlara yazı ile bildirildiği günün er
tesi iş günnüden itibaren tatbik edi
lir. Üzerinden 26 iş haftası geçme
dikçe, bunun mevzuu olan mesele i
çin yeniden "toplulukla iş ihtilafı" 

çıkarılamaz. 

Madde 84 - A- Kazalarda "iş ka
nunu" nun tatbik edildiği yerlerin-• de çıkacak "toplulukla iş ihtilafları" 
madde 80 mucibince yerinde ve iş
çilerle iş veren arasında uzlaşmaya 
bağlanamzsa, madde 81 in (A) ben
dine uygun surette keyfiyetin kaza 
kaYlllakamma bildirilmesi mecburi
dir.Kaza kaymakamı vilayette iş ka 
nunu tatbikatına niemur olan maka
mı keyfiyetten 24 saat içinde ve doğ 
nıdn doğruya haberdar etmekle mü-
kelleftir. · 

B - Vilayetteki ilgili makam, kay
makamdan aldığı malfımat Uz.erine 
24 saat içinde, iş ihtili.fmm çıkbğı 
yere bir memur göndermek veya 
kaymakama talimat vermek suretile 
meseleye el koyar. Gönderilen me
mur yahut kaymakam, madde 81 in 
B) bendi hükmünce ihtilatı kesin uz
laştırma ile halletmeğe tevessül e
der. 

C - tş ihtilafı kesin uzlaştırma ka
rarına. ba~laDmadıın takdirde, mad-

de 82 nin A bendine göre, yazılacak 
zabıt varakasının sureti vilayetteki 
ilgili makama ve bu makam tarafın
dan da valiye verilerek keyfiyet, ay
ni maddenin (B) bendi mucibince 
"iş ihtilafları hakem kuruluna sev
kedilir. 

Ç - Yine o maddenin C bendine 
uygun şekilde "hakem kurulu" na 
kendilerinin gitmeleri gerekli olan 
işçilerle ~ veren veyahut işbu iki ta
raftan yalnız birisi vilayet merke
zine gidemezse, "hakem kurulu" ih
tilafı her iki tarafın birden gıyabın
da riiyet ederek ve lüzum gördüğü 
kimselerin ifadelerini ve sair ma!U.
matı kaymakam huzurunda istinabe 
veya muhabere yolile toplıyarak, ay
ni maddenin Ç ve D bentlerindeki 
hükümler dairesinde kararını verir. 

D - Taraflardan birinin vilayet ha
kem kurulu kararına itirazı takdi
rinde, madde 83 ün hükümleri tatbik 
olunur. 

Madde 85 - lşbu fasıldaki hü
kümler mucibince iş ihtilaflarının 

halli için i.Şçiler tarafından \'erilecek 
layihalar her türlü resim ve harçtan 
muaftır. 

Madde 86 - A - Bu faslın hü
kümlerine göre kesinleşmiş olan ka
rarlara iş ihtilafile alakadar taraf
ların ittiba etmeleri mecburidir. Bu 
kararlar, ayni i§ yerindeki topluluk
la iş ihtilafına karışmamış olan ö
teki işçiler hakkında dahi nafizdir. 

B - Ekonomik ve sosyal bakımlar
dan fayda \'eya zaruret görüldüğü 
takdirde, Iktısat Vekaleti tarafın -
dan yapılacak teklif üzerine, her -
hangi bir iş yerinde çıkmış olan 
"toplulukla iş ihtiliı.fı" için bu fasıl 
hükümlerince kesinleşecek o iş ye
rinde tatbik edilen iş şartlarının, 
ayni vaziyette bulunan ve kendi c;:ev
renlerinde iş ihtilafı henüz çıkma -
mış olan diğer iş yerleri hakkında 
dahi teşmilen tatbik edilmesine Icra 
Vekilleri Heyatiace karar varilebi -
lir. Böyle bir kararın hilkmUne, il
gili iş yerlerindeki iş verenlerle iş
çilerin inkıyat etmeleri mecburidir. 

Madde 87 - Işbu fasıl hükümle
rince toplulukla iş ihtilafının halline 
ait uzlaştıran veya mecburi tahkim 
muamelelerine başlandığı günden 
itibaren ihtilafın kesin surette ka -
rara bağlanmasına kadar geçecek 
zaman içinde, ilgili iş yerinde eski 
iş şartlarının tatbikma devam olu
nur. 

Madde 88 - Uzlaştırma toplantı
larına iştirak etmesi veya hakem 
kurulu huzuruna çıkması icap eden 
iı,çilerin bu ödevlerinin ifası dolayı
sile işlerinin başında bulunmadıkla
rı zamanlar için ücretlerinden ke -
sinti yapılamaz. 

Madde 89 - Vilayetlerdeki kurul
larile Ankaradaki yüksek hakem ku
ruluna gelecek olan "toplulukla iş 

ihtilafları" nın bu kurullarca kaçar 
gün zarfında neticelendirileceği ve 
bu kurulların yazı işlerinin ve sair 
gerekli muamelelerinin ne suretler
le ve kimler tarafından ifa edilece
ği ve 82 inci maddenin (B) bendinin 
3 numaralı fıkrasına göre seçilecek 
iki aza ile 83 üncü maddenin (B) 
bendinin 1 numaralı fıkrasında ya
zılı profesör ve ayni bendin son fık
rası mucibince lktısat Vekilinin se
çeceği iki azaya ne miktarlarda hu
zur hakkı verilebileceği ve "milmes
sil işçi" seçimlerinde veya iş ihtila
fı dolayısile vaki olacak işçi toplan
tılarında gözetilmesi lazımgelen in
zibat ve asayişe ait şartlar ve ted
birler ile bunlardan başka işbu fa
sıl hükümlerinin tatbikına ait ol
mak üzere tesbitine lUzum görüle
cek usuller ve şartların nelerden 
ibaret olacağı, 78 inci maddenin son 
fıkrasında bahsolunan, "iş ihtilafla
rını uzlaştırma ve tahkim nizamna
mesinde" gösterilir. 

Madde 90 - Herhangi bir iş ye
rinde çıkıp ta vilayet hakem kuru
luna gelm~ olan "toplulukla iş ihti
lafı", lktısat Vekaletince o şehir ve
ya. mıntakanm yahut birkaç §ehrin 
veya mıntakanın veyahut btiti.in 
memleketin umumi ekonomik ve 
sosyal §artları bakımından özel bir 
ehemmiyette görülüçre, lktısat Ve -
kilinin, Ankaradaki "Yüksek Ku -
rul" dan tensip edeceği iki zatı ya
hut bunlara ilaveten 83 üncü mad -
denin (B) bendinin son fıkrası hük
münce seçeceği bitaraf iki zatı da
ha vilayet hakem kuruluna, "istis -
nai aza" sıfatile iltihak ettirmek su
retile mahallinde "BUyUk H.=.kem 

Kurulu" teşkil eylemesi yahut key
fiyeti "vilayet hakem kurulu" ndan 
alarak doğrudan doğruya "Yüksek 
Hakem Kurulu" na vermesi veyahut 
o iş ihtilafı ile ilgili vilayetin veya 
vilayetlerin hakem kurullarından 

ikişer zatın "yüksek hakem kuru -
lu" na ilhakile "fevkalade hakem 
kurulu" nda keyfiyeti karara bağ -
!atması caizdir. Bu suretle verilen 
kararlar lcra Vekilleri Heyetince 
aynen veya tadilen kesinleştirilir. 

6 ıncı Fasıl 

İş hayatının murakabe 
ve teftişi 

Madde 91 - Ulusal çalışma bü -
tünlüğünün düzen altında yürlimesi
ni sağlamak üzere, iş hayatının ka
nun hükümlerine ve memleket men
faatlerine uygunluğunu devlet takip, 
murakabe ve teftiş eder. 

Bu vazifenin yapılması için, Iş Ka
nunu tatbikatını temin ve takibe sa
lahiyettar olmak ve Iktısat Vekale
tine bağlı bulunmak üzere kurulacak 
"genel teşkilat" ın içinde, ihtiyaca 
yetişecek sayı ve vasıflarda teftiş 
ve murakabe memurları bulunur. 

Madde 92 - 91 inci madde hük
münün tatbikı için, iş hayatının ta
kip, murakabe ve teftişile mükellef 
olan makamlar veya memurlar, iş 

yerlerini, işin yürütülme tarzını, her 
türlü defterler, evrak, hesaplar ve 
saire gibi iş ve ticarete müteallik 
vesikaları ve muameleleri ve alii.t, 
edevat, cihaz, makine, iptidai mad
delerle iş için gerekli olan malzeme 
ve teferruatı ve işçilerin hayatına, 
sağlığına, emniyetine, tekamülüne, 
istirahatine veya ikametine ait olan 
tesisat ve tertibatı, hergün ve her -
hangi bir saatte görmek, gezmek, 
araştırmak, muayene ve tetkik et
mek salahiyetini haizdirler. 

Gerek iş verenler veya vekilleri, 
~erek :İiiJ,İlef ve ~erekse keyfiyetle 
ilgisi görUJen sair şahıslar, takip, 
murakabe ve teftiş ile muvazzaf ma 
kamlar veya memurlar tarafından 
çağırıldıkları zaman gelmek, ifade 
ve malf.ımat vermek, gerekli olan ve
sika ve delilleri getirip göstermek ve 
icabı halinde tevdi etmek, ve birinci 
fıkrada yazılı salahiyetleri dahilin -
de vazifelerini ifa etmeleri için ken
dilerine karşı her-türlü kolaylıkları 
yapmak ve bu yolda vaki emir ve 
taleplerini taallülsüz yerine getir -
mekle mükelleftirler. 

Madde 93 - Iş hayatını takip, 
murakabe ve teftişe salahiyetli olan 
makamlar veya memurlar, bu vazi
felerini ifa ederlerken, işin normal 
gidişini ve iş yerinin işlemesini, tet
kik ve muayene ettikleri keyfiyetin 
verdiği imkan dahiiinde, sekteye ve
ya arızaya uğratmamak ve güçleş
tirmemekle ve ancak resmi muame
lenin yürütülüp neticelendirilmesi 
için aleniyete çıkarılması zarureti 
hasıl olmadıkça, iş verenin ve iş 
yerinin mesleki sırları ve şartları, 
iktısadi ve ticari hal ve durumları 
hakkfuda gördilkleri ve öğrendikle
ri hususları tamamen mahrem tut
makla ve '.kendileri tarafından ma -
lümat ve ifadeleri alınan yahut 
kendilerine müracaat veya ihbarda 
bulunan işçilerin ve.diğer şahısların 
isimlerini ve hüviyetlerini ifşa et -
memekle mükelleftirler. 

Madde 94 - Devlet, vilayet veya 
belediyeler tarafından doğrudan 
doğruya işletilmekte olan müessese
lerle Milli Müdafaa Vekaletine ait 
iş yerlerinin veya memleketin ~mni
yeti için gerekli maddeler yapılan 
diğer fabrika veya imalathanelerin 
ne suretle ve kimler tarafından mu
rakabe ve teftiş edileceği ve bu mu
rakabe ve teftişlerden alınacak ne -
ticelere göre icap edecek takiplerin 
ne yollar ve ne şartlar dahilinde yü
rütüleceği bir nizamname ile tesbit 
edilir. 

Madde 95 - lş murakabe ve tef
tişine salahiyetli makamlar ve me
murlara vaki olacak müracaat veya 
ihbarlarla murakabe ve teftişe mü -
teallik zabıt varakaları ve saire gi
bi evrak, defterler ve muameleler, 
her tiitlü resimden muaftır. 

Madde 96 - 99 uncu madde muci
bince Iş Kanunu tatbikatını temin 
ve ta1dp ile muvazzaf oltnak üzere 
kurulacak genel teşkilattan başka, 
gerek Sıhhat ve Içtimai Muavenet 
Vekaletinin ve gerek diğer devlet 
veya vilayet yahut belediye teşkila
tının ifa ile mükellef oldukları va -
zifeler ve kanunen haiz bulundukla-

rı salahiyetler itibarile, iş yerlerin· 
de kendi memurlarına müstakil su· 
rette yaptırmaları icap eden teftiş
ler ve murakabeler, eskisi gibi ayn· 
ca cereyan eder. Şu kadar ki, bu su
retle müstakil murakabe ve teftiş • 
lerde bulunan diğer devlet, veya vi· 
!ayet yahut belediye memurlarının, 
teftiş neticelerini ve bu yolda yap -
mağa tevessül edeceklçri takibatı ay
rıca o ~·erde işbu kanunun tatbikın& 
memur bulunan makama, teftişin 

bittiği günden itibaren kırk sekiz 
saat zarfında, yazı ile bildirmeleri 
lazımdır. 

Madde ~7 - Iş verenler, işlettik
leri iş yerlerinde ve bunların alaka· 
1ı kollarında, salahiyettar memurlar 
tarafından yapılan teftişlerin neti -
celerini yazmağa mahsus bir defter 
bulundurmakla mükelleftirler. Bu 
defterin şekli, ne yolda doldurulaca
ğı ve buna ilgili muamelelerin usul
leri "iş murakabe ve teftiş nizam -
namesi" nde gösterilir. Bundan baş
ka, iş murakabe ve teftişini k~lay
laştırmak üzere, iş verenlerin sene -
de kaç defa, muayyen suallere ge • 
rekli olan cevaplar için, ilgili ma -
kam tarafından kendilerine gönde
rilecek beyannameleri doldurup ver
mek mükellefiyetinde bulundukları 
dahi yukarda anılan nizamname ile 
tesbit edilir. Bu beyannameleri, iş 
verenlerin hakikate uygun ve eksik· 
siz doldurmaları mecburidir. 

Madde 98 - lş-murakabe ve tef. 
tişile muvazzaf makamlar veya m~ 
murlar tarafından ifade ve malu
matlarına miiracaat edilen işçilere 
iş verenlerin, veya vekillerinin gerek 
doğrudan doğruya ve gerek doayı

sile telkinlerde bulunmaları, işçileri 
hakikatı saklamağa yahut değiştir
meğe sevk veya herhangi bir suretle 
icbr etmeleri veyahut işçilerin \)gili 
makamlara vaki olan ihbar, müraca
at veya-ifadeleri üzerine bunlara kar 
fi fena-ııcnuameleler yapmağa kal -
kışmalan yasaktır. 

İşçilerin de çalıştıkları veya ayrıl
dıklar iş yerlerile iş verenler hakkın
da, ilgili makamlar ve memurlara ha
kikate uygun olmıyan ihbar ve mü
racaatte bulunarak bu makamlar ve 
memurları lüzumsuz muamelelere 
sevketmeleri, iş verenleri haksız yere 
kanunen muatep vaziyette göserme
ğc kalkışmaları ve ilgili makamlar· 
ca kendilerinden sorulan hususlar 
için doğnı olmayan cevaplar vererek 
murakabe ve teftişin ifasını kanştı:r
mak, güçleştirmek veya yanlış bir 
neticeye vardırmak gibi kötü niyetli 
hareketlerde bulunmaları yasaktır. 

Madde 99 - Bu kanunun hüküm
lerinin tatbikatını lemin ve takibe 
salahiyettar makamlar veya memur
lar tarafından lilzumu halinde vaki 
olacak talep üzerine, zabıta kuvet
leri. işbu makamlar veya memurla
nn vazifelerini tam ve ki.mil bir su
rette ifa etmeleri esbabını temin ey· 
!emekle mükelleftirler. 

Yedinci fasıl 
Sosyal yardımlar. 

Madde 100 - lş hayatında iş ka
zalarile, mesleki hastalıklar "analık" 
"ihtiyarlık" "işten kalma" "hasta
lık" ve "ölüm" hallerine karşı yapı
lacak sosyal yardımlar,, devlet tara
fından tanzim ve idare edilir. 

Bu vazifenin ifası için, işbu kamı
nun mer'iyete girdiği tarihten bir 
yıl sonra, devlet rrtilesscsesi olmak 
üzere, bir "işçi .Jigorta idaresi" ku
rulur. 

"İşçi sigorta idaresi" 1ş kanunu 
tatbikatını temin ve takib ile muvaz.. 
zaf genel teşkilata bağlıdır. 

Madde 101 - ·lşçiler işler,ine alm
malarile beraber kendiliğinden sigor: 
ta olunmuş olurlar. Bunlar bu suret
le, sigortalı olmak hak ve vecibesin
den feragat veya istlnk8.f edemezler. 

"İşçi sigortası" hak ve vecibesini 
azaltmak veya başkasına devir ve ff> 
rağ etmek yolunda sigortalı işçiriin 
iş verenle yahut Uçüncü bir şahısla 
\"Ukubulacak her türlü akitleri de 
hUkilmsüzdür. 

Bu kanunun tatbik edildiği iş ye:r
lerinde işçi tarifine dahil olınaksızm 
çalıştırılmakta olan müstahdemler 
hakkında dahi işçi sigortası hüküm
lerinin hak ve vecibeleri cari olur. 

Madde 102 - lş verenle aynı ça
tı altınaa yaşayan ve iş verenin işlet
tiği iş yerinde çalışan karısı, usulü, 
füruu ve karde§leri sigortaya dahil 
değillerdir. 

1 Arkıı ı-; • ı 
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EKONOM·i 
PiYASA 1 

VAZiYETI 
Mulitelif mıntakalarda 

mahsullerin durumu 
Istanbul mmtakumda: Son hafta 

içinde hububat piyasası geçen hafta
ya nazaran daha istekli geçmiştir. 

Tiftik piyasasında işlere devam o
lunmaktadır. Yapak piyasasında bir 
az durgunluk görülmüştür. Yumur
ta üzerine esaslı muameleler yapıl
mış ve piyasa çok canlı geçmiştir. 
Mrntakanm ilk arpa mahsulü 4.6.936 
günü Lüleburgazda piyasaya arzo -
lunmu.ştur. 

Ege mmtakasmda: Pamuk ve pa
lamut piyasaları· oldukça hararetli 
geçmiftir. Diğer ürünler üzerine 
muameleler normaldir. Bütün mm -
takada rekolteler hakkında yazıl • 
mağa değer bir değişiklik olmadığı 
bildirilmektedir. 

Samsun mmtakasmda: '.Bütün 
mahsullerin rekolte durumları iyi -
dir. Piyasalar yeni mahsullere inti
zar vazietinde ve muameleler mevsi
me göre normal sayılmaktadır. 

Mersin mmtakasmda: Son hafta 
içinde mmtakada feyizli yağmurlar 
yağmıştır. Umumiyetle rekoltele -
rin çok iyi olacağı bildirilmektedir .. 

Kars mmtakasında: Mıntakada 

çok sürekli yağmurlar yüzünden ze
riyat geri kalmıştır. Pamuk ekimi 
durmuştur. Hububat rekoltelerinin 
geçen yıldan az olacağı bildirilmek
tedir. Fazla yağmur dolayısiyle ot 
istihsalitmın geçen seneden bir Jnis
li fazla olacağı anlaşılmaktadır. 

Maden ihracatını 
+etvik için ktararlar 

Hükumet maden ihrş.catmı arttır
mak için, ihraç edilen madenlerin 
rüsumunu geri vennekte~r. Birkaç 
senedenberi tatbik edilen bu kara -
rm 936 senesi için de muteber ol -
masma karar verilrhiştir. Bu karara 
göre ecnebi i:nemleketlere ihraç olu
nacak maden kömürlerinin lave 
komple cinsleri için ton başma 123 
kuruş. Ttivtsnan ~ lQln de gene 
ton başına 96 kuruş rilsum ihraç e
den müesseseye geri verilecektir. 
Krom ihracatı için kararnameye şu 
kayıtlar konulmuştur. Krom ihraç 
eden bir müe88e8e, 936 senesinde 
932 senesine naza.ran bir buçuk mis
li ihracat yapacak olursa, maden rü
sumunun tamamı bu mUesseseye i
ade edilir, eğer ihracat nispeti, 932 
sene!ine nazaran bir misli olursa, 
resmin 9 da beşi geri verilir. 

Borasit madeni ihracatı için mu -
ayyen esaslar tatbik edilecektir. Ma
den ihraca.tını arttırmak maksadiy -
le, maden rtlsumunun 936 senesi i
çin de geriye verilmesi, madenciler 
a?Umda büyUk bır alaka uyandır -
mı,trr. 

Afyon talepleri arhyor 
'.Afyonlirmuza ka~ı dış piyasalar· 

öaıı talepler artmaktadır. Bu hafta 
içinde '.Almanyaya 180 sandık &fyon 
gönderilm~r. Belçlkadan da mor
fin ntımuneleri istenmiştir. Yakında 
lliparf,lerln aı-tacağı anlıt.Şilmakta • 
mr.· Avnıpada ihracatı arttırmak i
~in, seyahat yapan heyetin ay so
nunda Türkiyeye geleceği söylen
mektedir. 

No. 5"I 

Ademle Havva 
Btlrbu OAHID 

Bugiln dlrelrtl>r geldi. 
Beni hararetle tebrik etti. Büro 

işleri tahmin ettiğinden çok mü -
kemmel işlediği için çok memnun. 

M&!Y.ö Declozier ihtiyarlığına 
rağmen dinç ve çalışkan bir adam. 
:Ayni zamanda §jrkette hl89eSi de 
n.r. Bnmm için aalAhiyeti de geniş. 
Bizim mektebin benden tam belki 
~etmil yıl lmceki yetiştirmelerinden. 
Cenup Afrfkasnıda, Transvalde, Kap 
ta, Madagaskarda ~k çalışmış. 

Geldiğinin Jkinel ak§amı beni e
~ yemeğe ~ğmlı. 

Buna daha ben işe başladı~ za

man yapacaktı. Fa.kataceıe İl b&fma 
gitmeğe mecbur olmuştu. Bu aefer 
artık bir hafta burada. kalacağı için 
beni ailesine tanrtmak vesilesini U... 
$Irmak iatemiyordu. 

Bunu açık açık söyledi. 
Da vet;.lni teşekkürle kabul ettim. 
O da Helyopolis'te oturuyor. Kim 

bilir belki de kanama, kızlarına te-

Memleket viyasası · 
istanbul buğday piyasası 
hafta daha istekli 

!ç piyasalarda: !stanbul buğday 
piyasası geçen haftaya nazaran son 
günlerde daha istekli geçmiştir. 

Yağmurların fazlalığı ve piyasaya 
az mal gelmesi bu duruma sebep 
gösterilmektedir. Son fiatlar ~unlar
dır: 

Son hafta: Beyazlar 6,5 • 7; kızıl
calar 6,25 - 6,75; Sertler 5,7~ - 6. 

Ege mıntakasmda buğday piyasa
sında geçen haftadan farklı bir ha
reket olmamıştır. Ziraat Bankası 

piyasaya ihtiyaç nispetinde mal arz 
suretiyle hem fiatlarm istikrarını 

temin ve hem de nazımlık rolünü iaf 
etmektedir. Son fiatlar ise aşağıda 
gösterilmiştir: 

Son hafta: u,ak sert 6,7:>; yerli 
6,25 - 6,50. 

Samsun piyasasında buğday piya
sası tabii durumdadır. 

Son hafta: Samsunda 6,25 - 6,50; 
Çorumda ekstra 5,25. 

Mersin mıntakasında yeni mah -
sul piyasaya gelmekte devam etmek 
tedir. Piyasanın kararsızlığı henüz 
tamamiyle geçmemı,tir. Anadolu 
b u ğ d a y 1 a r ı n ı n fiatlerinde 
10 para kadar bir dU~üklük kayde
dilmiştir. Dıracatçılar henüz mal al
mağa başlamışlardır. Son fiatlar 
şunlardır: 

Son hafta: Mersinde 4,225 - 4,50; 
Adanada 3,875 - 5,25; Konyada be
yaz 5,165. 

Kars piyasasında buğday piyaııuı 
durgunluğunu muhafaza etmektedir 

piyasaya pek az buğday arzedilmek
te ve fiatlarda yeniden 20 para ka • 
dar bir alçalış görlilmektedir. Be -
yaz buğdayların kilosu 4,50; kırmı
zı buğdayların ise 4 kuruştur. 

lskenderiye buğday fiatları dahil
den yeni mahsulden fazla mal gel -
miş olmasından dolayı bir par~a dü
ştrek aşağıdaki seviyelerde bulun -
MUJtUr: 

Zevatı 

MUtevassrt 
Tücca.ri 

Mısır piyasası 

141-142 
138-140 
135-136 

iç piyaularda: btanbul mısır pi· 
yasasında 10D hafta içinde önemli bir 
değişiklik görillmemiştir. Ziraat Ban
kasmm yeniden mısır ithal edeceğine 
dair dolaşan şayia piyasayı biraz za
yıflatmaktadır. Fiatlar 5,75 - 6 ku
ruştur. 

nı, piyasalarda: Arerulueal mıaır 
piyasumda oldukça gevşeklik görU.1-
mütilr. Talep nispeten azdır. Arjan
tin malı fi~tları tayin olunan asgari
lere hemen hemen vasıl olmuş gibi
dir. Derde teslimler üzerine iş ol
madığı bildirilmektedir. 

!talyada piyasa durgundur. 
Romanya mevcut mısır stokunun 

taka.sla. satılmasına çalı~maktadır. 

1500 vagon mısırın bu suretle ihracı
na karar verilmiştir. Bu ihracata mu
kabil fakir smr!lar için 50.000 fıçı 
Harengs balığı ithal olunacaktır. Pi
yua durgundur . 

B O R SA . 
roralar 

18 HAZİRAN PERŞEMBE 

Esham 
Ahı 

sttrlin 628,-
1 Dolar 123,-

20 Franım fr. 163,-
20 Belçika fransı 10.--
20 Drahmi 21,-
20 İsviçre fr. 810,-
20 Çek kuron 14,-
20 LeJ' 13,-
20 Dinar 48.--
Liret vesikalı ıoo.-
Florin 12,-
ATUSturya tilin 22.-
Mark 28,-
Zloti 21,-
Penso 22,-
Leva 22.-
Y en 32.-
lsveç korona 31,-
AJtm 977.-
Banknot 245.-

Ç e i fer 
Paris üzerine 
İngili% üzerine 
Dolar 
Liret 
Belııa 
Cenevre 
Sofia 
Florin 
Çekoslovak 
Avusturya 
Mark 
İıveç kuronu 
İspanya pezeta 

Sataı 

634,-
126,-
166,-
84,-
23,SO 

820,-
88.-
111.-
52.--

195.-
84,-
24,.
ao.-
23.-
24-
25.-
34.-
33,-

979.-
246.-

12.03 
1133.50 

0,79,13,50 
10,08 

4,68,88 
2,45,25 

63,-
1,17,U 

19,11,68 
4,18,32 

1,96 
3,05,SO 
5,80,80 

ama oraya her halde yalnız gitmem 
18.zıın. Mery'yi ne diye ve ne isimle 
götüreceğim. Ciddi bir aile yuv&11-
na bu şekilde bir doetlok arkada.tı
nı götürmek skandal çıkarabilir. 

Mery'ye anlatmağa da lüzum yok. 
Onu kırmaktan ne çıkar. Ben na
muslu. ciddi bir aileye yemeğe da
vetliyim. Seni oraya götüremiyece
ğim. Çünkü sen bala üzerinde mü
zikhol artisti damgasını taşıyan ve 
dün olduğu gibi bugün de serbeıt 
hayatta yagıyan bir kadmsm! deni
lir mi? 

Bir başka bahane bulmak lazım. 
Akıi gibi o akf&JJl da bizim klüp

te yemek yiyeceğimiz akfam. 
Mery'yi meşgul edecek bir teY 

bulmalı. 

• 
Bugünle üo ıün oldu. 
Nia'ten haber yok. 
Daha Ug dört gün belllemek 

zını. 

içimde öyle bir ümit var ki Hayal 
çocuğunun eevgial ile bana eevap 
verecek. 

"Markaya" nm ona en mes'ut 
günlerini hatlrlatacağmdan em!· 
nim. 

İl Bankaıı Mü. 
• • N 

,, ,. Hamiline 
Anadolu% 80 

.. %100 
8irketha1ri7e 
Tramvay 
Bomonti Nektar 
Terkos 
Aslan Çimento Kupon kesik 
Merke:ı Bankası 
Osmanlı Bankası 
Sark Merkez Eczanesi 

f sfilcrazlar 
Türk Borcu 1 

,, ,, ll 
'! ,, III 

f stıkrazı dahili 
/Ergani A. B. C. 
Sıvas Errarum I 

,, " il 

ss.-
9,90 
9,90 

24,yO 
40,50 

16,50 
19,10 

9,20 
12,50 
9,35 

66,75 
27,-

4.4!1 

::ı m.5o 
19,110 
19,90 
96,-
95,-
97,-
97,-

Mısır f o hv~llerl 
1886 1 
1903 II 
1911 ili ~ 

TaltvllSf 
Rıhtım 
Anadolu 1 ve n 

.. III 

--94,50 
88,-

Anadolu Mümessili 

-.-
95,50 
H.-

l0,70 
43,10 
44,50 
51,55 

ıöylediğim zaman pek canı sıkılmıu 
görünmedi. Y a1nız: 

- Klübe gidecektik. Briç partisi 
de vardı, dedi. 

Onu bu eğlencesinden mahrum 
etmek istemedim. 

- istersen seni oraya bırakayım. 
Sıkılma! 

Klüpte birkaç Ingiliz ve yerliden 
ahbabımız vardı. Fakat Mery'nin 
orada bensiz eğlenebileceğini ta.h -
.min etmiyordum. 

Biraz geç olmak!& beraber razı 

oldu: 
- Sen bilirsin! . 
Onun beni konsolO!haneye bırak

mak arzusu gösterecefinden kork
tum. 

Bir feY ılSylemedl. 
- Ben erken çıkar, l!leıü klUpte 

bulunım, dedim. 
Direktör beni saat ıeklzde bekll

yecektl. 
Evlerimizin pek uzak olmadıfmt 

verdiği adresten anladım. 

1adüf etmifWlir bile! 
Direktörün davetini 

Mery'ye konsoloahanede bir. rea
kabul ettim mi toplantıya d'l.vetli olduiumu 

Yedi buçukta M'ery ile çıktık. Ka· 
hireye gelmek için on dakika klfi 
idi. Fakat ben daha erken davra· 
nıp ilk defa davet ediJdiğim bir ye
re elim boş olarak gitmemek için 
çiçek hazırlatacaktun. 

'fery'yi ,upheye dUşUrmemek 

Fotoğraf 
Tahlilleri 

Fotoğraflarınızı bize 

&önderiniz. karakte

rinizi size söyliyelim ! 

Büyük yaratma. kabiliyetleri olan 
fakat mqliiti tarafından anlatılma -

mış bir karakter. 
Bir gaye uğruna 

fedakarlıklar ya • 
pabilir. Asabidir. 
Hayali kuvvetli • 
dir. Mantığı da 
öyle. Bu ikisinin 
müsavi kuvvette 
oluşu onda deruni 
mücadelelere se -
bep olur ve bu 
mücadele onun 
hayatında mUes -

E. Şenomn sirdir. Kalabalık 
yerlerden hoşlanmaz. İnzivayı da 
sevmez. Büyük bir şefkate ihtiya
cı vardır. Onu bu kararsızlıktan 
kurtaracak yegane şey de budur. 
Henüz keşfedilmemiş meziyetlere 
sahiptir. Bunları tebarüz ettirecek 
bir amir, ortaya kuvvetli bir şah
siyet çıkaracaktır. 

* Tenkitçi, müstehzi bir karakter. 
Birinci derecede rol almaktan çeki
nir. Fakat hayat
ta oynadığı rol, 
lüzumlu, olmadığı 
takdirde eksikliği 
derhal göze çar -
pan bir roldür. 
NUkte yapmasını 
sever. Hatta ba
zan bir nükte için 
maddi zararlara 
bile razı olabilir. 
Sadıktır. iyi ve 
dikkatli bir tilmiz 
olabilir. Hassastır R. M. Duragan 

Fakat kendin! şiddetle müdafaa e
der. Fevkalade iyi bir kalbi vardır. 
Arkadaşları için büyük fedakarlık
lara razı olur. Ivi bir aile reisi ola
bilir. 

* , 
Halinden memnun, an'anelere l!la-

dık bir yaratılış. Vefakardır. Ken
dine tevdi edilen 
İ§İ iyi görür. Ho§
sohbettir. Derin 
i::lüşünmez. Daima 
doetlarile olmağt 
ister. Onlar da o
nu ararlar. Iyi, 
fakat sertçe bir a
ile reisidir. Şef -
katli ve iyi kalp
lidir. Teferrüt et
meği sevmez. Fa
kat icabında feda-

~" .All!w .. ·.. ·, ..... 
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karlıklar yapar, Muzaller A. 
yapmıştır da. Azimkardır. Dostu • 
nu, düşmanını iyi tanır. 

* Bulunduğu ve yaşadığı cemiyete 
karşı lakayt, kendine mal ettiği fi

kirleri hiçbir baş
kasile değişmez, 

oldukça sert bir 
karakter. Muha -
fazakılrdır. Zeka -
sını mUspet saha
larda işletmez. A
ni feveranları var
dır ve şımarık -
Jık nedir bilmez. 
Hareketle
rinden mes'ul -
dür, bu mes'uliye-

IC. Vnal ti kabul eder. 

için ona. belki de saat ona kalmadan 
ktıdisini gelip bulacağımı söyle
dim. 

- Otomobili sen al, dedi. 
- Hacet yok. Belki sana lazım 

olur. Ben pek sıkıoırsam bir taksi 
bulunım, dedim. 

Onu klübiln bahçesinde bırakıp 
çıktığım zaman saat sekize çeyrek 
vardı. 

Hemen bir taksiye atladım. Çi~
b yaptırmak pek uzun olmadı . 

Ve tam sür'atle Helyopoliı'e av· 
det ettiğim zaman diretkörUn teBbit 
ettiği saati, ancak iki dakika atla· 
mııtım. Güzel, minyon bir ev. Bti
tUn Helyopolis'in vill&lan gibi kU
çUk bir bah~ içinde. 

Beni bütün aile kadrosu ile bah
çede karşıladılar. Pek uzun ıUrmi· 
yen bir tanıetmna merasimi arasın· 
da elimdeki buketi Madam Declozi· 
er'ye verdim. 

Tam bir aile yuvası. 
Yetl§Dliş iki kız çiçek gibi. YUz -

terinde insana hUrmet hi8Bi veren 
temiz bir renk var. Konuşa konuşa 
geniş bh• verandaya çıktık. 

Mevsimin en Bıcak ayının akşamı. 
Hepimiz yarı çıplak bir haldeyiz. 

Hele kadınlar ince emprimeleri al
tında bütün şekillerile ~örünüyor • 

Ağabeyim 
Yakacıktan C. O. R. imzasile: 
"Askerliğimi yaptım. Annem va

sıtasile bir kıza nişanlandım. Babam 
yok. Büyiik kardeşim var. Beni b.ı 
kız ile evlendirmiyor. Karde~im 
kendi bekar. Yanında bir nıetreai 
var. Ben ise ondan çok küçüğüm. 
Böyle §eylere karıştığımı i.stemiyor. 
Bu kJZı terkedeceksin, benden ayrıl
mıyacaksın diyor. Sermayem üç 
dört yüz lira kadardır. Siz bu i§e ne 
dersiniz1 Sizin fikriniz üzere hare
ket edeceğim." 

Ağabeyinizin istikbalinize h&kim 
olmağa hakkı yoktur. Nerede kaldı 
ki, annenizin de tasvip ettiği bir 
izdivaca mani olsun! 

In.san büyüklerini dinlemeli. Fa
kat o büyüklerin her şeyden evvel 
iyi nümune olması lazımdır. Afabe
yiniZ metresi ile yaşıyarak size iyi 
bir nümune vermiyor. Bu itibarla o· 
nun arzuları sizin için makbul ola
maz. Kendisine, hürmetkar bir 
lisanla bunu söylersiniz ve bir yuva 
kurmak arzunuza. mani olmamasını 
bildirirsiniz. Sonra da,...,evlenir ve 
mes'ut bir aile kurarsınız. 

* Hangisi 1 
Antalyadan Ş. Ş. Ş. imzaıile: 

"18 yaşında bir kızım. Bundan bir 
sene evvel Ankarada yüksek tahsil 
görmüş bir gençle tanıştım. Bami
miyctimiz arkadaşlıktan ileri gitme
di ve ben on·u bir ağabey gibi sev
dim. Ayrılırken beni aevdiğini, ben· 
8iz ya-pamıyaCflğını itiraf etti. Tabi· 
atile t.ıldırmadım ve ayrıldım. Burada 
henüz ·istikbalini temin etmem~ bir 
çocuk peşimi bırakmadı ve zor'la, 
tehditle benden adres cilarak bqka 
ye-re gitti. ~(mdiye kadar ona üç 
mektup yazdım, fakat o da aırf kor· 
lcumdandı .•• Sevmi~m. 

Bundan bir haft<J önce tahdlinl 
bitirmiş olan genç gelerek beni ara
yıp buldu. Esasen ailemizle de ko
nı~rr. Hdld beni scvdiyimw ~et
tiğini, çok derin bit teessür içinde 
söyledi. Maksadı askerliğini yaptık
tan sonra evlenmek. Bu çocuk di -

• ğerinden her cihetçe yflksektir. Şim· 
di ne yapayım ' Sizden bfr fikir ri
ca ediyorum. Hangisini tercih ede -
yim' Birincisiyi tercih etaem mek-

. tup'l<ırım ne o'lacak1 Riba e~1im 
bir akıl verin." 

!kinci gencin zorla, tehditle siz
den adres ve mektup alışına doğru· 
su hayret ettik. Böyle bir şey naıııl 
olur? Acaba bize söylemek istemedi· 
ğiniz bir nokta mı var? 

Biz, yok farzederek size şunu Böy
liyebiliriz: Sizi seven gence bu hl
dhıeyi anlatınız, ondan saklamayı -
nız. Sonra, size karşı olan hhılerin
de bir değişiklik olup olmadığına gö
re hareket edersinb. .. 

Evleneylm mi '1 
K. B. imzaslle: 
"Kırk yqındayım. Tloaretle 4fH • 

gaz ediyorum. Şimdiye kadar il.iç 

İnatçıdır. Gurur aahibidir. Arka • 
daşlarıru kendi seçer. Müdahale ka
bul etmez. 

lar. 
Ne zamandanberi böyle tam bir 

aile yuvasının havasından mahnım 
kaldığnn için beni bütün Ba.mimiyet· 
lerile kabul eden bu insanlara çabU
cak ısınıverdim. Sekiz buçukta aof· 
raya oturduğumuz zaman az kalam 
gözlerim yaşaracaktı. 

Nis'te Şevket Vamık Bey, Ha • 
yal ve murebbıyesı arasınu .... n:ı y..:rı

mi hatırladım. Aile sofraamm zev • 
kini unutmak kabil değil. Ne zaman· 
danberi geçirdiğim hayatın bütün 
doyurucu neş'esine rağmen eksik 
kalan bir tarafı olduğunu hiasedi -
yorum. Hayal beni yalnız bıraktı
ğındanberi aşk ve heyecan dolu ne 
günler, ne aylar yaşadım. Fakat bu 
kandmcı aşk llemlerinde daima kal· 
biıni~ bir köşesini boş bırakan garip 
bir iğnetillk hluettim. . 

Bu duygu bu gece büttın afırlrfi· 
le kendini gösterdi. 

Direktörlln çok neş'elt çocukları 
cıvıl cıvıl şak.alaşıyorlar. Babalan
nın yüzünü ayda bir kere görebilen 
bu melek gibi kızların o kadar ma
sum şakaları var ki! 
BUyUğU Marion on sekiz, on dokuz 

yaşınr' • v~r. Mısırın o koyu laci
vert gecelerine benziyen derin ba
kışlı koyu ve iri gözleri var. Fidan 
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bırakmıyor 
evlen~dim. Buttdatt üç sene ~ 
dul bir kadınla se~tik ve iki 3Cl 

beraber 'lt.ayat geçirdik. Evlenmen 
zc karar verdiğimiz lta.lde bazı ae 
bcplorden dolayı bir sene evvel a 
nUlık. Şimdi bu kadın Anadol.ud 
dır. Bir senedir muhabere ediyorıl 
Hergün tekrar bana gelmem için 1 
zıyor. Ben de hakikaten QU kadı 
seviyorum. · Hattô birçok iadfo 
tekliflerini bu yü,zden reddetti1 
Şımdi mütereddit bir vaziyetteyiı 
Alırsam mes'ut olur nwyum1" 

Bu kadınla evlenmeniz doğru o 
lur. Çünkü yaşınız, olgun bir 111 
tır. iyiyi, kötüyü ayırabilirsiniz. E 
kadınla geçirdiğiniz müddet içine 
onun ideUerini, huyunu öğrenmip 
nizdir. Ayrıldıktan sonra da onu . 
radığınıza göre, aranızda eskisi k 
dar bir aıjk olmasa bile, hiç olma 
sa bir alışkınlık, mes'ut bir anlq 
ma var demektir. Aksi olaa.ydı, 
nunla ayrıldıktan sonra artık onu 
ramu ve nihayet ondan kurtulduğ' 
nuza memnun olurdunuz. Bu, böy 
olmadığına göre onunla evlenmen 
en doğru hareket olur. 

* ilci de ~ocufu var, evn, 
onunla eveleıeyim mi 1 
Maltepeden C .B. R. imza.aile: 

"lkt ıenedenberi Maltepeye sayf1 
yeye gelmi§ bir kadınla tant§tıı 

Dükkanıma gelip gittikçe bana caçt 
'l<ırak beni aeııdiğtni aöyledi. Kend 
sile Maltepe~ iki ay kadar Ç'lgtnt 

sev~tik. Nihayet kocasının ,..emu 
riyeti başka yere nakledildi. Gide 
ken bana kendi8ile evlet&memisi is 
tediğmi .söylemi§ti. Bmı 23 yCJfln 
dayam. Şlmdi onlar A.nadoluda b1 
lunuyorlar. Batta yittl!t mektvpla b, 
ni hdld çılgınca .!evdiğini yaınyo 

iki de çocuğu var, ben bckdrım. ! 
va.ıiyet hor.....aa ne yapabilirim! 

Sizin avU ve iki c;ocutu olan b 
kadını sevmeğe hakkınıı yoktur. B1 
nu yapmış olmanızı gençllğine ve 
riyoruz. 

Sizin ·için yapılacak şey, onu u 
nutmak, onunla alakadar olmama! 
tır. Kendiıine, bu tarzda bir mek 
tup yazıp artık mektuplaımaman 

lizımgeldiğini bildiriniz. Hata.em 
hatanızı söyleyiniz, şimdiye kad! 
aranızda olan agkı bir hatıra eekl 
ne l!K>kmanm zamanı geldiğini bild 
riniz. Allkanızı keainia. Daha genı 
siniz. Kendiniz gibi bekar bir kW 
bir yuva kurarsınız ve başkalarınJ 
değil, kendinizin olacak olan çocul 
larınızı seversiniz. 

Tiirklye • Norveg t icaret 
Türkiye • Norveç arasında.ki tleıı 

ret anlaşmasınm müddeti bltmlttl 
Ankaradan gelen bir habere görı 

ticaret 8Jllapıası yeniden uzat 
laoaktır. Ticaret anlqmaamm müC
deti bittiği için, Norveçten gele 
mallara azamt tarite tatbik edilmel+ 
tedir. 

gibi bir kız. KUçUğü Adrfenne anı 
sına benziyor. Mavi, san, fakat 1u 
yatları daha ziyade p.rkta ıeçtii 
için bu anlık biraz nmerlepıiı 

Büyük daha az hoppa, ktlçtlk bi 
ncfe fırtınası. Afacan, ele avuo 
sığmaz bir şey. 

Böyle şirin, güzel iki kız y<'tiştJ 
rifinden her halde pek memnun o: 
duğu anlatllan direkte · rın ço 
cukça hareketlerini ve pkalarm 
heyecanla dinllyor. Anlaeilıyor ıı 
çocuklarının saadeti için çölde, mı 
den ocakl&nnda çalııan bu namuslı 
Jabanm yeıf.ne zevki bu yavrulan 
nm nee'esiııi ıörmek! 

Anneleri de gok terbiyeli, ~ 
görmUş bir kadm. 

Yerrı'"'k nekadar ıUrdU, neler ko • 
nuıtuk lıiç farkında defilim. GW 1 
mek, konllf1l1ak ve bu tenılz bava)' 
doya doya teneffill etmek beııi 
kadar kandırdı ki! 

• Yemekten sonra yine verand&,ı 
döndük. 

Madam Declozier burada çok allı 
ha.plan olmadığım, klüp gibi yerld 
kozmopolit insanlarla dolduiu içi> 

(Arka"' ' 
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No. 121 Yazan: MITHAT CEM.AL 

6 yddanberi her lakırdısı doğruydu. 10 Temmuzdan 
beri ona hiç kimse itiraz etmiyordu 

Ka.nsrna adını, rengini bilmediği 
hediyeler alıyordu: Blöblan tek taş 
lar, kırmızı inciler, 18.oivert elmaslar. 
Muharebe bitince kansiyle Avrupa
da nerelere gideceklerini şimdiden 
biliyorlardı; Adnanda zenginlerin 
coğraf~ı, Milyoner kolleksiyoner
lerin (Arkeoloji) si; Belkiste rengin 
88.hne artistlerinin tuvalet masala -
rmdaki (kimya) vardı; bir damlası 
~m şişe ilaç fiatmda lavantalar, bir 
pomponluğu beş çuval un fiatm~a 
pudralar ... Kimsenin doğrusunu bıl
meıdiği kadar zengindi. Hükumetin 
iç.inde değildi, hUkümetti: 6 seneden 
beri her lakırdısı doğruydu. 10 Tem
muzdanberi ona kimse itiraz etmi -
yordu. Açlara locadan bakıyordu. 
Aylar geçtikçe servetine alıştı san
dı; Halbuki bu sabah uyandığı vakit, 
aervetinden dev görmfiş gibi korktu. 
kendisine manalı ma· 
nalı bakan insa.nla.r:ı hatırlıyordu, bu 
gözlerin önünde (maznWl) mıydı, 
yoksa Niçenin (fevkalbeşer ) i mi? 

Hayır, b i l i y o r d u, maznun
au ! Kızdı: Kendisinin bulunmadığr 
her yerde konuşulan bu servetin he
ııa.bmı vermeye hazırdı; fakat inMn· 
lar bu servetin meçhul kalmasını, 

müphem kalmasını istiyorlardı: bu 
onla.rm işine geliyordu; ve Adnana 
büyük pa.:ramnm sebeplerini sormu
yodardı. Bu sorulmıyan sorgu, ser
vetinin bleğinde kelepçeydi; bu re -
!ah, müttehim gibi zincirini silriiye
rek gözönUnde dursun diye kimfle 
bu paranm hesabını ondan soracak 
kadar faziletli değildi. 

O da nasıl 7.engin olduğunu aomu
yanlara anlatacakk kadar kendin -
den şilphe edemezdi. Fakat bu "ser
~ti" ne bu "gizli"~ yan bakan göz 
lerden hazan o kadar bıkıyordu ki 
istiyordu bu servet çöksün, "Adnan" 
m (tarih hocalığına) gene nasıl başlı 
yabileceğini herkes görslin; fakat 
zengin olduğu gilndenberi kötürüm
dü. iradesi, hamlesi, azmi yoktu; o
na yalnız hekim sağ derdi. Başka 

Şimdi bu ölU, ç a l ı ş a b il e -
eeğini sanıyordu. Fakat önündeki 
çizginin bir ucunda Belkis vardı, ö
teki ucunda Aksaraydaki merdiveni 
tahta öten ev. Belkislc bu ev yan ya
na durunca bu korıkulu rüyayı gör -
memek için gözlerini dört açıyordu; 
h a y ı r , h o c a ı ı k e d e m e z
d i: o halde avukat o
lacaktı: Fakat şimdiki gibi (iş avu
kat) ı değil dava avukat'ı ... Herkes 
görecekti ki, Adnan İttihat ve Te
rakkisiz de, bu konakta oturabilir. 

Büyilk servetler (Hügo) gibi tezat 
tloludur! Para maddi mesafeyi azal
tırken. manevisini ~oğaltıyordu; Ad
nan istediği yere beş dakikada gidi
yordu, her istediği şey beş dakikada 
cebinde, yanmda, midesinde, kolla -
rmdaydı .. Fakat memleketin f ela
ketleri ondan kaçıyordu, uzakta du
ruyordu; lstanbulun kapısında üst 
üBtc yığılan genç öllileri, Çanakka
Jedc, balya balya şehitleri - sanki 
Çinde vebadan ölen
lerdi - uzaktan seçemiyordu. 

Memleketin ıstırabına resmini çe
kecek gibi, hesaplı mesafeden bakı· 
yordu: Rahattı; Yalnız bu servetin 
de bir mahzuru vardı: 

Büyük iane vcrmi
y o r d u • Ç U n k ü s c r v e t i
n in nckadar olduğu anlaşılırdı. Çün
kü kazanıp sırıtanlar, kazanmayıp 
Mmurtanlar harbi umumide Tiirki
yenin tarifiydi. Bu memleket nasıl 
cehennemdi ki e n iyi yürekli "para" 
yı "duygusuz" yapıyordu: iyilik ya
pa.1'8& büsbütün tenkit edeceklerdi: 
sonra onun parasını tenkit edcnler
aen bazıları nekadar zavallıydı: Ka
nıarmm "ermin" kürklerini, pilatin 
kol aa.atlerini, yeşil altından çantala
rmı Adnan almıştı; fakat "bu ten • 
kit olunan Adnan" o kocalarm 
"isim'' leriyle "Sif atlarını" yan yana 
:koyup söylemiyordu: Ve bu erkekli
ğini gösterirken insanın zengin olun 
ca "ne kolay faziletli olabileceğini" 
'dUşUnüyordu; en tuhafı kanlarının 
bu p a h a l ı süslerine kocalarının 
ufa,k ayakları yeti
yordu; bu "ermin" lerin, bu "pla
tin" lerin önünde somurtmıyan ko
('..a.lara baktıkça insanlara acıyor, pa
rayla. neler yapbğını görerek para -
tıan korktuğu için paraya tapıyor-

~.)! 
ır . 

du. Servet - Adnanda olmak şarti
le - "kuvvet" ti, "fazilet" ti; fakat 
o "kuvvet'', o "fazilet" Adnanın ce
binde olmayınca korkunçtu: Cebin -
deki servetine bir de uzaktan baka
yım dediği anda ilrktli. Ancak bu 
serveti, bu kabahati diyelim ki o, 
kendi yapmıştı. Fakat Adnanm kor
kunç mevkiini, o yapmıyor, insan • 
tar yapıyordu. Resmi adam değildi; 
gene onun her bayramını elçiler teb· 

rik ediyor; sokakta kendini belli et
miyerek gelişigüzel yürürken polis
ler kollan ve bacaklarıyle selam ke
siliyorlardı. Onu, sokakta, görmi -
yerek geçen az kadın vardı. Sa -
at beş çaylan o gelecek diye k:ıla
balıktı; o neşeliyse harbi kazanryor
du k, o somurtuyorsa Bağdat düş • 
müştü. 

(Arkası var) 

Galatasarayla Beşiktaş, lik ikinciliği 

için bu hafta karsdaşıyorlar 
Muhtelif sebepler dolayısile tehir 

edilen lik maçlarından Galatasaray
Beşiktaş ile Vefa • Süleymaniye mü
sabakalan bu hafta Taksim stadında 
yapılacaktır. Lik müsabakalarında 

esas olan birinci ve sonuncu taay
yün etmesine rağmen diğer derecele 
rin anlaşılması da zaruri görüldüğün 
den bu haftaki Galatasaray ile Be
şiktaşın karşılaşması lstan~ul ikin -
ci ve üçlincüstinü tayin edecektir. Bu 
cihetten bu müsabakanın hararetli 
oJaca.ğı ve her iki tarafın ikinciliği 
kendi lehine çevirmek için azami gay 
rdlerini earfedecekleri şüphesi?.dir. 
Futbol ajanlığının bu maçlar hak -
kındaki tebliği aşağıdadır: 

T. S. K. İstanbul Bölgesi Futbol 
Ajan lığından: 

20·6-936 Cumartesi yapılacak maç 
lar : 

Fener Stadı: 
Fenerbahçe - Beykoz B takımları 

Saat: 16 Hakem: Feridun Kılıç 
Taksim Stadı: 
Topkapı - Eyüp B takımları Saat: 

15 Hakem: Samim Talu. 
Galatasaray - Beşiktaş B takımla-

rı Saat: 16.45 Hakem: Şazi Tezcan. 
21-6-936 Pazar yapılacak maçlar: 
Taksim Stadı: 
Alan gözcüsü: Kemal Rifat. 
Vefa - Süleymaniye A takımları 

Sa.at: 15,30 Hakem Suphi Batur. Yan 
hakemleri: Talat Delidağ, Sait. 

Galata.saray - Be~iktaş A takımla
n Saat: 17,15 hakem: Nuri Bosut. 
Yan hakemleri: Feridun Kılıç, Sa -
mim Talu. 

Gen~ taliımlar 
ıampiyonası 

Fenerbahçe Stadı: 
1 - lstanbulspor • Galatuaray 

Saat 10. Hakem: Liva. 
2 - Vefa • Altmordu Saat (11). 

Hakem Nuri Bodit. 
3 - Güneş - Ane.doluhisarr Sast 

12 Hakem. Hasan Kamil. 

* • * 
lst.anbul Bölgesi Voleybol Ajanlı-

ğından: 

Voleybol ma~lorı 
20-6-936 cumartesi günü Galatasa 

ray lokalinde ikinci devre voleybol 
müsabakalarına başlanacaktır. Yapı 
lacak müsabakalar şunlardır: 

Feneryılmaz - Topkapı saat 17. 
hakem EyüplU Ridvan. 

Eyüp - !stanbulspor 17,30 hakem: 
Latif. 

Beykoz - Galatasaray saat 18 ha
kem: Talat Özışık. 

Yunan muhteliti §ehrimize 
gelmek istiyor 

Buglinlcrde Mısıra giderek lskcn
deriye ve Kahire muhtelitlerile birer 
maç yaptıktan sonra 21 Haziranda 
Kahircde Mısır milli takımiJe karşı -
leşacak olan Yunan milli takımı, tem 
muz içinde şehrimize ~elerck lstan
bul muhtclitiylc karşılaşmak istemiş 
tir. Yugo8lavya Milli takımı ile yapı
lan muhabere dolayısile Yunanlıla -
nn bu erzulnrına mlisbet bir cevap 
verilememekle beraber v:ıziyct ala -
kadarlarca tetkik edilmekte ve 12 
Temmuz Pazar giinii İstanbul - Ati
na muhtclitforinin karşılaşma imkan 
!arı araştrrılmaktadır. 

Toplcapı - Hilal 28 
Haziranda lcar§ılaıacali 

Bu sene birinci kümeye terfi ede
rek muvaffakıyetli maçlar yapmala
rına rağmen müsavi puvanlarla so
nuncu vaziyette bulunan Hilal ve 
Topkapı kulüpleri nizamname muci
bince sonuncunun ikinci küme şam
piyonu ile terfi müsabakası yapmak 
mecburiyetinde olması yüzünden pu 
van vaziyetleri 30 sayı ile berabere 
oJduğundan sonunculuk için 28 Ha
ziranda bir müsabaka yapacaklardır. 
Ga1ip gelen tekrar birinci kümede ka 
lacak, mağliıp olan ikinci küme şam
piyonu ile terfi miisabakası yapacak 
lır. Berabere kaldıklan takdirde şilt 
maçlarında olduğu gibi müsabaka 
temdit edilecek ve muhakkak galip 
ve mağlüp anlaşılacaktır. 

Korogümrü~ stadında 
Eminönü Halkevinden: 
Evimiz tara.f ından gayrif edere ta

kmılar arasında Karagümrük sta. -
dmda yapılmakta ofan futbol şampi
yonasmm geçen hafta yapılması icap 
ederken, fakat havanın muhalefeti 
dolayısile tehir edilmiş bulunan çey
rek son (Kar dö final) müsabakala
rı bu hafta 21-6-936 tarihine müsa
dif Pazar günü Karagümrük stadın
da yapılacaktır. 

Müsabakalar programı şudur: 
1 - Müsabakalar komiseri B. Sa

mi Kareycl. 
2 - Sasat 14,15 de Aksaray - Boz 

FAYDALI~ 

~BiLGiLER 
Bugünkü Program 

lstanbul 

18: Senfonik koru;er (plak); 19: Haber
ler; 19,15: Muhtelif pllklar veya retrans
m.iıyon; 20: Halk muıikiM; 20,30: Stüdyo 
orkestraları; 21,3p: Son haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu Ajansmm 
gazetelere mahsus havadis servisi verile
cektir. 

Ankara 

12,30: Plik yaymn "' Ajans 1tıaberlctj: 
19,30: Klasik miııik (pille); 19,50: Edebı
yat saati; 20,10: Karışık müzik; 20,30; A
janı haberleri; 20,40: Dans müziii. 

Bükreş 

18: Plak; 19: Konferans; 10,20: Küçük 
radyo orkestrası; 20,20: Konserin de~ı; 
21,05: Mozart'm "Saraydan Kaçırlnş" ope
rası; 23, 45: Haberler; 24: Konser nalı:li . 

Va.rşova 

20: Oda musikisi; 20,30: Düo armonik 
musikisi: 20,50: Hafii musilı:i: 22: Fitel -
berg'in idaresinde senfonik konser; 23,15: 
Dans muskisi; 24: Salon musikisi; 

20,20: Eğlenceli musiki; 21,30: Musikili 
radyo piyesi; 23,15: Pllk. 

Viya.na 

20,30: Vıyana prkılan: 21: Ol)eralar • 
dan aşk duetlf'ri; 22: Koro konseri; 23: 
Haberler; 23,20: Senfoni (Beethoven); 
24,40: Opera plakları. 

Mosko\·a 

19.15: Hafif musiki; 20: Rus musikisi: 
20.30: Tatar &arkıları; 21: Çingene prkı· 
lan; 22: Yabancı doillerle n~riyat. 

Sinemalar, Tiyatrolar 

• HALK OPERETİ : 20 Ha~ran cu 
rruırtesi akşamı saat 21 ,45 de TAKSİM 
b:\hçesinde İlk temsil (BAY - BA 
YAN) operetler her hafta defişecck 
tir. 

• YILDIZ: (Aşk Senfonisi) •e (DeJi 
Gönül). 

• TURK : (İnriliz Ajanı) ve (Sokaklar 
da Altm). 

• TAN : (Dantenin Cehennemi) ve (Kü 
c;ük Albay). 

• ŞIK: (Giin~ Prensi) ve (Şikago Ka 
ç;1kçıları). 

• FRANSIZ : (Şeytan Kız) ve (Kimse 
siz). 

• Saray: (Bozambo ve (Bir ask ıecesi) 
• Sümer: (Dü6manlar pesinde) •e (Ke 

mantar çalarken) 
• Melek: (Altm 7.incir) ve (G6nül 0111ı:ı 

ları). 

• lpelı:: (Hava Kahramanları) Ye (Sevıi 
nin aesi) 

• ALEMDAR : (Son Uçuş) ve (Kadm 
Atıla Unutmaz!). 

• ÜSKÜDAR HALE : (Ninon). 

Davetler, Toplantılar 

Bakırköy lıtiklal idman Yurdundan : 
1.- Bakırköy İııtiklil İdman Yurdu ile 

Çocuk Esirgeme Kurumu Bakırköy kolu 
müştereken 5 temmuz 936 paıar günü ve 
gecesi sabaha kadar devam etmek il:ı:ere 
Bakırkoyünde seçme bir ca:ı:m iştirakile 
muhtelif numaralarla danslı deniz eğlence 
lcri tertip etmişlerdir. 

2.- Deniz sporları çerçevesine giren bil 
umum musabakalar programa ithal edilmiş 
tir. 

Bu musabakalara. girmek ar:rusunda bu 
lunan denizcilerin 30 ha:r:iran 936 akşamma 
kııd~r Bııkırköy İstasyon caddesi 86 No. 
da Diş doktoru Mehmet Rizaya müracaat 
etmeleri rica olunur. 
Rnstane tf!lefonlan 

Cerrahpaşa hastanesi 21693 
Gureba haııtancai Yenibahçe 23017 
Haseki kadınlar hastanesi 24553 
Zeynep Kamil hastanesi Uılı:üdar 60179 
Kuduz hastanesi Çapa 22ı42 
Beyoğlu ZükOr hastanesi 43341 
Giilhane hastanesi Gülhane 20510 
Haydarpa$a Nümnnc hastanesi 60107 
Etfal hastanesi $işli 42426 
Bakırköy Akıl hastancal 16.60 
$ark Demiryollan Sirkcd 2307g 
Devlet Demiryolları H~ydarpap. 42145 

İtfaiye T<'lefonlan 

İstanbul İtfaiyesi 24222 
Kadıköy itfaiyesi 60020 
Yeşllkoy, Balnrkö7, Büyükdere, 
Üıdcüdar itfaiyesi 50625 
BeyoğJa itfaiyesi 44640 
Büyükada, Heybeli. Burr.ız, Kınalı mm 

takalan için telefon santralındaki memura 
yanım demek lı;lfidir. 

Müracaat yerleri 

Dcnlz yolları acentesi Telefon 423152 
Akay (Kadıköy ialı:elesi) 43732 

Çabık sıhhi yardım t~ldlitı 

Bu numaradan imdat otomo 
bili istenir 44998 

kurt, hakemi lr.zet Apak. 
3 - Saat 16 da. Küçükpazar - Al

tın hilal, hakemi Adnan Akm, 
Şampiyona miiııabakalanndan baş 

ka sahada yapılacak hususi maçlar 
şunlardır: 

Saat 12 de Fatih - Alemdar ta.kım
lan. 

Saat 18 de Karagümrük - Alemdar 
(A) takımları. 

NOT: 
Takımlar Ka.ragümriik kulübünde 

ııoyunacaklardır. 

Turnuva bittikten sonra Evimiz 
gayrifedere kulüpler arasında büyük 
bir lik şampiyonası huırlanacaktır. 
Bu hususta görüşmek Uzerc lik şam 
piyonaSJna girmek isteyen kulüpler
den birer murahhasın 25 Haziran pcr 
şcmbe günü saat l8 de Evimizin Ca
ğaloğlundaki merkezinde bulunmala 
n Ui..·ımtıdır. 

KREM BALSAM İN 
Esmer, sarışın, kumral her tene tçvafük 
eden güzellik krcmleridir. Sıhhi usullerle 

hazırlandığından cildi besler ve bozmaz. Çil, Leke, Sivilce ve 

Buru§Uklukları kfımilen giderir. 

4 Şekilde takdim edilir: 
1-Krem Balsamin yağlı gece için pembe renkli 
2 - Krem Balsamin yağsız gündüz için beyaz renkli 
3 - Krem Balsanıin acıbadem gece için 

4 - Krem Balsamin acıbadem gündüz için. 
Kibar mahfillerin takdirle kullandıktan yegane sıhhi kremleridir. 

MECCAl\T_EN l\1JMUNE : Gazetenin bu parçasını altı kunış

lu k posta pulile bize gönderiniz. Yazacağımz adresinize dört şekil 
Krem Balsamin nümunesi meccan en takdim edilir. 

1NG1Llz KANZUK ECZANESİ, Beyoğlu - İstanbul 

ISTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 

Günde en az Günde en çok 

170 200 Cerrah paşa hastanesi 
160 200 Haseki 

" 30 60 Beyoğlu 
" 40 50 Emrazı Z. .. 

35 45 Z. Kamil .. 
435 565 teminat1 

1741 liradır. 

Hastahaneler:c 936 senesi içinde lüzumu olan birinci nevi ek
mek kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur.Şartnamesini Levaznn 
Müdürlüğünden parasız alabilirler, bir kilo ekmeğe 11 kuruş 10 
para fiat tahmin olunmuştur. Eksiltmeye 24 Haziran 936 çar
şamba günü saat 16 da Daimi Encümende yapılacaktır. İstekti 
olanlar kanunun tayin ettiği vesika ve hizasında gösterilen mu
vakkat teminat makbuz veya mektubile teklif mektuplarını ha
vi zarflarını yukarda yazılı günde saat 15 şe kadar Daimi Encü
mene vermelidir. (B.) (3193) 

::!11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 -
~ Türk Hava Kurumu Büyük --
~~ÜW &lM@@~lVJ ----- ------------

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir 

3 <U keşide 11 • Temmuz • 938 dadır. 

------------- Büyük ikramiye ----------- --- -
~ 50.000 Liradır ~ 
- = -E: Ayrıca: 20.000, 12.000, 10.000 liralık ikrami- i§ 
E velerle (20.000) liralık bir mükafat vardır... E -
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Istanbul limanına 14-3-93fl tari
hinde gelen ve Galatada Tahir ha
nında Hayri Arap oğlu ve şeriki a
centesine mensup Amerika bandıralı 
ve 37 Sefer numaralı EirnŞANJ va
puru hamulesinden ve 86 numaralı 
konşimentoda yazılı ELEKTRON 
959/ 3293, 959/ 3290, 959/3291 Mar
ka MQ. 1/ 3, 1/ 13, 1/4 numaralı cc
men 20 kap mala ait meskür acente
den almış olduğum 86 konşimento 
numaralı ordinoyu zayi ettim yeni
sini ala.cağımdan eskisinin hiikmii 
olmadığını ve bu ordinoyu hiç bir 
nama dro etmediğimi ve satmadığı
mı ilanen bildiririm; 

ANTALYA ANBARI 

Beşiktaş lcra dairesinden: 

Bir borçtan dolayı tahtı hacze alı

nrp paraya çevrilmesine karar veri -

len camlı büyük büfe müdevver ye

mek masası siyah aynalı gardirop 
mavi ve siyah çiçekli oda ta.kımı do

kuz parça keten örtü sarı çiçekli ve 
kırmızı zemin üzerine Avrupa ldli

mi eski tahta masa Avrupalı halı ve 

seccadesi 26-6-1936 tarihine müsa -

dif cuma günü saat 10 dan 12 ye ka 

dar Hasköydc Malcm iç Beritçi soka 

ğmda satılacağından talip olanlann 

belediye rüsumu ve ihale pulları 

müşterisine ait olmak üzere mahal • 

!inde hazır bulunacak memuruna mü 

racaatlan ilan olunur. (23817) 

Göz Hekimi 

Or. ŞÜKRÜ ERTAN 
Cafaloila Nuru Oıımınl.ye cad. No.SO 

(Caiak~u Ecuneaı bitiııt\). 

':"el 22566 

Beşiktaş lcra dairesinden: 

Bir borçtan dolayı tahtı hacze alı

nıp paraya çevrilmesine karar veri
len beyaz kırmızı ve san kutulu mu 

şanıba belediye rüsumu ve ihale 
pulları müşterisine ait olmak üzere 

26-6-936 cuma günü saat 10 dan 12 
ye kadar Hasköyde kömürcü sokak 

53 No. da satılacağından talip olan
ların mahallinde hazır bulunacak 

memw'Ulla müracaatları ilan olu • 
nur. (23818) 

.... 
.DOKTO 

Kemal N. im re 
mT VE ZUHREV1 

HASTALIKT..AR MUTEHASSISl 
Adres: Beyoğlu lstiklil caddesi 
Rumcu Dan No. 16 

HcrgUn öğleden sonra hastala
rını kabuJ eder. 

Telefon: 40153 
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l lst~nbul Harici Askeri 
Kıtaatı ilanları 

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

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

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

A - Bütün mekteblerde 
kaydı kabul 1 Temmuz 93 6 
da başlar ve 1 O Ağustos 9 3 6 
da biter. Müsabaka imtiha
nı da 15 Ağustosla 2 1 Ağus 
tos arasında yapılır. 

B - Mekteblerin bulun
dukları yerler haricindeki 
mevkilerde oturan isteklile
rin 1 O Haziran 936 dan 31 
Temmuz 936 tarihine kadar 
bulundukları yerlerin Asker 
lik şubelerine müracaat et
miş olmaları lazımdır. 

C - Kabul şartlarını ta
şıyan istekHler evrakını ta
mamlattınlıb 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 

l AN 

lstanbul Vakıflar Direktörliiğü ilanları 

Semti meşhur ve mahallesi 

Bahç~kapı Mehmed Geylani 
Babıali Lalahayreddin 

Zeyrek Ferhad ağa 
Ayvansaray Korucu Meh. 
med çelebi 
Çarşıda 

,, 
" 
" ,, 

" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" ,, 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

Çarşıda 

" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 

Cadde ve sokağı No. sı 

Arpacılar 
Tomruk ağa 7 

Zeyrek caddesi 14-120 
Ayvansaray cadd~si 1 

Alim Şah 
Emirşah 
Gelincik 

" ,, 

" Kazazlar orta 

" Kaz azlarda 
,, 

" 
" Hazırcılar da 

" F eracecilerde 
,, 

Keseciler de 

" 
" Yarım taş han 

Kürkcülerde 

" Kahvehane 

" 
" Kavukçular da 

Parçacılar 
Ressam basmacılar 
Kolancılar 

" 
,, 

Kalcılar 
Ağa 

6 
11 
25 
28 
30 
24 
25 

52-54 
27 
16 
35 
69 

5 
6 
4 

15 
5 

91 
46 

9 
26 
31 
12 
11 
14 

12 
18 
25 
11 
13 

14 
30 

Cinsi 

Arpacılar camii 
Mihrimah sul-
tan mektebi 
Dükkan 

" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" Dükkan 

" ,, 
Dükkanın nısıf 
hissesi 
Dükkan 

" ,, 

" 
" 

Muhammen 
fiyatı 

L. K. 

100 
17 

1 50 
1 

5 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
2 
2 
2 
2 
3 
4 
5 
5 
3 
3 
2 
5 
7 
3 
2 
2 
2 
2 
3 
1 
1 

1 
o 60 
3 
1 25 
o 60 

il 
TACETTiN GÜ~TAN 1 

BüYüK HOBilYA HAGAZASI 

19 - 6. 936 

MODERN ... TEMiz MALZEME 
ve BİRİNCi Slff/F İŞÇİLİH 

Bir 
defa 
gelip 
görü
nüz. .__ .. ___ _.. ... __ -J İSTA!18lJL SlJUAl'l/W'W~ Fİltı:!A~R 

YOHUŞU rıo 65' Tfl.EFOrt. 22321 

4053 

istanbul Jandarma Satınal
ma Komisyonundan: 

T 

Beher kilosunun İlk teminat 
Mıktan Cinsi tahmin fiatı 

Kuruş Santim Lira 
10,000 kilo Kabara Çivi 28 209 

75 ,, Balmumu 90 506 
1 - 6-6-936 tarihinde yapılan kapalı zarf eksiltme

sinde talibi çıkmayan yukarda miktar ve cinsi 
yazılı iki kalem kundura malzemesi pazarlığa çevril .. 
miştir. 

2 - Pazarlık 21-6-936 cumartesi günü saat 10, 11' 
re kadar Gedikpaşada Jandarma dikim evi binasındaki 
Jandarma satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Her iki cinsinin bir istekliye veya ayrı ayn istek
lilere ihalesi caiz olan bu malzemenin nümune ve şartna
mesini her gün komisyonda görebilirler. 

4 - İstekliler isteyecekleri kaleme aid ilk teminat 
makbuzlarını veya banka kefalet mektuplarını ve diğer 
vesikalarını yanlarında bulundurarak belli edilen gün ve 
saatlerde Komisyona gelmeleri. (3410) 

lımir Vakıflar Direktörlüğünden: 

maraflar tamamen istekli
ye aittir.Bunun için de gidiş 
ve dönüş masrafını beraber 
götürmesi lazımdır. 

Saraçhane Mimar Ayas 

Hacı Memiş 
Uncuoğlu 
Medrese altında 

51-53 
20 
44 
37 Dükkanın rus~ 

hissesi 
2 

Mezarlık başında ( 5 8 7 9 3) lira ( 84) kuruş bedeli ke
şifli hal binası inşası evvelce kapalı zarf usulile yapılan 
eksiltmede (52032) lira (55) kuruş bedelle müteahi
dine ihale edilmişti. Müteahitin teahhüdünü ifa etmeme
si dolayisiyle mukavele fesih edilmiş ve idare ile eski 
müteahhit tarafından vücude getirilen imalat mahke
mece tesbit olunmuştur. Geri kalan imalat müteahhit 
nam ve hesabına yaptırılmak üzere 14-6-936 tarihinden 
itibaren açık eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 30-6-936 
salı günü saat onaltıda İzmir Vakıflar Direktörlüğü bi .. 

~ nasında müteşekkil komisyon huzurunda yapılacaktır. 

E - İstekli mektebe ka
bul 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. 

Çarşıda 
Tahtakalede Hoca Hamza 

" " " 
" " " Bahçekapıda Dördüncü Va 

" " " Çarşıda Çuhacı hanı üst 
katında 

" " " ., ,, 

" " " Çarşıda Y organcılarda 

Eminönünde Valde hanı 

Çelebioğlu Alaeddin 

" " 

Keseciler 
Deve oğlu yokuşu 

" " 
" " 

150 
52 
54 
56 

kıf hanın asma katında 4 

" " 

Taş handa 

Rıhtım üzerinde 

Yenicami avlusunda 

" " 

30 
29 

31 
58 

5 
2 

Peyke mahalli 3 
Ardiye 5 
Ardiye 5 

" 
5 

Oda 17 

" 15 

" 3 

" 
4 

" 
4 

Odanın nısıf hissesi 3 
Odanın rubu his- o . 
sesı 

Bir metro seksen 18 
santim mahal 
Kahveler arasında 
helalar yeri 

3 

Kahveler arasında- 2 

50 

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

ki aralık yeri 
Şehzadebaşı Camcıali Vezneciler 92 Arsa 20 
Şehzade Hoşkadem Cami ittisalinde 2 3 ,, 2 

• • • Şehzadebaşı Fevziye cad- Fevziye caddesi ,, 200 sene 

Bayramiç Tüm ihtiyacı i
çin 21 O ton un kapalı zarfla 
satın alınacaktır. Unun be
her kilosuna 15 kuruş fiat 
biçilmiştir. İhalesi 25 Hazi
ran 936 Perşembe günü 

&~ liği 
Şehremini İbrahimçavuş 14-16 ,, O 80 

Yukarda yazılı mahaller 9 3 7 senesi Mayis nihayetin e kadar kiraya verilmek üze 
re açık arttırmaya konmuştur. İstekliler seneliğinin yüzde yedi buçuğu nisbetin
de pey akçelerile birlikte 29-6-936 pazartesi günü saat onbeşe kadar Çenberli
taşda İstanbul Vakıflar Müdürlüğünde Akarat Kalem ine gelmeleri. (3411) 

saat 14,30 da Tüm Satmal- lstanbul altıncı icra memurluğun
ma Komisyonu binasında ya dan: 
pdacaktır. Un un evsaf ve şe- Mahcuz. olup paraya çevrilmesine 

· · k · d .. ın· b. karar venlen cam kavanoz, fayans 
raıtı omısyon a gor e ı- saat takımları, kesme lamba, yemiş-
lir. Eksilttneye gireceklerin Iik ve sair züccaciye malları 23-6-936 
2490 sayılı kanunun 2, 3 salı günü saat 11-12 de lstanbulda 

m dd S• .. • tenilen ve- Çiçek pazarında Altıparmak hanın -a e ıne gore ıs d .. .. .. k tt t 1 v d · ti 
saik ile ilk teminat tutarı a uç~cu .~ a sa 1 acagın an :s · 

. . l d yenlerın o gun ve saatte malıallmde 
olan 2365 !ıranın ıha e en bulunacak memuruna müracaatları 
bir saat evvel makbuzunun ilan olunur. (23813) 
komisyona verilmesi şart- ~~~~!!!!!!!!!!!~~~~~!!!!!!!!!!!~ 

tır. ( 1 1 ) ( 3 16 5 ) meye geleceklerin 2 4 9 O sa-
* * • 4283 yılı kanunun 2, 3 maddesi-

Bayramiç garnizonu ıçın 
2 4 2 5 O kilo sade yağı kapalı 
zarfla satın alınacakdxr. Sa
de yağının beher kilosuna 
80 kuruş fiyat biçilmiştir. İ
halesi 30-6~936 salı günü 
saat 14,30 dadır. Sade yağı
nın evsaf ve şeraiti Komis
yonda görülebilir. Eksilt-

ne göre istenilen vesaikle 
1460 lira tminatı ile belli 
gün ve saatta Bayramiçte 
Tümen Satınalma Komisyo
nuna müracaat etmeleri. Ve
rilecek teminat ihaleden bir 
saat evvel makbuzu Komis
yona verilecektir. ( 17) 
(3247) 4372 

lstanbul Cümhuriyet 
Müddeiumumiliğinden: 
İstanbul ceza ve tevkif evleri için 31-5-937 akşamına 

~'adar satın alınacak 440400 kilo birinci nevi ekmeğin 
16-7-93 6 gününde kapalı zarf usulile yapılan eksiltme
sinde teklif edilen fiyat uygun görülmediğinden bu 
mikdar ekmek yeniden kapalı zarf usulile eksiltmeye 
konmuştur. Muhammen bedel 49545 liradır. Muvakkat 
teminat 3 716 liradır. İstekliler şartnameyi tatil zaman
larından maada her gün İstanbul Müddeiumumiliği Le
vazım dairesinde görebilirler. Eksiltme 6-7-936 pazar
tesi günü saat 15 de İstanbulda Yeni postahane binasın
c la İstanbul C. Müddeiumurniliği levazım dairesinde ya
pılacaktır. Eksiltmeye gireceklerin zarflarını eksiltıne 
saatinden bir saat evveline kadar İstanbul Adliye le
vazım dairesinde toplanacak komisyon riyasetine N o.lu 
makbuz mukabili bizzat vermeleri veyahut dış zarfı mü
hür mumu ile kapatılmış ve ismile açık adresinin ve 
hangi işe ait olduğunun yazılması şartile aynı saate ka
dar iadeli taahhütlü olmak üzere mektubla göndermele
r; ~lan olunur. (3423) 

İstekliler keşif,şartname,proje, münakasa şartnamesi ve 
tespiti delail raporunu her gün Vakıflar idaresine mü
racaatla görebilirler. 

Eksiltmeye girecek müteahhitlerin kendilerinin mi.· 
mar veya mühendis olmaları. İnşaatın her türlü kanuni 
idari ve fenni mesuliyetlerini kabul ve ifa edecek müte
hassıs Mühendis veya mimarla bütün muamelerde müş
tereken mes'ul olmak üzere çalışmaları şarttır. Ayni za
manda bu eksiltmeye girebilmek için en az (30000) 
liralık bir binanın inşaatını muvaffakiyetle bitirmiş ol
duğuna dair Resmi fen hey' etlerinden verilmiş musad
dak belgeler göstermesi mecburidir. Ayni zamanda ma
li teminat mektuplarını veya idare veznesine yatırdık
ları nakit teminat makbuzlarını ehliyet fenniye ve tica
ret 6dası vesikalarile birlikte ihale gün ve saatte komis
yona müracaatları ilan olunur. (3412) 

Milli Saraylar Müdürlüğünden: 
1 - Dolmabahçe Sarayı Rıhtımı üzerindeki parmak

lıklı muhafaza dıvarı ve sütunlarının sıva, badana ve 
yağlı boya tamiratı açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Yapılacak işin tahmin bedeli üç bin yüz yedi lira 
otuz üç kuruştur. 

3 - Bu tamirata müteallik birinci keşif cetveli ile 
şartnamenin birer suretleri pazardan başka hergün Dol
mabahçede Milli Saraylar Müdürlüğü kaleminden alı
nabilir. 

4 - Eksiltme, Temmuzun Dokuzuncu perşembe gü
nü saat On beşde Milli Saraylar Müdürlüğü binasın
da yapılacaktır. 

5 - Muvakkat teminat ikiyüz Otuz beş liradır. 
Bu paranın eksiltmenin yapılacağı zamandan bir saat 

evvdine kadar Malsandığına yatırılmış bulunması la
zımdır. 

6 - Eksiltmeye girecek olanlar Ticaret Odasına ka· 
yıth bulunacaklar ve şimdiye kadar başka yerlerde yap
tıkları tamirat işlerine dair elde ettikleri vesikalarla bu 
vesikaları göstermek suretiyle eksiltme gününden evvel 
Tvfilli Saravlar Mimarlığından ayrıca alacakları fenni 
iktidar şehadetnamesini ve teminat parası makbuzunu 
muayyen zarnandan bir saat evveline kadar eksiltme 
hey'etine tevdi edeceklerdir. (3362) 

ISTANBUL 3 üncü lCRA MEMURLUGUNDAN: 
Mahcuz ve paraya çevrilmesine karar verilen 300 

sandık muhtelif eb'atta çivi 26-6-936 tarihinde saat 10 
dan itibaren Beşiktaşta Usulcu oğlu Evdekimos ve şü
rekası çivi fabrikasında paraya çevrilecek ve kıymeti 
muhamminesinin yüzde yetmiş beşini bulmadığı t~kdir
de ikinci arttırması 2-7-936 tarihinde aynı mahal ve 
~:-ı~ttP vapılacağı ilan olunur. ( 341 7) 
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Askeri Fabrikalar UmuDıı Modorıana 
Satınalma Komisyonu ilanlar1 

55 Ton Benzin 
Tahmin edilen bedeli ( 165 Oo+)ı lira olan Y\lkanda mik 

darı ve cinsi yazılı malzeme Ask.eri Fabrikalar Umum 
Müdürlüğü Satınalma KomisyQnunca 6 Temmuz 936 
tarihinde pazartesi günü saat lJ 5 de kapalı zarf ile ihale 
edilecektir. Şartname parasız olarak Komisyondan 
verilir. Talihlerin muvakkat teminat olan • ( 12 3 7) lira 
(50) kuru3u havi teklif mekJ,ublarını mezkur günde 
saat 14 e kadar Komisyona wermeleri ve kendilerinin 
de 2490 numaralı kanunun Z. ve 3. maddelerindeki ve
saikle mezkur gün ve .saatta Komisyona müracaatları. 

(3143):1 4432 
. 

1255 Ton krip'e kömürü 
Tahmin edilen bedeli 11570 lira olan yukarda mıkta

rı ve cinsi yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Satınalma Komisy9nunca 21 Temmuz 936 
tarihinde Salı günü saat 15 de kapalı zarf ile ihale edi
lecektir. Şartname parasız olarak Komisyondan veri
lir. Taliplerin muvakka t teminat olan 131 7 lira 7 5 ku
nışu havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 e 
kadar Komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 
numaralı kanunun 2 .ve 3 maddelerindeki vesaikle mez
kur gün ve saatte Koınisyona müracaatları. ( 3148) 

1750 Ton Lavamarin Kömürü 
Tahmin edilen bedeli 227 50 lira olan yukarda mıkta

n ve cinsi yazılı mabeme Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Satınalma Komisyonunca 9 Temmuz 936 ta
rihinde Perşembe günü saat 15 te kapalı zarf ile ihale 
edilecektir. Şartname parasız olarak komisy~ndan ve
rilir. Taliplerin rrruvakkat teminat olan 1706 lira 25 
kuruşu havi tekliI mektuplarını mezkur günde saat 14 e 
kadar Komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 
numaralı kanunnn 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mez
kur giln ve saa,tte komisyona müracaatları. ( 3144) 

2000 ·r on Jeneratör kömürü 
Tahmin edilen bedeli (26000) lira olan yukarıda mik

darı ve cinsi :wazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum 
l'vlüdürlüğü Statınalma Komisyonunca 22 Temmuz 936 
tarihinde Çarşamba günü saat 15 de kapalı zarf ile ihale 
edilecektir. Sartname (bir) lira ( 30) kuruş mukabilin
de Komisyıondan verilir. Talihlerin "'Trluvakkat -teminat 
olan (1950-Vlirayı fiavf teklif mektublarını mezkur gün
de saat 14 e kadar Komisyona vermeleri ve kendilerinin 
de 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. maddelerindeki ve
saikle mezkur &ün ve saatta Komisyona müracaatları. 

(3149) 

14850 Ton Lavamarin kömürü 
Tahmin edilen bedeli ( 193050) lira olan yukarıda 

mikdan vıe cinsi yazılı malzeme Askeri Fabrikalar U
mum Miidilrlilğü Satınalma Komisyonunca 23 Temmuz 
9~6 tarihinde Perşembe günü saat 16 da kapalı zarf ile 
ihale edilıecektir. Şartname (dokuz) lira (66) kuruş 
mukabilinde Komisyondan verilir. Talihlerin muvak
k.:tt teminat olan (10902) lira (50) kuruşu havi teklif 
mektublannı mezkur günde saat 14 e kadar Komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 
2. ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatta 
Komisyona müracaatları. ( 315 O) 

Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü iı;:. n•~r -----
Menba suları arasında en kuvvetli 
radioaktitevesi bulunan Alemdağı 
Defneli suyu 10-6-936 gününden 
itibaren suculara verilmeğe baş
lanmıştır. 

Müteaddid resmi müessesatı sıhhiye mutahassıs etib
bası tarafından yapılan hikemi, kimyevi ve bakteriyolo
jik muayenat neticesi tanzim edilen raporlarla sıhhi su
larda aranılan bütiln evsafı hikemiyi haiz olduğu (koli
basil, enaerop, likefyan) mikroplarla her tilrlü mevaddı 
kimyeviyo ve uzviyeden tamamen ari bulunduğu bildi
rilen ve emsali arasında en kuvvetli R A D l O A K. -
,T E V 1 T E S l bulunan Alemdağı Defneli suyu 
10-6-936 gününden itibaren ağzı, bir tarafı (Evkaf) 
diğer tarafı (Defneli) ibaresini havi zımbalı huıuei 
kurşun mühürle mühürlü otuz litrelik küçük boy dama
canalarla iki buçuk litrelik galon şişeler derununda su
culara verilmeğe başlanmt1tır. 

Yukarda evsafı kimyeviye, hikemiye ve baktiriyolo. 
jik hassaları bildirilen ve bilhassa R A D l O A 
T E V I· T E S l N 1 N fazlalığı ile mütemayiz olan bu 
suyun safiyetinden emin olabilmek için şişelerin üzerin
deki vakfın hususi kurşun mühür ve zımbasına dikkat 
etmelerini sayın halkımıza ehemmiyetle tavsiye ede-
riz. (3230) · 4350 
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J Denfz Levazım Satınalm~ komisyonu ilanları 1 
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I " TAN '' • . 1000 li abk · -'- I : gazeteıının r aıgort11.1.1 :: 
M. M. Vekaleti Deniz Satınalma Komisyonu Reisli

iinden : 
1 abone teklifnameai kuponu i 

1 - 1 Haziran 936 günü kapalı zarfla yapılan müna- ~ 
kasasında talibi çıkmayan 10,000 ton Rekompoze ma- 1 
den kömürü 22 Haziran 936 pazartesi günü saat 14 de 
Arikarada Milli Müdafaa Vekileti binasında kapalı zarf- i 
la satın alınması tekrar eksiltmeye konmuştur. 

No Tarih: 19 - 6 1936 I 

2 - EkAiltmeye girmek isteyenlerin 7 9 5 O liralık ilk· 1 
teminatlariyle ve 2490 sayılı kanuna nazaran icap eden i 
vesikalarla adı geçen gün ve saatte Komisyonda hazır 
bulunmaları. 1 

3 - İsteklilerin teklif mektuplarını eksiltme günü 
saat On üçe kadar Komisyona vermiş bulunmaları. 1 

4 - 670 kuruş bedeli mukabilinde şartnamesini al- i 
mak isteyenlerin Ankarada Deniz Merkez Satınalma 
Komisyonundan İstanbulda Kasımpaşa Deniz Levazım j 
Satınalma Komisyonundan almaları. ( 313 5) 

4246 1 

Heybeliadada bulunan Deniz Harp mektebi için talı- ı 
min edilen bedeli 517 5 lira olan 46000 kilo Ekmek 30 
Haziran 9 3 6 tarihine rastlayan Salı &"Ünü saat 16 da ka- 1 
palı zarf suretiyle alınacaktır. 

Şartnamesi her gün Komisyonda parasız verilir. I 
Muvakkat teminat 388 lira 13 kuruştur. 1 

İsteklilerin, 2490 sayılı kanunda yazılı belgelerle, 
teklifi muhtevi mazruflan belli gün ve saatten bir saat 1 
evvel Kasımpaşada bulunan Komisyon başkanlığına 
vermeleri. ( 32 8 7 ) 4434 1 

i ~Adı, baba acb l 
soy ad1 

Dotduta '9' .. )'111 
-- - -
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ışı ve gUcft ,. 

- - -- -- -

Vereaeai 
• 

kimlerdir T 

1 

- -

lkametglb 
Adrem 
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IWüliyetl var ı 
mıdır, var lae a. 

ii~ resinden maJOJ. 
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Nekadar ...,,,.. l .oa,ıınaıcı . 

ıcfn abone olduğu 
SOnu: 

- ·-

Bu kuponıı dcrccdil ecelı razıl&J l&J•t okunaklı ,,a.ı:ı11111, oımaııdıı. 

Istanbulda Tan gazetesi aigorta servisine. 

Gauteolıln 23 Nl§U 1938 nu.M 
"'mda ya.zıb şartlar dairesinde 111&... 16 

Cinsi Mıktan Tahmin Bd.Muvakkat Eksiltme gün ve 1 ya karşı ıooo •!alık ıl~ortah abone kuru~ıu 
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Kilo 
Süt ıoooo 
Yoğurt 10000 ) 

teminat saati I yazılmak &.tiyonam. Abee ..... W. pul ve 
Lira Kr. Lira Kr. - 0 göndert11nt,ttr. 81~rt• w111ela imza ~ 
1000 00 7 5 00 30 Haziran 936 11 1 nin yapthnuntr dilerim. j 

) 3700 00 277 50 30 Haziran 936 14 
Süt 20000) 

Deniz Talebe ve eratı için yukarda yazılı Üç kalem gı
da maddesi hizalarında yazılı gün ve saatlerde açık ek
siltme suretiyle alınacaktır. 
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BA · Ol . ROl'1.AT İZP1A .l~P. ·~ •R İ lE. C.l< " VE NEZLEYE KA R' ı il · · tı Ç TIR 

Şartnameleri, her gün komisyondan parasız verilir. 
İsteklilerin, yazılı muvakkat teminatlarını İstanbul No 

lSTANBUL TRAMVAY ŞlR KETi 
(1936 yılının 15 Hazirandan sonra) 

Pazardan başka &\inlerde Gidiş - Geliş programı 
Y O L L A R Ilkkalk11 Aralık Dakilra Sonkalkq 

Şişli - Tünel 

Tünel - Şişli 

,, Vilayeti muhasebeciliğine yatırarak mukabilinde ala
cakları makbuz veya banka teminat mektupları ile ve 1 O 
belli gün ve saatlerde bulunan komisyonumuza müra
caatları. ( 3284) 4435 ---

11 Şişli - Beyazit 

!M 

6.00 
6.20 

5.40- 7.30 JO U.40 
7.341- .... • 9.00-17.30 6 

17.30- 19.0C 6 
19.00-24.00 10 24.tO 
6.20- 9.-

Kapah---Zarf Usulile 

Eksiltme ilanı 

SÜMER BANK 
Umumi Müdürlüğünden 
1 - Zafranbolu civarında Karabükde kurulacak demir 

Fabrikalarına aid şehir inşaatı temeller vahidi fiat esasile 
ve temellerden yukarı kısımlar toptan götürii suretile eksilt 
mey çıkarılmıştır. Tahmin edilen inşaat bedeli 469,3 72,41 
liradır. 

2 - Bu işe aid eksiltme evrakı şunlardır: 
A) Eksiltme şartnamesi 

B) Mukavele projesi 
C) Fenni şartname 
D) Fiat cetveli, keşit hülasaları 
E) Hususi şartname 
F) Projeler 

isteyenlerin bu evrakı 25,00 lira mukabilinde Ankara'da 
Ziraat Bankası binasındaki Sümer Bank Muamelat müdür
lüğünden alabilirler. 

3 - Ekıiltme 8 · 7 · 936 Çartamba günü aaat 16 da An· 
kara Ziraat Bankası binasında Sümer Bank Merkezindeki 
komisyonda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapah zarf usulile yapılacaktır. 

5 - İsetklilerin 22.524,90 lira muvakkat teminat verme
si tizımdır. Bundan başka eksiltmeye girecekler ihale gi_: 
nilnden 3 gün evveline kadar Bankaya bu i'l başarabilecek· 
terini .isbat edecek evrak göstererek bir ehliyet vesikası ala· 
caklar ve bu ehliyet vesikasını teklif mektuplarına leffede
ceklerdir. 

Posta ile gönderilecek teklif mektuplarının nihayet ihale . 
saatinden bir saat evveline kadar gelmiş ve zarfın kanuni 
şekilde kapatılmış bulunması şarttır. 441' 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden: 

1 - Ankara Yükaek Ziraat Enstitüsü Eczanesi için 
gerekli olan miktar ve müfredatı şartnamesinde yazılı 
bulunan ecza açık eksiltmeye konulmuştur. 

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

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

Müdürlilfüne müracaattan. ( 13 09) ( 3 2 31 ) 4831 

9,00-17.50 

Beyazit - Şişli uı. 
17.30- 19.00 
19.00 - 24.00 

6.30 - 7.30 
7.30- 9.00 

6.30 12 Harbiye - Fatih 
t .00-Jl-.H 

ı 1.so-ıt.oo 
19.00 - 24.00 5.45 Fatih - Harbiye 
6.40- 9.00 
9.00 -11.ıo 

6.40 12 a H arbiye - Aksaray 
17.30- 19.00 
ı 9.0CI - 23.30 Aksaray - Harbiye 5.s7 ---------. 15 Taksim - Sirkeci 7.15 

Sirkeci - Taksim 
16 Maçka - Beyazit 

Beyazit - Maçka ---16 a Şişli - Eminönü 
DePo 

Eminönü - Maçka 
Maçka - Eminönü 

1 7 Şişli - Sirkeci 
Sirkec;i - Şişli 

1 7 a Mecidiyeköy-Eminönü 

7.SS 
6.lS 

7.00 

6.10 

6.40 

7.05 

l .ll 

us 

Eminönü - Mecidiyek. 1 11 
~---=---~~------=-..-----~· 
19 Kurtuluş - Beyazit e.oo 

Beyazit - Kurtuluş 

19 a Şişli - Eminönil 
D epo 

6.35 

7.15- 9.00 . 
17 .32.=:l.51.30 
IU.5- 7.30 
7.30- 9.00 
9.00-17.30 

17.SO - 19.00 
19.00- 21.00 
21 .00- 24.00 

6.10- 7.SO 
7,H- g,oo 
9.00-17.iO 

17.30-;o.so 

6.25- 9.00 
9.00 - 17.30 

1 7.30 - 30.30 

6.45- 1.JO 
7.30- 9.00 

17.SO- ı9.15 

e.oo- 7.30 
7.30 - 9.00 
9.00-17.30 

17.lO - 19.0i 
ı 9.00 - 21.00 
21.00 - 25.SS 

15.0S - 7 .3ıt 
7.30- 9.00 
!UKl-17.30 

17 -'O - 20.45 

14 
21 

23.l S 

1 
2t 24.IO 
13 24.00 
7 ., 
' 13 23.lS 

17 2130 
l4 
14 
21 22.50 

7 19.10 

1 

' 19.~ 

ıı , 23.%0 

• 9 

' 15 24.0S 
20 

u us 
7 

13 20.50 

' 20.2!,_ 

• 20.00 
9 
1 20.JO 

21 lt.4S 
21 
21 191 !_ 
u ZJ.10 
8 - 9 
a 

n %3.55 
21 

ıs e.43 
8 

13 20.4S 
8 

20.ıs 

Eminönü - Kurtuluş 
Kurtuluş - Eminönü -::-::----=:---:-:----------.....::.6.57 ________ ""-'--~ 

22 Beşiktaş .. Bebek s.2s 

Bebek - Eminönü 5
•
45 

Eminönü - Bebek 
Bebek - Beşiktaş 

s.ss 

5.4S- 7.30 
7.30- 9.00 
i.00 - 17.30 

17.30 - 19.00 

ıs 

8 
11-12 

8 
20 ı9.~.oo 

~------------~ 
S.SO- 7.30 ı s 
7.30- 9.00 10 

2 3 Ortaköy - Aksaray • S.50 

9.00 - 17.SO ıs 
17.30-19.00 9 
19.00- 21.3S 15 

6.35 Aksaray - Ortaköy 
- --6.30- 9.00 10 

9.00 - 17.30 14 
&.30 34 Beşiktaş - Fatih 

17.30 - 19.00 9 
ıt.00- 2 1.20 15 

23.40 

24.20 

1.0~ 
20.SO 

21.3S 

20.40 

___ F_a_t_ih_-_B_eş....;;;,._ik_t_• ..... ~-----'·ıo_..__ __ 21.22_ ----32 Aksaray - Topkapı us 
Topkapı - Sirkeci 
Sirkeci • Topkapı 
Topkapı - Aksaray 

3 3 Aksaray - Y edikule 
Y edikule - Sirkeci 
Sirkeci - Yedikule 

S.40 

6.12 

Uf 

Y edikule .. Aksaray __ _ 

3 7 Aksaray - Edirnek. ~~i 
E<lirnek. - Sirkeci 
Sirkeci - Edirnek. 
E dirnek. - Aksaray 

6.14 

S.40 - 7.30 
7.30- 9.00 
9.00-17,30 

17.30 - ı Sl.00 
lt.00 - 21.00 
21.00-24.SS -5.45 - 7.30 
7.30- ı.oo 
f.00-1 7.30 

17.30- 19.00 
19.00- 21.00 
2 ı.oo - 24.40 -5.45 - 7.30 

7.30- Sl.00 
1.00-17.30 

11.30 -.ıı.oo 
19.00- 21.00 
21.00 - 24.25 

8 
7 23.30 

11 
7 24.00 

11 
20 24 3S 

a 23.35 
7 

11 
7 24.05 

16 
20 24.40 

10 23.25 

' ıo 23.SS 
6 

ıs 24,25 
20 

Sah ibi: Şt1KR0 ARIÇ - Umumi Neşriyatı İdare Eden : S. SALİM 
Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. - Basıldığı yer: TAN Matbaası 
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Çecuklarınızın dişlerine ~ok dikkat ve itina ediniz: 
kUçUk iken bozulan difler sonra d üzelmez. 

KASE 

NEDKALMiNA 
Karaağaç Müesseseleri 
Müdürlüğünden: 

Mevsimin "başlaması hasebile soukhava mahzenleri
mizin yumurta kısmı da hazırlanmıştır. Şeraiti sıhhıiye 
itibarile benzeri olmayan yumurta mahzenlerimize ka
bul olunacak yumurtalar mutahassıs bir şefin daimi 
nezareti altında bulunacakdır. Mallar kendi vasıtamızla 
depolarımıza getirileceği gibi istenildiği anda götürüb 
yerlerine teslim etmek masrafları tamamen müessese
mize aittir. Tarifemiz gayet ucuzdur. Mesela : 

Yukarıda yazılı nakil masrafları da dahil olmak ve 
Nisan iptidasından Mart nihayetine kadar bir mevsime 
mahsus bulunmak üzere yumurtanın büyük sandığın
dan 250 ve küçük sandığından 125 kuruş ücret alınmak
tadır. Diğer eşya muhafaza ücretleri de aynı ucuzlukta
dır Alakadarlar depolarımızı her zaman gelüb görebi
lirler ve daha ziyade tafsilat almak isteyenlerin souk- · 
hava mahzenlerimiz Şefliğine (telefon 40607) müra
caatları ilan olunur. (3259) 

Türkiye için yegane mümessili BOURLA BİRADERLER ve Şsi. 

İstanbul - Ankara - İzmir 

.T AN 

HASAN 
• 

pudraları 
İnce, hassas .kadınların en 

büyük zevkleridir. Beyaz, Ra
şel 1-2, Pembe 1-2, Okr 1-2 
renkleri vardır. Türkiyede pud
ra ve ıtriyatta en ziyade mu-

vaffak olan ve beğenilen Ha
san Pudralarmın taklidlerinden 
sakınınız ve Hasan • markası

na ve ismine dikkat ediniz. 
Kutusu 30, büyük 50 kuruştur. 

HASAN TRAŞ PUDRASI 
20-30 kuruştur. Hasan Çocuk 

Pudrası kutu 20, paket 10 ku
ruştur. Hasan Talk Pudrası 

yarım kiloluk kutu 40 kuruş
tur. 

HASAN DEPOSU r 

Ankara, İstanbul, Beyoğlu 

YALNIZ BiR KAÇ GUN KALDI 
Galatada Börekçi fırını ımasında 

EKSELSYOR 
ELBİS E MAGAZASININ 

Resmi tasfiyesi hasebile yapılmakta olan büyük ve 

MECBURi SAl IŞlAN 
istifade fırsatinı kaçırmayınız. 

Hazır ELBİSE, PARDESÜ, PALTO, KADIN MANTOLARI ve her 
cins kadın, erekek ve çocuk MUŞAMBALARI gayet tenzilatlı 

fiatlarla tedarik etmek isteyenlerin herg\in 

EKSEL SYOR mağazasına 
Sabah saat 8 den itibaren 19 kadar müracaatleri ilan olunur. 

Hali tasfiyede Ekselsyor K. Plakas J. Heşkoviçi ve Şeriki Kollektif 

Şirketi . Tasfiye memurları Avukat İ'. Agah Akkan 
ve Avukat H . Süleyman 

19 - 6 - 936 ---
GR p • 

1 N • 
1 

En inadcı baş ve diş ağrılarını en kısa 
zamanda ge~irir. Onun bu yüksek te· 
sirini milyonlarca kişi tecrübe etmiştir 

~ • 

! 
1 

Bütün gece süren müthiş baş ağrlla• 
rından sonra bir tek kaşe G R i Pi N 
alarak rahat rahat ve mışll mışll uyudu 

• 
1 -

Satıhk Köşk 
Çekirce caddesi üstünde Kükürtlü 
bahçesi karşısında Çelikpalas Kü
kürtlü, Yeni Kaplıca, Kaynarca, 
ve Kara Mustafa kaplıcalarına ya
kın iki daireli 9 odalı 1900 metre 
bahçeli kuyusu ve elektriği mevcut 
29 numaralı köşk uygun fiyatla satı
lacaktır, talip olanlar köşkte oturan 
lara müracaat etmelidirler. 

ZA Yl - Mühendis mektebi muha 
sebe veznesine ekmek teminatı kat, 
iyesi olarak yatırdığım 131,58 kuruş 

luk iki adet yüzde be~ faizli hazine 

tahvili 30 mart 936 tarih 1-41 numa . 
ralr makbuzu zayi ettim yenisini a.!a· 
cağımdan eskisinin hükmü yoktur • 

Galata .Mumhane caddesi 66 ve 

74 numarah miiteahhit Adil 

stanbul Gayri mübadiller Komisyonundan: 
D. No. 

549 

1137 
1153 

1446 

1512 
1536 
1564 

1629 

1633 
2089 

2092 

2114 

3220 

3564/ 3 

3572 
4151 

411)8 

4595 

7763 

7993 
8101 

8132 

8154 

Semti ve mahallesi 

Yeşilköy Köyiçi 

Burgazada 
Galata Kemankeş 

Bebek 

Aksaray Çakırağa 
Kınahada 
Eyilp Nişancı 

Bostancı 

" 
Büyükçarşı 

Ortaköy 

Usklidar Yenimahalle 

Tophane Hacı Mimi 

Kadıköy Osmanağa 

Büyükada Maden 
Erenköy Çatalçeşme 

Eminönü Ahi Çelebi 

Hasköy Halıcı oğlu 
Abdüsselam 

Bakırköy Kartaltepe 

Ortaköy 
Kadıköy Osmanağa 

Yeşilköy Umraniye 

Büyük çarşı 

Sokağı Emllk No. 

E. Kuyu ve Ayazma 
ve Kuyu meydanı 
Y. Cünbüş ve Mi
rasyedi 
Mezarlık 
Topçular Cad. 

Yenimahalle 

Hayriye tüccarı 
Livadya 
Değirmen 

Çatal çeşme 

13-15-
17-2 
mahallen 

2-4-6 ve 2 
16 

E. 86 
Y. 74 

E. 12 
Y. 14 

31 
20-22 

E. 5-5 
Y. 7-5 
E . 15 Mü. 
harita 66 

16 MU. 
Bitpazarı 19 
Çadırcılar 

E. Karadağ Y. Fırm E. 47 
mahallen Uç yıldız Y. 17 
E. Pampol ve Papas 36-22 
Y. Payanda ve Selamet 
Sultan odaları E. 22 
çıkmazı Y. 20 
E. Yoğurthane 65 
Y. ·Mühürdar Fuat harita 18 
Aya Nikola 
Çatal Çeşme 
Alipaşa tariki 
Yemiş iskelesi 

E. 44 Mü. 
E. 11-15 

harita 66 
E. 11-

Y. 9 

E. Hürehane ve yağ- E. 11-112-
hane Y. Kumbara- lH 
hane ve Yağhane Y. 11-94-96 
lncirli Cad. E. 26 Mü. 

Harita 5 
Güreli oğlu E. 26 Y.44: 
E. Halidağa Y.Re,it E. 25 Mil. 
Ef. ve Talimhane 
E. Zincirli meydanı 35 
Y. Boıtan 

Takkeciler E. ve Y.14 

Cinsi ve His. Hisseye göre 
muhammen K. 

Kagir dört dükkan 1000 T. L. 
ve Ustünde odaların 
5/ 25 His. 

1148,50 metre arsa 230 
üstünde odaları o- 420 
lan kagir dükkanın nısıf 
hissesinin 144 de 21 ve 
rubu hissesinin 21/ 384 his. 
Ahşap hanenin 150 
2/ 7 His. 
61,03 metre arsa 1220 
1930 metre arsa 386 
Bostan ve bostan 160 
evi ve kulubenin 7/ 72 His. 
137 metre arsa 164: 

346 " 
Kagir dükkanın 
32/ 120 His. 
Bağçeli kagir 
hanenin 1/ 4 His. 
Arsa 

4:5 ı:netre arsa 

118 metre arsanın 
4/ 6 His. 
14 73 metre arsa 
103 metre arsa 

üstünde odaları 
olan kagir dükka
nın 6/,25 His. 
Bağçeli ah33p iki 
hanenin 1/ 4 His. 

962 metre arsa 

Hanenin 1/10 His. 
479 metre ars!l,. 
nm 4/6 His. 
Bağçeli ahşap ha
nenin 1/3 His. 

Ki.gir dükkanın 
5/ 6 His. 

416 
220 

250 

90 

550 

320 

389 
62 

1430 

370 

290 

10 
1350 

250 

170 

" 

" 

" 
" 
" 

" 
il 

" 

" 

,, 

" 

" ,, 

" 

" 

,, 

,, 
,, 

" 

" 

Yukarda evsafı yazılı gayrimenkuller 7-7-936 tarihine tesadüf eden Salı gününden itibaren on g\in müd

detle pazarlıkla satışa çıkarılmıştır. Pazarlık için talip olanların ihaleleri Salı ve Perşembe günleri saat 

ondan on ikiye ve 14 den 17 ye kadardır. Bu iki günden maada her gün sabahları saat 10 dan on ikiye 

kadar satı§ komisyonuna mliracaatl arı. Satış münhasıran gayrjmübadil bonosiladır. 

--• TİFOBİL-... 
Dr. İHSAN SAMI 

Tifo ve paratifo hastalıklarına 

tutulmamak için ağızdan alman 
tifo haplarıdır. Hiç rahatsızlık 
vermez: Herkes alabilir.Kutusu 

55 kuruş. 

Istanbul ikinci ticaret mahkeme • 
sinden: 

Davacı Türkiye İş Bankası Veki· 
li Ismail Isanm müddeialeyh İstan • 
bul memba suları Türk Anonim Şir
keti aleyhine açtıgı iflas davasının 
cari m~hakemesinde müddeialeyhin 
ikam~tgahı meçhul bulunmasına bi
naen ilanen tebliğat icrasına ve mu
hakemenin 17 haziran 936 tarihine 
talikini havi yapılan ilana rağmen
gelmiyen müddeialeyh hakkında 401 
inci madde mucibince :ve ilanen gı • 
yap kararının tebliğine karar verile
rek muhakemenin 5 teşrinievvel 936 
pazartesi saat on dörde talik olundu 
ğu tebliğ makamına kaim olmak üze 
re ilan olunur. (23823) 

v ....... 1 

J. ftOUSS•L d e Htılır. 

ISTAlllUL TUMI 111.,•aaı llt. 12. 
t3 11u1111!'9llı lıllalııu•uııı 
ı111yl11lı, bld••• glndtrlllr. 


