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5 KURUŞ 
SiYASAL GUNDELIK GAZETE 

Fransa da zecri tedbirlerin liğvını istiyor . 

Baldvin kabinesi istif aya çağırılıyor 
·····················································:;······················· 

Loid Corç, zecri tedbirlerin 
ilgası alçakhktır diyor. 

işçi partisi neşrettiği beyannamede hükumetin 
son kararını "Hiyanetivataniye,, diye tavsif ediyor 

Paris, 19 (Tan) - Kabine bu sa
bah Blumun başkanlığı altında bir 
toplantı yapmıştır. Bu toplantıda, ln 
giltere tarafından zecri tedbirlerin 
kaldırılmasına dair verilen karar gö 
rüşülmüş ve Fransanın takip edece
ği yol kararlaştırılmıştır. Hariciye 
Nazın Delbo, Fransanm kollektif 
emniyet prensipine sadık olduğunu 
ve Milletler Cemiyeti tarafından ve
rilecek herhangi bir kararı kabul e
deceğini söylemiştir. 

Kabine, Delbo tar~fından verilen 
izahatı dinledikten sonra, Fransanın 
da zecri tedbirleri kaldırmasına ka -
rar vermiştir. 

Kabine, ayni zamanda, kollektif 
emniyet sisteminin vücude getirilme 
si için büyük faaliyet sarfına deva
ma da karar vermiştir. Fransa hüku Loid Corç Macdonald 
metinin Cenevrede kollektif emniye- .---- ------- -------------L.-----
tln tatbikına müteallik birtakım tek- ı 
liflerde bulunması muhtemeldir. Bu 
maksatla Delbos, bliyük ve orta el
çileri nezdlerinde bulunmakta ol -
duklan hlikfimetlere Fransanın kol -
Jek(ü emniyet meselesi hakkındaki 
noktai nazarlarını bildirmeğe memur 
edecektir. Bu tatbikı temin etmch 

ıci.n .:rı~ ıııibt usuller kullanılacağı giz 
ı tutulmaktaeur • 

''Hiyaneti vataniye" 
Londra, 19. (A.A.) - Jşçl par

tisi halka hitaben "hiyaneti vatani
ye,, başlığı ile neşrettiği bir beyan
namede hükkmeti resmen giriştiği 
taahhütleri tutmamakla ittiham et
mekte, lngı1iz dış siyasetinin anah
tarı Milletler Cemiyeti olduğunu i
lan eylemekte ve halkı Milletler Ce
miyetinin ,_idaresi altında kollektif 
emniyeti, sulhU ve adaleti müdafaa
ya ve Milletler Cemiyeti Konsey ve 
:Asamblesinin meş'um toplantısından 
evvel sesini duyurmaya davet eyle
mektedir. 

Hükumet aleyhinde rey 
Londra, 19. (A.A.) - Reisleri Si

mon olan milli liberal gnıpu me
buslariyle reisleri Macdonald olan 
milli işçi grupu mebusları zecri ted
birlerin kaldırılması kararında hü
kfunet kendilerinin reyini sormadı
ğından salı günü hükumet aleyhin
de rey vermeye hazırlanmaktadır
lar. Bu takdirde Simon ve Macdo
nald kabineden çekilecekler ve kabi
ne münhasıran muhafazakarlardan 
ibaret kalacaktır. 

Nevil Çemberlayn mı 
Baıvekil oluyor 

Parla, 19. (A.A.) - Madş.m Ta
bouis, Oeuvre gazetesinde diyor ki : 

Dünkü celse Baldvin için pek fena 
bir celse olmuştur. Kendisinin ye
rine Nevil Çemberlayn'in geleceği 
artık her zamandan ziyade muhak
kak gibidir. Hem de pek yakında. 

Humanite gazetesi diyor ki : 
Meyusiyetini gizlememi§ olan E

den, ortaya her hangi bir sulh prog
ramı bile atmamıştır. Şimdi bu vazi
fe Fransaya terettüp ediyor. 

Avam Kamarasındaki 
gürültüler 

lngiliz parlamentosunda Edenin 
dış siyasa hakkında verdiği izp.hatı 

bütün tafsilatile dün yazmış ve Loit 
Corcun kabineye şiddetle hücum etti
ğini ve Avam Kamarasında büyük gil 
rilltüler çıktığını bildirmiştik .. 

DUn ajans bu hususta mütemmim 
tafsilat vermitir. 

Londra, 19. (A.A.) - Avam Ka
marasının dün öğleden sonra akdet
miş olduğu celse, şimdiye kadar 
misli görülmemiş derecede hararetli 
olmuştur. Eden, bUY,ilk bir gürültü 

[Arkası S incide] 

Partinin son kararı Üzerine 

İstanbul Valisi Üstündağ 
dün ,Parti işlerini devr:aldı 

Cümhuriyet Halk Partisi, memle
ketin siyasi ve içtimai hayatında glit 
tüğü yüksek gayelerin tahakkukunu 
kolaylaştırmak ve partinin inkişafını 
artırmak ve hızlandırmak için yeni 
bazı kararlar vermişti. Bu cümleden 
olarak bütün viliiyetlerde vilayet par 
ti başkanlığına her vilayetin valisi 
memur edilmişti. 

Dün bu hususta fırka merkezinden 
bütün vilayetlere ve bu arada Istan -
bul parti başkanlığına da icap eden 
tebliğatta bulunulmuştur. 

Bunun üzerinl. Istanbul Halk Par -
tisi başkanıAdana mebu·su Hilmi dün 
sabah partiye gelmiş evvela ilyönku
nıl üyelerine veda etmiş,sonra bütün 
teşkilata bir veda tamimi göndermiş
tir. 

Saat 11.,30 da Vali ve Belediye Re
isi Muhiddin Üstündağ parti merke -
zine gelmiş Adana mebusu Hilmiden 
muamelatı devir ve teslim almış, fi
len işe bllJilamış ve keyfiyeti o da bir 
tamimle bütün Istanbul teşkilatına 
bildirmiştir. 

Parti Genel Sekreteri 
Partide 

Ankara, 19 (Tan) - Dahiliye Ve
kili ve Parti Genel Sekreteri Şükrü 
Kaya, bugün öğleden sonra parti mer 

[Arkası 3 üncüde J 

Yukarıda lstanbul valisi ve yeni 
/lyönkurul Baıkanı Muhiddin Oa • 
tündağ, aıağıda eaki llyönkurul 
Başkanı Adana mebusu Hilmi 

Baılıakan ve Cümhuriyet Halk Partisi Genel Başkan vekili ismet lnönü
nün ve üç vekilin evvelki gün tayyare ile Ankaraya avdet buyurdukla
ruu yazmııtık. Yukandaki re8imlerde Baıbakanımız;ı Ankarada kendi-

lerini kcırıılayanlar arasında görüyoraunu:z 

·-· - -·· ·-· ____ ....._ _____ _ 

Köprüden lstanbul üzerinde tutulan güneıe bir bakış 
- Hususi fotoıtr.af muhabirimiz Hilminin resimlerindem 

Dün sabah güneş tutulurken 
........................................................... 

Uludağda 
• 

gecenın 

yetmiş saniye 
harikulCide 

•• suren bir 
manzarası 

Giineş kök yüzüne mıhlanm ış yuvarlak bir tahta gibi idi, Uludağın eteklerinden 
esrarlr..göJgcler bize doğru koşuyordu, vadide yeşil bulu tlar,dumanlar kaynaşıyordu 

f Sureti mahsusa da Ulud ağa gönderdiğimiz muharrirlerimizin birinden J 
Uyki.ısuz geçen bir gecenin alaca 

karanlığı içinde. Uludağın bodur çam 
fidanları ve keskin kayalıklarla çev
rili sırtlarına tırmanıyoruz. Güneşin 
tutulmasını, yerinde görmeğe gelen 
birçok kadın, erkek te, bizimle birlik
te dağı tırmanıyorlar. Hiçbir horo • 
zun haber vermediği Uludağ sabahın 
dan, henüz uzaktayız. Ayak sesleri -
mizden ürken vah§i kuşların kanat 
çırparak, bağrışa bağrışa önümüz -
den kaçıştıklarını seyrediyoruz. Ar -
kadaşlardan birinin §airliği tutmuş 

olacak ki, elindeki bastonla, çalılar 

arasından geniş gövdesine yol açar -
ken, bir yandan da kendi kendine mı
rıldanıyor: 

"Yarap, bu karanlık gecenin yok mu 
sabahı?,, 

Hava, o kadar solgun ki, Istnbu -
lun snyılr kışlan içinde bir kanun g~ 
ccsi de insanı, ancak bu kadar üşüte
bilir. Uludağ otelinin kızıl derecede 
sıcaklık neşreden sobası başından 
kalkıp, gece ile sabahın biribirindcn 

rATATÜRK 1

1 

lstanlml 19 (A.A.) - Ata
türk bugün ö~leden sonra mayo 
ile Flor:rada bizzat idare ettikle
ri bir m'otörbotla açık denizde bir 
sa.at kadar dolaşnıı.Şlar ,·o hunu 
müteakip sahile yakın bir nokta
da bir sandala geçip kendileri kü
rek çekerek Solarium plajına 
çıknu~lar \"C plaj gnzinosunıla bir 
miidclet halk arasında oturduk -
tan sonra Solarium otelinin ta
rasasını teşrif ile bir kahve i~miş
lcr ,.e akşama doğru yaya ola
rak deniz evlerine a\·det buyur
mu_!:ilardır. 

Atatürk bu gece kendilerine 
tazimatlarınr arza gelen hazı ar
kada:şlarmı yemeğe alıkoymuş -
lardır. 

Adisababadaki lngiliz 
elçisi dönüyor 

Adisababa, 19 (A.A.l - Habeis
tandaki Ingiliz elçisi Sidney Barton, 
beraberinde zevcesi olduğu halde bu 
Ç"lin Ingiltereye gitmek üzere buradan 
ayrılacaktır. 

Rasatfıane müdürü Falın Uludağda 
kampında 

• 

ayrılmamakta inat ettikleri bir saat• 
te. Fatin tepesine doğr.u yol almak. 
ilkin hepimizi sarstı. Fakat bu dağ 
havasında bilmem nasıl bir sihir var 
ki, neşemizden bir şey kaybetmedik. 
Kadınlar bile, yorgunluk eseri göster 
miyorlar. Yalnız, arada bir, nefesi ke 
siler~k: 

- Aman bayıldım! diye söylenen 
ler eksik değil. Bu "bayıldrm ! ,. sözü
nü, bizim ahbaplardan birinin ağzın 
dan duyunca, bir arkadaş dayanama 
dı; en aşağı beş yüz metro altımızda 
kalan yeşil çam ormanlarını göste • 
rerek: 

- Sen burada bayılabilirsin. fa • 
kat ben de buraya bayılınm ! dedi. 

O sırada karanlık ta aralanmağa 
başlamıştı. Güneş; doğmağa vakit 
bırakmadan Fatin tepesinde yakala
mak liızımdı . A<'hmlanmızı biraz da
ha açtık. OnUm sıra giden bir mü • 
hendis, meslektaşına : 

( Arkası 6 mcıda J 

·~·················· ....... ······ 
Tilrk irıkılAb• 

BaşDarken 
r-------~----- ~~-··==-===-~_,,~,__ ____ .., 

IZiya Şakir'in bu en kuvvetli vesikalara dayanan hariku· 
1ade tarihi tefrikasını yakında neşretmeğe başlıyoruz ... 

Bu büyük tefrikadan bazı parçalar 
lstanlnılda, yeni bir dc\'ir başlıyor:

bir yancla, sefahat.. diğer yanda 
zuliim ve seyyiat ... 

Yıldız yafması meselesi .. \'e, 0 man
lı devleti ricalinden 160 zatın dim
nıharhe ·e,•kedilmesi. 

Her gece Galata \'e Beyoğlu sokakla
nnda bulunan ''e failleri dalma 
meçhul '·alan kanlı rest>tler • 

Esbak Sadrazam Ahmet izzet Paşa 
Ye arkadaşları, Anadohıya niçin 

geçtiler? •• 

lngilizler, hir t.ek rniilakat için Ana·l~ 
lu~·a bir vapur silah hediye edi~ur
lar. 

( Entellicens Sen'İs) in her ay sarf et
tiği tam (100 bin) lira, nereye ı:i

diyordu? •. lngilizler, kimlerden !;i• 
kayete başladılar? •• 

Oamat Ferit Paşaya tertip edilen 
(Suikast). 

ÇOK YAKINDA TEFRiKA YA BASLIYORUZ 
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Yevmiyeler 

Ecnebi memleketlere 
gidecek murahhaslar 
Yevmiye kararname· 

sinde bazı yeni 

değiıiklikler yaplldı 
Ankara, 19 (Tan) - Barem\n bir, 

fki ve üçüncü derecesindeki memur • 
!ardan murahhas ve müşavir olarak 
yabancı memleketlere gideceklere ve
rilecek yevmiyelerin, tetkikat ve sa
ir, muvakkat memuriyetlerle gönderi 
lcoeklere verilip verilmiyeceği tasrih 
edilmemiş bulunduğundan, buna ait 
cetvelin (birinci maddedeki memur -
]ardan müşavir olarak veya siyasi 
:müzakereler haricindeki kongre ve 
.içtimalara iştirak, muvakkat memu· 
riyet ve tetkikat gibi vazifelerle gön
derllecekl re) şeklinde ve 1302 sayılı 
kararnameye bağlı cetvelin de aşağı
cia.ki şekilde değiştirilmesi kabul edil 
miştir: 

"Meclis reisi vekiller, mebuslar da
hil olduğu halde ,baremin bir, iki, üç 
derecedeki memurlardan murahhas 
olarak gideceklere 621,05 Fransız 
frangı (heyet reislerine icra vekille
ri heyeti takdirile 124,21 Fransız 
frangı daha. zammoluuabilir) 

Birinci maddedeki memurlardan 
müşavir olarak veya siyasi müzake -
ra.t haricindeki kongre ve içtimalara 
iştirak. muvakkat memuriyet ve tct
Jdka.t gibi vazifelerle gideceklere yev
miye 496,84 Fransız frangı, baremin 
4, 6 mcı derecesindeki memurlara 
yevmiye 434,73 Fransız frangı, ye -
dinci derecesinden 19 uncu derecesin
deki memurlara 372,63 Fransız fran
gı verilir.,, 

Adliyede yeni tayin 

ve terfiler 
Ankara, 19 (Tan)- Urgüp hukuk 

l.A ı.:-1:~-... t:'ono l:Jc.iln__snlh h& \rim\ 
Mehmet Fuat, lnegöl ceza hakimliği
ne Balıkesir azası Mehmet Tevfik, 
Kemaliye hakimliğine Of hakimi Şa
ban, Balıkesir azalığına ödemiş aza
m SnTI, ödemiş azalığına Kırşehir hu 
kuk hakimi Tahir, Çanakkale sulh 
hakimliğine Urgüp hukuk hakimi A
Ji, Kermik hakimliğine Kemaliye ha
kimi Mehmet Hüsnü, Polatlı sulh ha
kimliğine 1negöl ceza bakimi lsmall 
Hakkı, Aydın sulh hakimliğine hu -
.kuk hakimlerinden Ziya., Söğüt ce7.a 
hakimliğine Mustafa Ahmet, Düzce 
Sulh hakimliğine Tavas ceza haki -
mi Mustafa Asun, Adana müddeiu -
mumi muavinliğine Söğüt müddeiu -
mumisi Tevfik tayin edilmi§lerdir. 

iptidai maddeler 
• muafiyeti 

~kara, 19 (Tan) - Ji'inans Ba· 
bnhğr, 936 senesine ait muamele 
vergisi iptidai maddeler muafiyeti 
tevziat cetveli hazırlığını ikmal et· 
miştir. Cetvel hugiinlerde Bakanlar 
Heyetine verilecektir. 

Maliye Vekili CJeliyor 
~nkara, 19 (Tan) - Finans Baka 

m Fuat birkaç gün kalmak üzere Js. 
tanbula hareket etmiştir. 

iJeni kontenian tahsisatı 
'.Ankara, 19 (Tan) - Türkiye • İs· 

y,a.ııya ticaret anlaşmasının 372, 2, c, 
b, tarihli pozisyonlarına giren mal -
lar için verilmiş bulunan 170 bin Jd
Jo kontenjan kafi gelm~diğinden şim 
dilik yeniden 20 bin kiloluk konten
jan verilmesi kabul edilmiştir. 

lzmitte Atatürk günü 

tezahüratla kutlandı 
1zmit. 19. A.A. - Atatürkün 338 

~lında Tumite ilk ayak bastıkları 
gün Halkevimiz tarafından 19 ha
ziran olarak tcsbit edilmiş ve adına 
Atatürk günü denilmiştir. Bu müna
sebetle bugün §Chrimiz Halkevinde 
kutlama yapılmtS ve bundan böyle 
her yıl yapılması kararlaştırılmış
tır. Bugün şehir ba!'ttan başa bay
raklarla donatılmış ve saray bahçe
aıinde Halkevi tarafından 100 kişı
lik bir çay ziyafeti verilmiş, Ata· 
tiirktin o gün verdikleri söylev o· 
kunmuştur. 
Akşam da Halkevi ar kolu tara

fından bir müsamere verilmi§tfr. 

TAN 

,- ~ 

İzmir panayırı 
Ecnebi müessese
lere büyük kolaylık 

gösterilecek 

Yunanistan 

Türkiyenin tezini 
müdafaa edecek 

Metaksas Yunanistan Ankara, 19 (Tan} - lzmir 
panaJ,nna iştirak edecek ecnebi 
müesseselerine gösterilecek ko - umumi siyasasına dair 
laylıklar hakkındaki kararname 
projesi Bakanlar Heyetine \'eril- beyanatta bulundu 
miştir. Projenin ihtiva ettiği e-
saslara göre klerln~le aktif hu- Atina, 19 (A.A.) - Başbakan Me-
lunduğumuz memleketlerden lz- taksas ecnebi gazetecileri kabul ede-
mir pana~,rına ~etirilecek mal- rek kendilerine muhtelif meseleler 
Jar için beher mties t>SC başına hakkında beyanatta bulunmuştur: 
3000 lirayı ~.-çmemek ~artile Ba.şbakan hükumete diktatörlük te-
200 bin liralık bir hudut dahilin- mayülleri atfeden şayialar hakkında 
dl': serbest döviz müsaadesi ve - bunların asıl ve esası olmadığını söy 
rilecektir. Panayıra iştirak ede- lemiştir. Başbakan, Türkiyenin müt 
cek ecnehi müessest-ler panayır tefiki bulunan Yunanistanın Mon -
dr\'am ettiği müddet 7,arfın<la treux konferansında Türk noktai na 
bilumum ''crgilerrlen, pul resmin zarına müzaheret edeceğini, Türkiye 
den de muaf olacaklardır. nin yapacağı müsbet teklifleri heniiz 

\... ____________ .,) bilmemekle beraber Türk projesini 
Yunanistanm müdafaa etmemekle 

Karışıkhklar 

Simdi Suriyeye de 
sirayet etmektedir 

Berut kapıları kapa· 

tddı, bütün gazeteler 

intişar etmedi 
Londra, 19 (Tan) - Filistinden 

bildirildiğine göre, kargaşalıklar Sü
riyeyc de sirayet etmektedir. Bugün 
Berut şehrinin kaptları kapatılmış ve 
harice gidip gelme yasak edilmiştir. 

Berut gazeteleri bugün intişar et
memiştir. 

Avam Kamarasında müstemleke 
bakanı 0,rmsby-Gorc, Filistindeki ~a 
zıyet nakkında ızahat vererek yapılan 
tevkifatı anlatmış ve demiştir ki: 

Şimdi köylerin heyeti umumiyesine 
kollektif cezalar tatbik olunmağa baş 
lam ıştır. 

Sükun yerine geldikten sonra kral 
bir komisyon nasbedecek ve bu ko -
misyon isyanın sebepleri hakkında 

tahkikatta bulunacaktır. Hükumet, 
Filistinde yaşıyan halkın her tabaka
sına karşı adil davranmak için bita -
raf bir rapor almayı arzu etmektedir. 
İngilizlerle Araplar arasındaki ana -
nevi dostluğu devam ettirmek istiyo 
ruz. Bunu, Arapların büyük bir ekse 
riyeti de aynen arzu etmektedir. Bal 
four beyannamesinde sarahaten bil -
dirrliği üzere, Yahudilere bir milli 
yurt verilirken Filistindc Yahudi 
olmıyan halkın bütün hakları aleyhin 
de hiçbir hareket yapılmıyacakbr . 
Hükumetin, gerek Yahudiler, gerek 
Araplara karşı ayn ayn teahhütleri 
vardır~ 

ispanyada CJrev 
Cadix, 19 (A.A.) - Hilki'ımet, dün 

patlak venniş olan umumi grevin gay 
ri kanuni olduğunu ilan etmiştir . 

Hapisancler, ağzına kadar doludur. 
Hüki'ımet bir vapur zaptetmiştir. Bu 
vapur, hapisane hizmetini görecektir. 

takarrür etmiş bulunduğıınu bildir
miştir. Mctaksas, Alman Bankası di
rektörünün yaptığt seyahatin miin
hasıran ekonomik mahiyette olduğu
nu beyan etmiş, Yunanistanın bir 
Akdeniz misakını, Akdenizde alaka
dar biitün devletlerin iştirakiyle ta
hakkukunu görmekle bahtiyar ola -
cağını kaydeylcmiş, zecri tedbirlerde 
Yunanistanın Milletler Cemiyetince 
verilecek karara uyacağını söylemiş 
ve nihayet Bulgar - Yıınan münase· 
batı hakkında da ihtilaflı meselele -
rin münhasıran ekonomik olduğunu, 
çünkii iki memleket arasında siyasi 
ihtilafların mevcut olmıyacağını ve 
mczkür ekonomik ihtilanarın iki ta
r.Um da memnuniyetini mucip bir 
t.ı.rzda hallini Yunanistanın arzu et
mekle olduğunu ilave etmiştir. 

Yunan Krah Drama 
ve Serezde 

Alina. J.9 tTan) - Kral dlin Ka .. 
valadaki orduyu teftiş etmiş ve ak
,.mm Dnı.mayn varmıştır. Kral ahali 
tarafından hararetli tezahüratla kar 
şılnnmıştır. Bugün öğleden sonra 
Sereze gidecek, yarrn Sclanikte bu -
lunaçaktır. Başbakan General Mctak 
sas ta bugün Selaniğc hareket etmiş 
tir. Kral beraberinde Metaksas da 
bulunduğu halde Kılkişin Bulgarla
rın elinden tahlisinin yıldönümii. mü
nasebetile yapılacak şenliklerde bu
lunmak üzere Pazartesi günü Kılkiş 
te bulunacaktır. 

Metalcsas askeri 
garniıonlar1 teffiJ efti 

Atina, 19 (A.A.) - Başbakan ve 
harbiye bakanı Metaksas, bu sabah 
tayyare ile Selanik'e hareket etmiş ve 
orada Sercs tayyare karargahı ile 
muhtelif askeri garnizonları teftiş ey 
lemiştir. 

Başbakan, Kı!kışa gidecek olan kra 
la refakat eyliyecek ve Atinaya salı 
günü dönecektir. 

Fransada birliklerin feshi 
Paris, 19. (A.A.) - Polis müdü· 

riyeti, bu sabah "Ateş haç,, "Fran
sız tesanüdü,, "Vatanperver C'.renç
ler" ve "Ii'ransistlcr" liderlerine ev· 
velki akşam Lebrun tarafından im
za edilmiş olan birliklerin feshine 
müteallik kararnameyi tebliğ etmiş
tir. 

İzmir san'at mekteplerinin faaliyeti 

lzmir, (Tan) - lımir Kız San'at Enstitüsif bu yıl muhite 62 mezun 
V<'.nniştir. Bunlann 23 ü enstitüden, mütebakisi de akşam kursur.dandır. 
Gerek enstitü talebesinin, gerek akşam kunmnun bir senelik mesailerinin 
mahsulü olan eserlerinden güzel bir sergi açılmıştır. Bu sergi IzmirliIPrce 
c:;ok .iyi ~arşılanmış ve binlerce halk tarafından ziyaret edilmiştir. Yukarı
dakı rcsım kursun bu seneki mezunlarını bir arada gösteriyor. 

Belçikada grev yaydıyor 

Mons'ta grevcilerle bir 
sokak muharebesi oldu 

Belçikanın kömür mf!rkezlerinden Mon~ 

Mons, 19 (A.A.) - Belçika - Bu şimdiden birçok fabrikalan işgal et
rada vahim arbedeler zuhur etmiştir. miştir. Mons'da süvari poliskr, şeh -
Grevcilerle jandarmalar arasında rin birçok sokaklarında barikatlar vü 
vukua gelen bir sokak muharebegiı1- cuda getirnıiş olan grevcilere hUcwn 
de bir kadın ile bir grevci telef ol- etmişlerdir . 
muştur. 

Liyej'de vaziyet 
Liycj, 19 <A.A.J- Ameleyi ayart 

mak ve nyni zamanda şiddet istimal 
etmek gibi hareketler çoğalmaktadır. 
Elektrik santralı amelesini ayart
mak için yapılan bir teşebbüsün 5-
niine jandarmalar geçmişlerdir. Jan 
darmalar, yedi kişiyi tevkif et-
mişlerdir. 

Fabrikaların önünde polis tarafın
dan yapılan baskınlar esnasında otuz 
iki tahrikatçı tevkif edilmiştir. 

Bunlarm otuzu liyejli değildir. 

Grev yapılıyor 
Brüksel, 19 (A.A.) - Grev, müte

madiyen etrafa yayılmaktadır. Ordu, 

Gorki'nin ölümü 

Bütün Sovyet Rusya 
matem ·içindedir 

Moskova, 19. (A.A.) - Maksim 
Gorki'nin vefatı dolayisiyle bUtün 
Sovyetler Birliği matem içindedir. 
Şehirlerde, fabrikalarda, kolhozlar· 
da matem toplantıları yapılmakta
dır. Gazeteler, Gorki hakkında uzun 
makaleler ncşretmekte ve aynı za
manda Sovyctler Birliğinin her kö· 
şesinden ve yabancı memleketlerden 
~elen taziyeleri bildirmektedirler. 
Bir çok taziyeler arasında gazeteler. 
Fransız hiikfımetinin, Çekoslovakya 
dı~ işleri bakanının, meşhur Fran
sız muharriri Andra Gide'in Vells'in, 
faşizm ve harple mücadele beynelmi
lel komitesinin taziyelerini yazmak
tadırlar. BUtUn sabahtap itibaren on 
binlerce kişi, Maksim Gorki'nin ta
butunun bulunduğu sendikalar evi
ni ziyaret etmiştir. Tabut el.rafında· 
ki şeref nöbetçileri mütemadiyen de 
ğiştirilmekte ve Gorkinin cesedi 
önUnde hürmetle son defa eğilmek 
istiyenlerin akını durmadan devam 
etmektedir. 

Cenaze merasimi 
Moskova, 19 (A.A.) - Maksim 

Gorki'nin cenaze merasLnini tertip 

Halkın İa§esi 
Brüks 1, 19 (A.A.) - Dahiliye ve 

milli müdafaa nazırları, hususi bir 
kararname neşretmişlerdir. Bu karar 
name, askeri memurlara fevkalade 
ahvalde halkın iaşesini ve umumi ser 
visleri temin için ihtiyac his.~ttikleri 
herşeyi harp tekalifi suretiyle almağı 
emretmektedir. 

Brülcselde bir anla§mağa 
varılıyor 

Brüksel, 19 (A.A.) - Patron ve 
işçi delegeleri Ba.şbakan Vall Zce -
landın riyaseti altında toplanmış ve 
bir anlaşmaya V'lrmıştır. lşçi mümes 
silleri bu anlaşmayı teşkilatlanna tav 
Riye edecekleri vadinde bulunmuşlar
dır. 

Montrö konferansında 

Yalnız Boğazlar 

meselesi görüşülecek 
Atina, 19 (A.A.) - Montrö'yc git

mekte olan Elen heyeti başkanı 

Mavrudis Selanikten geçerken gazc
tedlerc yaptığı beyanatta demiştir 

ki: 
"Boğazların yeniden askcrileştiril· 

mcsi hakkında Türk noktai nazarla
nna tam surette müzaheret için c -
mir almış bulunuyorum. Boğazlann 
tahkimi Balkan antantının diğer aza 
lan olan memleketlerin emniyetine 
hiç bir halel vermemektedir. Limnos 
ve Semendirek I<Jlen adalarının ye
niden tahkimi işine gelince, bu me
sele Montröde müzakere edilmiye
cektir. Çünkü ayn bir meseledir. Bul 
garların Ege denizinde mahreç alma
ları meselesi de Montröde miizakcre 
edilmiyecektir. Çünkü böyle bir me
sele mevcut değildir.,, 

için hükumet hususi bir komisyon tcş 
kil etmiştir.Merasim 20 haziran saat 
18 de kızıl meydanda yapılacaktır. 

Maksim Gorki'nin edebi mirasını 
ve muhaberatını teselliim etmek üze. 
re de ayrıca bir komisyon teşkil edil
miştir. 

Samsunda talebe ser9ileri 

Samsun, (TAN) - Ders senesi ı devam eden bu sergiler talebe ve
münasebetile bütün mekteplerde ta- lileri ta.rafından takdir ve alaka ile 
!ebenin bir yıllık mosaisini gösteren I ka:rşılanmakta.dır. Yukanki resim 
sergiler açılmıştır. Bir haftadanberi bu sere-ilerden birisini gösteriyor. ' 

~----, 

Güneş tutuldu ! 
Giin~ olmak, alelumum yıldız ol -

mak pek kolay şey değil doğııısu. Do
ğarken bir tiirlü, bat.arken bir türlü 
alalca tevlit eder \'e he.le bir tutulur
sa yer yerinden oynar. Heyetler im· 
nıhır, dağlara C'ıkılrr Ye na ıl tut:ula· 
cak diye se)·redilir. 

Gel gelelim ben haftada en az be.5 
defa tutulurum: Kah kendi ke.ndimf!, 
kah l"eleğe, kah talie, kah l11ıvaya, 

kah suya. Kimsenin aldrnş ettiği ol
mrulığı gibi duyan işiten de olmaz. 

Onun i~indir ki, bir güneş, bir yıl
dız olmamal, da.ima tercih derim. 
Doğsam da, bat am da, tutul am da 
kendi lu~ndime haşır n~ir olur alemin 
göziine batmam. Ne gazetelerde tu -
tulduğum lazılır, ne tak\'İmlere do -
ğup hnttığım ~aati saatine kaydolu -
nur. Gerçi günes gibi kbnseli 15 

marn, geceleri giindüz yapmam -h 
;a öyle iddiamız da ~·oktur- ama 
işimi kendi ~ap1mda ufak tef ek l'ap -
tığım içfo dağdağa ,·e debdebeın d' 
az ve kü~ük olur. 

Hele Nasrettfo Hocanın dediği gi
bi e ı~i aylarclan kırpılmış )ıl<lız ol -
ma~ ı hiç istemem. Yıldıı güzel ı;ey -
dir ama başı yukandadır. Güne fo 
daima göze hatar. 
Güneşi ~öl~ed n eyr11tmP-yi, ~-rldı:ı1 

bayrakta gönne)"İ t.ercih ederim. o. 
nun ic:in ne bir güneş ne de l dız ol· 
mak isterim. 

8. FELEK 

Bankalar Kanununun 
mühim esasları -

Yeni çıkan banltd.lar kanunu dün 
vilayete tebliğ edilmiştir. Bu kamı -
nun hükümlerine göre, bankaların 
anonim. limitet, veya hisse senetli 
komandit şeklinde şirket olmaları 
şarttır. Hususi kanunlarla tcşk~I o ,. 
lunan bankalarla emniyet sandığı ve 
yabancı bir devlete ait, bankalar bu 
hükümden istisna edilmiştir. 

Bankalar, ticaret maksadile ,;ayri 
menkul alım ve satımı ile meşgul ola
mazlar. Gayri menkul üzerine ödün~ 
para veremezler. Yalnız alacaklarını 
sağlama bağlamak iç.in munzam te -
minat olarak gayri menkul ipotek a
labilirler. Bankalar kendi işleri için 
lüzumlu olan gayri menkuller müstes 
na, alacaklarından dolayı tcmcllilk 
mecburiyetinde kaldıklan gayri men 
kulleri temellük tarihinden itibaren 
beş sene içinde elden çıkaracaklar -
dır. Hisseli kanunlara göre, gayri 
menkul üzerine ikraz için teşekkül 
etmiş bankalarla emniyet sandığı bu 
maddenin hükümlerinden müstesna • 
dır. 

Kanununun diğer hükümlerine gö. 
re, bankalar, hesaplannda tasarruf 
me~duatını diğer mevduattan ayrr -
maga mecburdurlar. Türk kanunlarr
na göre teşekkül edip ecnebi memle
kP.tlerd~ şube acmış bankalar maliye 
ve Ikhsat Vekaletinin te61lit ve 
tnüs~ade edeceği nisbeti geçmemek 
şartıle sermayelerinin bir kısmını cc 
nebi memleketlerde kullanabilecekler 
dir. 

___ ,!__iı_~~-ü-~_-_H_a_b_e_r_ıe_r __ J 
• Ankara, 19 (Tan) - Finans Ba

kanlığı, bazı vilayetlerde Vilayet hu
susi idareleri namrna bina tahriri 
yapmak üzere hazırlıklarda bulun
maktadır. 

• Ankara, 19 (Tan) - Finans Ba
kanlığı teşkilat kanununun tatbik 
sureti hakkındaki nizamname proje
sinin tetki,ki Devlet Şurası tarafm
dan ikmal edilmiştir. 

Partinin son kararı 
[ BaDı 1 incide] 

kezine gelerek parti iı:ılerile meşgul 
olmuştur. 

Ankara Valisi Parti 
işlerile meş9ul oldu 

Ankara, 19 (Tan) -Ankara Vali 
si ve Belediye Reisi, Parti ilyönkuru: 
Başkanı Nevzat Tandoğan, öğleden 
evvel, merkeze gelerek parti işlerile 
meşgul olmuştuı·. 

YURTTAŞ! 
Her günkü kazancından ya

pacağın tasarruf dar gününde 
seni yabancılara muhtaç kal
maktan, sıkıntı çekmekten kur
tarır. 

Ulusal Ekonomi ve 
Arttırma Kurumu 

~------~~~--·---
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Düzce Müdafaai Hukuk Heyeti 
fevkalôde bir toplantı yapmıştı 
Propagandanın en mühim vasıta- Evvela asilere nasihat vermek için 

lan, (Fetavayı şerife) idi. Ellerine bazı şeyler söylemişlerse de, duyura
bu fetvaları alan o imansız hocalar, mamışlardı. Onun üzerine, asi safla
bu cahil ve mutaassıp halkın karşı- rmın gerilerindeki boş yerlere -kor -
sın& ge<;nıişler; fetvalarrn münderi - kutmak için- birkaç bomba atmrş]ar
catmı kendi mel'un ve matun fikir- dı ... Fakat, şiddetli yaylım ateşlerine 
!erine göre cümle cümle tefsir et - tutulmuşlardı. 
mişler; zavallı saf Türk köylüsünün Hüseyin Avni Bey; Rühsar Beye 
pak ve temiz kalbine avuç avuç fe- emir vermiş: 
sat zehiri serpmişlerdi. - Ben. asileri burada oyalarım. 

Bu vaziveti haber alan Düzce mü- Sen. aşağıya koş. Bölüğü tophyabil -
dfıfaai hukuk heyeti. başlarına gelen diğin kadar t~pla._ Bi: h~ru~ h~r~keti 
felaketi hissetmişler; bu hale karşı yapalrn;ı. :se1kı asılerı puskurturuz. 
ne yapılabileceğini düşünmek için a- Demıştı: . 
ralarrnda bir içtima akteylemişler- Bu em.rı a_la~ Ruhı:ıar Bey, . derhal 
di.. Bu içtimada; ne mahalli hükfı _ alt kata ınmıştı. Fakat, avlu kapısına 
n1etinden ne de mutasarrıflık çıkar çıkmaz, asilerin şiddetli bir yay
nıerkezinden hiçbir muavenet göre- hm ateşirt~ t~tu.larak kanlar içinde 
nıiyeceklerini anladıkları için, evve _ y~rlere serılmıştı. CBu zava;ıı genç, 
la kendi silahlı kuvvetlerine istinat bır hafta sonra kavuş3cagr mes'ut 
ederek hariçten kuvvet gelinceye 'bir i.~div~cr bek!emekt.e idi..) .. 
kadar müdafaaya karar vermişlerdi. Huseym A ",?l Bey ıse, bı:. muddet 
Fakat, dört bini tccavüz eden atlr daha bulundugu yerde mucadeleye 
ye silahlı asi kuvvetlerine karsı ne devam etmiş; ve hatta, sekiz nefer a
dereceye kadar mukavemet ed~bile- ı:;iyi öldürmek ve yı:ı.ralamak suretiyle 
ceklerdi ?.. tepelemis ise de .nihayet her taraftan 

Fikirler. dlğılmrntı. Ve sonra, bir hücum eden asilerin ellerine geç· 
noktada toplanmıştı. Beyhude yere mişti. 
kan dökUJmesine meydan verilmemek Asiler. Hfü:ıeyin Avni Beyi iple b;ığ
için eşraftan Hacı Hamdi Bey (mer- lamrşlar; sürükliye sürükliye alıp hü·
hum) ile dava vekili Rasih Efendi kumet dairesine götürmüşlerdi. Hü
gönderilecek: a~ilerin vicdanlarına kfımet dairesini müdafaa eden o üç 
mUracaat olunacaktı. fedakar jandarma neferi, son fi~ek-

Karar, derhal tatbik edilmis: 'ou iki lerine k~dar sarfettikten -ve bir hay
.zat. k<!..P(tibaşı köyüne gönderlimişti. li de asi terelemek suretile son vıızi

felerini de ifa e:vledikten sonra- arka 
)ıtiin kasaba., e.v_dişeli bir intizar pencerelerden atlamışlar: ha:vatları-
Aınde idi. Aradan epeyce zaman geç- -
tiği halde gidenle\jİn avdet etmemesi, nı gi.içliikle kurtı:ırabilnıişlerdi. Ve o 
süvari bölüğü kumandanı Hüseyin andan itibaren de; Düzce hüki1meti. 
A vnı Beye de menfi bir düşünce ver- asilerin ellerine g-eçmisti. 
rn'şti. Şayet kasaba bir tecavüze dü- Asiler. muhtelif yerlerde buldukla
çar olursa, ne suretle hareket edile- rr perakende asker ve zabitleri topla
ceğine dair talimat almak için. kasaba mıslar: hani:;:; etmislf•rni .Ve ar~larm 
h,r_ 1cindeki (mülreze kumandanlrğr) dan da df'rhal bir teşkilat vücude ge-

1'iairesine gitmişti. Ve, oraya gider tirmişlerdi. 
gitmez, -hiç bir lüzum olmadığı hal- içlerinden cahil bir köy muhtarını 
de- piyade bölüğünün .muhtelit müf- kaza kaymakamı: bir korucuyu, jan
reze kumandanı tarafından kömür darma kumandam, eski bir tahsilda
r akmak için dağa gönderildiğini öğ- rı malmüdürü, çete rei~lerinden biri 
ıenmişti. '- ni mevki kumandanı nasbctmişlerdi. 

Hüseyin Avni Bey. maksadrn ne Ve ondan sonra da ,icraaata giriş
ölduğunu hissetmiş ; artık kumandan- mişlerdi. 
la temas etmenin beyhude olacağına 
hiiküm vermişti. Derin bir yeis ve f Arkası var l 
iztırap içinde sür'atle kasabaya av- =============== 
det eylemişti. Maksadı: hükumet da- İstanbul Üçüncü lcra Memurluğun 
frcsi karşısında. Hacı Halil A~anm dan: Mahcuz olup paraya çevrilme
hanrnda oturan bölüğünü derhal ka- sine karar verilen muhtelif düğme 
saba haricine çekmek: şayet asiler makineleri ve aletleri iki adet demir 
kasabaya tecavüz ederlerse, bunlara soba ve yazıhane eşyası ve üç adet 
karşı orada bir müdafaa hattı vücude 

elektrik dinamo makinesi bir daktigetirmekti. 
Hüseyin Avni Bey. 'bu endişe ile lo ve sair eşya 22-6-936 Pazartesi 

avdet ederken yolda, asilerin yanın- günü saat 14 de birinci açık arttır
dan dönen Hacı Hamdi Beyle Rasih ması yapılacağından tayin edilen 
Efendiye tesadiif etmişti. Bu ilri zat, gün ve saatte yerinde bulunacak me 
lıeyecan ve teessürden solan renkleri, muruna müracaatları ilan olunur. 
titreyen dudakları ve elleriyle, vazi- (23838) 
yr.ti iki kelime ile iıah etmişler: 

- O kadar nasihat verdik. Kar et- ı 
.medi. Bu adamlar fena halde a1da-
blınışlar .Padişahtan ve İstanbul hü
kumetinden başka hiç bir kuvvet ta
nımayız: diye ayak direyorlar. Fikir
lerini cebren kabul ettirmek için ar -
kamızdan kasabaya geliyorlar. 

Demişlerdi. 

Hüseyin Avni Bey; bu sözleri ışı

tir işitmez verecek cevap bulamamış; 
dcı'hal atını şidootle mahmuzlamıştı .. 
Dörtnala kasabaya gelmiş; bölüğü
nün bulunduğu hana girmiş: 

- Silah başına! .. 
Emrini vermişti. 
Hemen o anda cephane sandıklarını 

açtırmış; cephane dağıtmağa başla
mıştı. Fakat o anda, kasabanın her 
tarafını korkunç naralar ve silah ses
leri sarmıştı. Sokakları, sürü sürü asi 
kafileleri kaplamıştı. 

Meydana gelir gelmez, asiler derhal 
iki kola ayrılmıştı. Bir kolu,jandar· 
ma dairesine yürümüş; diğer kol da 
süvari bölüğünün bulunduğu hanı 
ihata ederek hanın üzerine sürekli 
bir ateş açmışlardı.Böylece ani bir 
\..,~skına uğrayan efrat, birer müda-
taa mevzii bulmak için derhal et
rafa da ğılıruşlardı. 

OTEL, GAZiNO v':'I 
Büyük Bahçe 
SAHiPLERiNE : 

Radyoları 
Gür ve tabii seslerile büyük 

rağbet kazanmıştır. 
Meydarı. oparlörleri, mikrofon 

ve her türlü radyo tesisatı 
MIKA RADYO 

Voyvoda caddesi, Nazlı Han 
Galata, Telefon: 49021 

TAN 
ABONE VE 1 LAN ŞARTLAR! 

Sigortalı Normal 

Türkiye ic;in 
Lira K. Lira K. 

ı aylrk ı 50 ı 35 
3 ,, 4 50 4 -
6 .. 8 50 7 so 
1 ytllılc 17 00 14 -

Drşaniçin 
Lira K. 

8-
14 -
28 -

KUŞBAKIŞI 

Hiç olmazsa ... 
Sual: 
- Niçin bizde musiki \'e edebiyat 

hitap edecek, kımıldatacak bir kütle, 
nefes alacak bir saha bulmuş da re
sim ve heykel böyle ciice kalmış? Ni
çin, bi7,e şimdiye l<adar iyi kötü bir 
edip vera musikişinas yetiştirebilen 

Sl\"as, Erzurum veyahut Trabzondan 
bir he~·keltraş, bir ressam çıkmamış?. 

Ce\<ıbı, "Çal" kazasrndan bir "Çal
lı" om nasıl çıktı~ınr anlatan hocam 
Çallı~·a brrakıyorwn. O bize atölye
de resme nasrl ba~ladığrm anlatmtş 

ve: 
- Çocuklar, deml~ti. Benim anam 

resmin ı.rünah olduğuna heni o katlar 
inandım1ıştı ki, ben küçükken, kibrit 
hutuln.rı iizerinde ~ördüğüm im.ania
rın ~özlerini o;yar, yüzlerini lmralar
dım ! 

Bizi, kibrit kutulanmn iizerimleki 
"suret" lere bile dfö;;man t>deo zihni
yeti fırlatıp atalı daha çok oJmadı. 
Heykele "put" demekten va'l~Pçeli de 
çe~·rek asrr geçmedi. Fakat bugün 
bizde güzel sanatların bu iki mühim 
kolu heniiz tamamlanmamı~ VP öte
ki kolların hizasına gelmemiştir. Bu 
iki kolun bütün Türkiyeyi lml'akla
ınıısı, resmin ve lıeykelin memleketi· 
mizde edebi;vat "'e musiki kadaı· se
vilebilmesi için birçok tedbirlP.r alma
mız lazımgeliyor. Bence alınacak hu 
tedbirlerin en mühimmi: Bütün 'ila
retlcrimizde birer resim ve he;\-kel 
miizesi ac:maktır. Bu müzeleri ne~·le 
dolihıracağımıza gelince: Onları bii
riik diinya müzeleri gibi orijinal eser· 
!erle dolclurmamıza imkan yoktur, 
biz bıı eserlerin kopyalannr bile satın 
alamarız, <:linkli bu eserlerin güzel 
koı>yalarr bile bizim kesemize sığamı
racak rakamlar ister. Fakat hiç ol· 
mazsa bu eserlerin büyiik eb'attaki 
baskdanm getirterek miizeler yap
malıyız. Maksat resmi ınemlt-ketimi
ze tanıtmaktır. Primitiflerin, klasik
lerin \'e modemlerin orijinal hakkın
da ~üzel bir fikir ,·erehilen renkli ve 
miikemmel baskıları vardır. Hiç ol
mazsa bunlarla hi.iti.in ,·ilayetlerimiz
de birer galeri, birer rniize açalım. 

Reı>ordiiksiyon miiwsi admr vere
bileceğimiz bn evlerde Türk çocukla
rı resmin \'e heykelin ne demek oldu
ğunu öğrenecek ve orta mektebi bi
Urdilderi zaman, geniş bir nefes ala
rak: 

- JfolP ~ükür şn ~oğuk resim de-rs
leriuden kurtulduk! demiyecekler. 
Bütün vilayetlerimizde, hatta kaza -
larımızda bile, hiç olmazsa. bir Repro
düksiJ-on müzesi bize Rafaelin ufak 
bir deseni pahasına bile mal ohnıya.
cak. 

Bedri RAHMi 

Mesud bır tesa
düf neticesi 

olarak bir 
kimyagerin 

Cildi beyazlatmak 
·~in şayanı hayret 

bir keş ı i 
Parisli bir kimyager, laboratuva

rında tecrübe ve meleketlerle meş
gul iken tesadüfi olarak kolu üzeri
ne düşen biraz "Beyaz oksijen" in 
beyazlatıcı bir hassası olduğunu gö
rerek hayrette kalmıştır. Cildin kır
mızılıkları ve lekeleri hemen zail ol
muş, beyaz,saf ve açık bir cild mey
dana çıkmıştır. Birçok kadınların 
yüzlerinde tecrübe edilmiş ve cild
lerini 3-5 levin daha beyazlatmış 

ve yumuşatmış ve vücudün nazik ve 
son derece itina edilmiş azalarına 
tamamen benzemiştir. 

Hususi imtiyaz olarak bu "Beyaz 
oksijen" (yağsız) beyaz yeni Toka-

Bu anda; jandarma dairesinin pen
cerelerinden üç jandarma neferi, hü
kumet dairesini şiddetle müdafaaya 
başlamışlardı. Bu üç jandarmadan 
Zahit ismindeki nefer, ilk müdafaa 
kurşununu atmış; bu suretle göster
diği cesaret ve vazifeperverlikle -o 
giinden bugüne kadar devam eden
krymetli bir nam kazanmıştı. 

tlAn için İlancılık Şirketlerine mü lon kreminde mevcuttur. Cilde nüfuz 

Süvari bölük kumandanı Hüseyin 
'Avni Beyle takım kumandanı Rühsar 
Bey, derhal bombalarmı almışlar; ha
·rn üst kat odalanna çık-arak bura-

1 müdafaaya b~lamışlardı. 

racaat edilmelidir. ve bütün siyah benleri hal ve izale 
Küçük ilinlar dofrudan doğruya 

idaremizce almabilir. eder. Açık mesameleri kapatır ve 
Küçük i1aruarm s satrrlriı bir tene yeni ve kama!itırıcı bir manza-

defalık 30 kuruştur. 5 ııatll'dan faz ra verir. Beyaz rengindeki yeni To-
lası İçin aatll' başma 5 kuruş alınır. 
Bir defadan fazla için yektlndan kalon kremine bu şayanı hayret 
3 ıo kuruş indirilir. "Beyaz oksijen" in ilave edilmiş ol-

Memleket harıcma ıigortah abone masına ragm-en fiatı arttırılmamış-
ya:nlmaz. 

Günil geçmiş nüshalar s kuruştur. tır. Hemen bugü_nden kullanmağa 

~--------------,/ başlayınız ve seri ve müsmir tecrü
belerini görünüz. 

MEMLEKET MANZARALARINDAN 

Bir hamal üç yüz kiloluk 
kasa altında can verdi 

Sıvas, (Tan) - Şehrimizde feci bir kaza olmuş, bir hamal, 300 kilo
luk kasa altında can vermiştir. Hadisenin tafsilatı şudur : 

Tüccardan Bekir, Taşhanda bulunan kasasını pastırmacı dükkamna 
nakletmek için bir araba tutmuş, fakat tam arabaya konulacağı sırada 

Deli Mehmet isminde bir hamal bunu kendisinin götürebileceğini söyle
miştir. Deli Mehmet, biitün mümanaate rağmen kasayı taşıyacağını iddia 
etmiş ve üç arkadaşının yardımı ile omuzlamıştır. Tam, pastırmacı dük
kanına beş on adım kala, Mehmedin muvazeneyi kaybettiği görülmüş, 
yardıma vakit kalmadan yere yuvar lanmıştır. Boşta kalan kasa, derhal 
Mehmedin başına düşmüş ve parçalıyarak ölümüne sebep olmuştur. 

Tütün kaçakçılarıyla çarpışma 
Balıkesir, (Tan) - Mustafa ve Ahmet isminde iki köylünün Susuz yay

la ile Yolcu pınar arasından kaçak tütün geçirecekleri haber alınmış, va
ka gecesi icap eden tertibat alınmıştır. Mustafa ile Ahmetı iki yüklü 
hayvanla geçerlerken jandarmalar tarafından "dur!" emri verilmiş, fakat 
bunlar kaçmağa koyulmuşlardır. Açılan ateşte beygirlerden biri yarala
narak ölmüş, Mustafa yakalanmıştır. Diğer kaçakçı karanlıktan istifa
de ederek kaçmağa muvaffak olmuştur. Yakalanan tütünler, birer kilo
luk paket haJinde ve hepsi 130 kilo kadardır. D~er kaca.kcı aranmakta
dır. 

Aydın pamuk ıslah istasyonu 
yeni yıl için hazırlık yapıyor 

Her gün yeni yeni binalar yiikselen Aydının umumi manz;arasından 

Aydın, (TAN) - Nazilli pamuk ıs- 1 . Bundan başka 1300 dönümlük te 
lah istasyonunda bu yıl yeni bir ça- t"Oaşka cins iyi tohum dağıtılmıştır. 
lrşma. var~°:'· lstasyon, ye?ide~ il.a- Bu yıl elde edilecek tohumla gelecek 
VEo edilen ıkı pavyonla genışle~: yıl 40 - 50 bin dönüm saha ekile-
tir. Bu pavyonlara çıkrık makinelerı . kt' 
konulacaktır. İstasyon, bölgem.izin bılece ır. . . 
üretmeği kabul ettiği cins Amerikan Bu_ tohum~ar, ıstasyonun r:ıakı
tohumundan geçen yıl 500 dönüm nelerıle ve asıstanların nezaretı al
ekmiş, 4900 kilo tohum almıştrr. El- tında ekil~ekte ve istasyon çapa 
de edilen 30 ton cins pamuk İzmir makinelerıle . ~ çarpalattırılmaktadır. 
borsası piyasası 40 - 41 kuruşken İstasyonun dırektörü Celalden öğ
Nazillide 48,5 kuruştan satılmıştır. rendiğime göre; ilk aylarda soğuk 

Bu yıl 1000 dönüm istasyon tarla- ve rütubettten pamuklar hastalan
larma 7000 dönüm istasyon muhi: mış, fakat son günlerdeki sıcaklar-• .. . 
tindeki rençberlerin tarlalarına, 300 dan neşvun~_ma normal duruma gır-
dönüm Burhaniye ve 400 dönüm de miştir. Bugun durum % 70 normal 
Aydında olmak üzere 8700 dönüm bir haldedir. Eğer son bahar yağış • 
damızlık tohum cinsi tohum ekilmiş lf gitmezse bu % 30 anormal durum 
tir. telafi edilebilir. 

Bol ya9murlar 
Sıvas, (TAN) - Son hafta içeri

sinde Sıvasa fazla yağmur yağmış, 
bu arada dolu da düşmüştür. Ha
ber alındığına göre, dolu, mahsul 
üzerine % 20 kadar zarar vermiştir. 
Bu arada, Bengiler mevkiinde çocuk 
bahçesine yıldırım düşmüştür. Baş
kaka bir hasar yoktur. 

Tuhaf bir yaralama 
Sivas, (TAN) - Hafikte tuhaf 

bir yaralama hadisesi olmuştur. Güç 
mahallesinde oturan Şaban karısı
nın halinden şüphelenmiş, "sen mu
hakkak bir ba,şkasma göz koydun!,, 
diye kadını tabanca ile yüzünden ve 

•Bozdoğan, (TAN)- Aydın Hal
kevi gösterit kolu, Halkevi bandosi
le birlikte dün ilçemize gelerek (İ
kizler) piyesini temsil etmiştir.Tem
silin verildiği parti salonu tamamen 
dolmuştur. Bando, gündüz parkta, 
gece salonda halka bir çok parçalar 
çalmıştır. Gerek gösterit kol.unu ve 
gerekse bandoyu halk çok alkışla

mıştır. 

göğsünden yaralamıştır. Şaban üç 
evlidir. Kadın hastaneye kaldırılmış, 
tahkikata başlanmıştır. 

. . 
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Güzel Karaman 

Sıvas · Erzurum hatfl 
insaatr ilerliyor 

Sıvaa, (TAN) - Sıvaa. Erzarum 
yolu ü~erindeki çalııma günden aü• 
ne ilerlemetkedir. 

Geçen yıl açılan Sıvaş • T eccr 
hattında ha/tada iki şefer yapıl .. 
maktadır. T ecerden ileriye yol iler
lemif, fakat henüz iılemeie açıl· 
maml.§tır. Halen 90 ıncı kilometre 
üzerinde ray döşenme.ine devam•· 
dilmektedir. Çetinkaya iatasyonwıa 
kadar inıaat bitmiıtir. 

Bir Eyliilde yol Çetinkay~ 
varmıı bulunacaktır. Hat, oraclan 
Dioriğe kıvnlacaktır. Divrikten iti
baren 2 inci ve 3 üncü kuım.larda 
çalqılmaia başlanmf.§tır. Malatya 
ilti.aak hattının kalan kısmında inı• 
ata devam edilmektedir. 

ÇetinkayaJan itibaren, l«ştcın Ön· 
ce ray döşenme ameliye6İne girifi· 
lecek ve 20 - 25 kilo metrelik bir 
lcuıun bu yıl tamamlanacaktır. Hat 
bor--,. • .-, J.;:.,_,J.;•1-- • • _ , ,. ! :r .M_, MA & 1. 

sevinçle karşılamaktadırlar. 
~ .... __........._ ..... 

Sıvasta ilkbahar at 
yarışları basladı 1 

1 
1 
1 Sivas, (Tan) - llkbahar at koşu• 
1 ıannın ilk haftasına Ormantepe ko
l şu alanında başlanılmıştır. Bu sene-
1 ki koşunun bir hususiyeti de yeni trl 

bünlerin yapılması olmuştur. Koşu
lara büyük bir kalabalık önünde bat 
lanılmış, 1000 metre üzerine tertip 

. edilen birinci koşuya iki tay iştirak 
; etmiştir. Neticede, binbaşı Naimin 
: Sema adındaki doru dişi tayı bir da· 
1 kika 16 saniyede birinci, polis lsma· 
1 ilin Serab'ı ikinci gelmişlerdir. lkin· 
1 ci koşuda derece alanlar şunlardır: 
1 Tarsuslu Yakubun Yıldırım adlı 

kır atı iki dakika üç saniyede birin
ci, Kayserili Hakkının Uçarkızıl kır 
atı ikinci, Musa oğlu Cemilin Kame
ri üçüncü olmuşlardır. üçüncü ko • 
şu çok heyecanlı olmuştur. Sivaslı 

Faik Akçenin Doru atı birinci, Ma
nisalı Tevfiğin Havası ikinci, Adana
lı Hüseyinin Yıldırımı üçüncü gelmiş 
lerdir. Dört ve daha yukarı: yaştaki 
yerli yarımkan Arap ve haliskan 
Arap atlarına mahsus olan dördün· 
cU koşuya 11 hayvan iştirak etmiş
tir. Birinciliği, llısinm Ceylan adın· 
daki doru atı kazanmıştır. Yüzbaşı 
Eminin Necibi ikinci Mustafanın Gar· 
zası üçüncü gelmişlerdir. 

Öküz yüzünden bir 
cinayet islendi 

Sıvas, (TAN) - Zara ilçesine 
bağlı Karacasar köyünden Mehmet 
oğlu Kadirin öküzü köy içinde öl
dürülmüş, fakat bu işin kimin tara
fından yapıldığı anlaşılamamıştır. 
Kadir, bunu Abdürrahman adından 
birisinden şüphelenmiş ve eline ge
çirdiği balta ile üzerine hücum et
miştir. Abdurrahman baltadan ~
kmmak istemiş, fakat kurtulamamış 
tır. Balta, sağ kaburgasına isabet 
etmiş, derin bir yara açmıştır. Tah· 
kikata devam edilmektedir. 

•Sivas, (TAN) - Şehrin içerisin
den akan Mindar ırmağını, belediye, 
temizlettirm.eğe karar vermiştir. 
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Diin sabah Giines saat 5 de tutulurken 
Dün sabah güneş tutulurken 
.......................................................... 

•• suren bir Uludağda yetmiş saniye 
• 

gecenın 
[Başı 1 incide J 

- Meyli azamı bırak! diyor, son -
ra. yorulursun .. 

Oteki gülerek cevap veriyor: 
- Sen burada bana meyli hafif'i 

göstersene ... 
Nihayet, Fatin hocanın , iki taş ko

vuğu arasındaki rasat karargahı gö
ründü. Ayıla bayıla oraya çıktık. Bay 
Fatini, asıl bu karargahta görmeli 
idi. Kandilli rasatancsi müdürü, Ulu- ı 
dağın 2.100 rakımlı tepesinde; sırtın 
da yakası kürklü paltosu, başında 
kuzu derisinden kalpağı ile adeta ku
tuplerde, dolaşır gibi idi. Bir gün ev
vel, onu yine bu tepede görmcğc git
miştik. O zaman yüzü solgun ve içi 
sıkıntılı idi: 

- Havalar, bir türlü düzelemedi, 
geciktik.. Işleri, bitiremedik! diye sa 
bırsızlanıyordu. Belli ki, bu gece de 
uyumayarak amelenin başında dur
muştu. Şimdi ise, bütün yorgunluğu
na rağmen yüzü gülüyordu: 

Artık, güneşin tutulmasını rahat
ça bekliyebiliriz ! dedi. 

Bir ilim adamı için; bu sözi.i söyli
yebilecek vaziyette bulunmanın, yü -
reğe nekadar ferah:"k verdiği, Fatin 
Hocanın bu dakikadaki heyecanile, 
ölçülebilirdi. 

Yanındakilerden bir zat diyor ki: 
- Uludağ, günün bu saatinde, çok 

defa kı>.pahdır ve hele mutlaka yük -
seklerde sis vardır. Bugün ise hava, 
örneği görülmemiş derecede ac;ık ! .. 

.Düşünün bir kere, küçük bir sis, ha -
fif bir yağmur bulutu, bütün emek -
leri boşa çıkarabilirdi!.,, 1 
Baktım; rasat karargahında faali- \ 

yet, artmağa başladı: Bizim sırrına , 
akıl erdiremediğimiz birtakım. alet
lerin ortasında, Fatin hoca, dürbün -
den dürbüne koşarak; sağa, sola e -
mirler vererek, havadaki en küçük de 
ğişiklikleri kaydc çalışıyor. 
Arkadaşlardan biri: 
- Yahu! bu ne tuhaf gilneş! 'de -

ôi, tir türlü doğmak bilmiyor! · 
Bir başkası, gülümsedi: 
- Sancısız doğum olur mu? 
- Iyi ama, burada iş aksine! Gü-

neş doğuyor, sancısını biz çekiyoruz!. 
Bütün dünyanın gözlerini üzerine 

çeken 19 haziran 936 güneşi; şu da
kikada doğmak üzere .. 1lk ışıklı ok -
larmr, karlı bir dağ duruğu üstünde 
gördük. Yanımda birisi: 

- Zavallı gafil güneş! dedi, birkaç 
dakika sonraki akibetini hiç düşünme 
den, ne de gururlu bir bakışla bizi sü 
züyor!. 

Saat tam dördü elli sekiz geçiyor. 
~slenmiş camlarnnIZI hazırladık. Ba
%Ilıırı. bu kadarla kalmıyarak, gözlük 

harikulCide 

· .... 

manzarası 

1 Ilkin göremedik. F akat, isli camlar 
ı arkasından biraz daha dikkatli ba -
1 kınca, yukarı kısmında, belli belirsiz 
1 bir yiv gözüme ilişti. 
i llk müjdeyi, yanımdakilere ver -
jdim: 
1 - Işte tutuluyor! . . 
i Yiv gittikçe derinleşiyordu. Sanki, 
l gök yüzünden bir çengel atıp, güne -

l
l şin bağrına saplamrıılardı. Derken, i . yavaş yavaş; küçülmeğe başladı. Ust 1 
! tabakalardan başlıyarak gitgide orta-
1 Iara doğru yayılan siyahlık. ona biraz 
! sonra, kalınca kesilmiş bir karpuz di
i limi manzarasını verdi. Bu sırada, 

Uludağd<r ::üneşin tam tutulması 

Küsuf un resimlerini almağa 
mahsus alet 

lerinin camlarını da ise buladılar. Fa
kat, güneşte, henüz tutkunluk alame
t i yok. Sağdan soldan fısıltılar : 

- Bir de bakarız ki, tutulmamış! .. 
Birisi sordu: 
- Kuzum, bu gtineş, kime tutulu-

yor ? 
Birisi atıldı : 
- Bize t utu1uyor herhalde .. 
- Neden ? 
- Bu kadar kişi toplanıp,seyrine 

baktığımız için .. Ben de onun yerinde 
olsam t utulurum. Suratında maymun 
oynamıyor, ya ... 

Bu dedikodular sürüp giderken, Fa 
tin Hoca hiç telaş etmiyordu. 

- üstat, dedim, güneş tutulmıya

cak, diyorlar ... 
Hafifçe kırlaşan sakalını kaşıya -

rak gülümsedi: 
- O çoktan tutuldu !. 

: ışığı da, saniyeden saniyeye azalıyor 
du .. Bu azalrş, başlangıçta pek hisse 
dilmedi. Fakat yarım aydan biraz da 
ha inceldiği zaman. etrafımızdaki te
pelerden korkunç ve esrarlı gölgeler 
inmeğe başladı. 

Bir arkadaş dürbünle, bir müddet 
güneşin tutuluşunu seyrettikten son

t ra: 
1 - Şu N::ıHettin hoca. büvük a-
. damdrr, dedi. l - N eredcn anladın? 
l - Canım. dedi. hani ayı krrpar, 
kırnar yıldız yanarlar. dememiş miy
di? $imdi de, güneşi kırpıp kırpıp ay 
yapıyorlar! 

Gölgeler. yanımıza kadar geldi. 
1 Karşıdaki çam ormanı perde perde ka 
! rarıyor. Etrafımızda birtakım baya -
., letlerin dolaştığını vehmeder gibi o-
luyoruz. Ne akşam, ne de gece karan 
lığına benzemiyen, donuk kurşuni 

1 
renkte bir ağ, gittikçe kalınlaşarak 
bizi, dört yanımızdan sarmağa 'başla

( dı. Artık, güneş diye bir şey yok. Hi-
lfil, incele incele büsbütün gözden kay 
boldu. 

Şimdi onun yerinde, gök yüzünün 
tavanına mıhlanmış, yuvarlak. kara 
bir tahta var. Yeniden tam manasile 
gece başladı. Ancak 70 saniye süren 
bu yalancı gece; o kadar uzun bir ge 
ce idi ki, bize ôı rasır kadar geld i. 

Tam bu sırada, yani güneşin büs· 
bütün tutulduğu, eski tabirle küsufu 
külli vaki olduğu sırada,bir kadın se 
si duydum: 

- Ondülasyo'n ! Ondülasyon ! .. Ba
kın, bakın .. Ondülasyonlara ! . . 

Dkin, iki kadın arasında; bir ondü
le saç münakaşası yapılıyor sanmış -
tım. Meğerse, güneş tutulduktan son 
ra, havada bir takım parlak 'bulutlar 
hclsıl olurmuş. Bunlar, dağlardan sıç 
raya sıçraya gelirler, biraz dolaştık
tan sonra gözden kaybolurlarmış. Ra
sat adamları arasında, ondülasyon a~ 
dı verilen bu hadiseyi, biz de gözle -
rimizle gördük. 
Güneş tutulup ta her taraf kapka-

~prün&ln Czerln<ien, cienısi aydınlatmağa çalışan giineşin aak'!t man.zarcuı 

70 saniye clevam eden ikinci gece esnannda lstanbul tımu111 
ranhk olunca, dağların arkasından, !bildi. Güneşin hiç göze görünmez ol- lneboluda 
üstü siyah, içi yeşil renkte buluta duğu bu 70 saniye içinde, karanlık o Inebolu, 19 (Tan) _ Güneş, tam 
benziyen birtakım cisimler belirdi. kadar bastırmıştı ki, biribirimizi güç- saat beşi iki geçe tutulmağa başla -
Bunlar, öyle koşa koşa geliyor - itikle farkedebildik. mıştır. Hava, bidayette açık olduğu 
lardı ki, gözle takip etmekte bile güç Şu dakikada, yani 1936 yılı 19 ha-
lük çektik. Aramızda bulunan kadın- ziranının sabah saaf beşinde söyle - için, tetkiklere hazırlanan Romen as 

·b· tronomları evvela çok memnun görün lar, çığlıklar kopararak, bu parlak nen "güneş gibi parlak... gün gı ı 
· h. müşlerdir. Fakat, yarım saat sonra, bulut parçalarının nasıl uçuştuklarını meydanda ... ,, kabilinden sözlerın, ıç 

etraf bulutlarla kapanmağa başla -
biribirlerine göster~yorlardı. bir manası yok. rruştrr. Saat beşi" elli yedi geçe güneş 

Küsuf, tam tesbit edilen zamanda, Yer yüzünün bu biricik fanusunun tamamile tutulmuştur. Bu hal,'bir da 
dördü 58 dakika, 51 saniye geçe baş- apansız, sönmesinin ne demek oldu - kika on beş buçuk saniye sürmil _ 
tadı ve 70 saniye sürerek; beşe bir ğunu, dünkü güneş tutuluşunda bü - tür. Güneşin önüne raslıyan bulutlar, 
dakika ve 41 saniye kala, güneş tek· tün korkunçluğile anladım . Abdülhak küsufu küllinin tam olarak görülme
rar eski vaziyetim almağa başladı ve Hamidin dediği gibi: sine mani olmamış, fakat alınacak 
ancak saat yediye doğru ayın üzerine cıŞems olmasa güller de olur bunda astronomik fotoğraflara engel olmuş 
düşen gölgesinden kendini kurtara- • siyehrenk, tur. Romen mütehassısı, çekilen fö . 

F eryad ... bu gülşendeki ahengi siyeh
ten.,., 

Küsuf bittikten sonra, son derece 
muhteşem bir manzara. seyrettik. Gü
neş, ortası sim siyah, etrafı parıl pa
rıl yanan bir halka ile çevrilmişti. 

Bu ışıklı halka, gittikçe genişliye-
1rek güneş, o göz kamaştırıcı haşmeti 

1 

ile yeniden tepemizde kendini göster 

' di. 

toğraflarm netice vermiyeceği kana 
atindedir. Yirmiye yakın küsuf hadi
sesi tetkik ve takip eden Basarabya 
rasatanesi müdürü Astronom Doniç 
bugünkü kadar muvaffakıyetsizliğe 

uğramadığım teessürle söylemiştir. 

Küsuf hadisesi, her taraftan büyük 
merakla seyredilmiştir. Kastamonu· 
dan gelen vali de seyirciler arasında 

ı Tam bu esnada, bir küçük yıldız, , bulunmuştur. 
1 günc~in karardığı yerin biraz ilerisin 
ı de, bıze bakıp göz kırpmağa ba~la • Bilecilcte 
•ı dı. Ve akebinde birkaç yıldız daha par Bilecik, 19 (Tan )- Güneş tutul · 
layıp söndüler. ması hadisesi, 4,57 de başlamıştır. Tu 

tu1ma ve kurtu1ma bir saat 55 dakika Bize 70 saniyelik bir gece geçirltik 
• sürmüştür. Utarit seyyaresi, her • 
: ten sonra, yeniden sabah olmuştu. kes tarafından görülmüştür. 
1 Rasatane müdürü, geniş bir nefes 
! aldı. Demindenberi, bir dürbünden ö- Anlcarada 
1 teki dürbüne koşmaktan kimse ile Ankara, 19 (Tan) - Daha sabah 
1 konuşmağa vakit bulamamıştı. karanlığında sokaklara dökülen halk, 

1 

- Bu tertipte tam bir güneş tu - Ankaranın iç klesinden güneş tutu1· 
tulmasını, gördünüz mü üstat? masmı merak ve alakayla seyretmiş· 

ı Diye sordum : !erdir . 
j - ~ayır! dedi, kırk senedenbt\ri Londrada 
• böylesıne rastlamadım. Bundan son
ra raslayacağı mı da ummuyorum ... 

- Küsuflar, muayyen seneler de 
mi olur? .. 

- Muayyen senesi yoktur. Fakat, 
• herhalde, şimdilik dört beş sene için 
ı küsufa şahit olnuyacağımız muhak-

Londra, 19 (A.A.) - Güneş tutul
ması, Londrada da gayet açık bir SU· 

rette görülmüştür .. Saat beş on beşte 
ayın güneş sathının hemen hemen üç 
te birini kaplryan siyah gölgesi mü
kemmel surette farkediliyordu. 

kaktır! .. ,. Japonyada 
Yapılan hesaplara göre, tam kil - Tokyo, 19 (A .A.) _ Nord-Hokkai-

sufun, Bursada Uludağ mmtakasm - do'da güneş tutulmasına ait yapilan 
da bir daha, bu şekilde görillmest an- rasatlar, muvaffakıyetli neticeler ver 
cak 360 sene sonra, mümkün olabile- miştir. Ancak Nord-Hamiskah'deki 
cekmiş. Ingiliz heyetinin rasatlarını bulutlar 

Eh ... Çok bir ~ey kalmadı. tlcnıck . bozmuştur. 
Kısmet olursa. 360 sene sonra. yanı 
dünyaya öteki gelişimizde, hep bcra- Yeni bir yıldız 
ber Uludağma çıkıp güneşin na~ıl tu- Berlin, 19 (A.A.) - Bu sabah Ber-
tu1duğunu seyrederiz!. lin-Abelsberg raaatanMi, cephe bur· 

Salahattin GUNGOR cunda yeni bir yıldız keşfetmiştir. 
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u·ıudağda, memlekette ve ciünyada 
istanbulda küsuf 

lstanbul dün sabah kadar simdiye 
görülmem is derecede erken uyandı 

Beyoğlunda bir bekçi Çambca yolları bile 

küsuf un 

d uyunca 

başladığını 

bir • 
şışe 

rakıyı ağzına döktü 
Sabahlamak adeti olanlar Beyoğ

lu caddesinin Galata.saraydan Taksi 
me doğru olarak yürürlerken, Güne
şin tam karşıdan çıktığını ve şuala
rını bir dev projektör gibi caddenin 
dar koridoruna aksettirdiğini bilir -
ler. Bu, dün sabah ta böyle idi. Tak
simden doğru, aşağı iki kollu inerek 
sokakları süpüren çöpçülerin kaldır 
rukları tozlar, güneşin daha küsufa 
uğramadan doğmuş olan güneşin 
huzmeleri altında pırıldıyorlardı. Tek 
tük çingene kadınları, sırtlarında bi
rer küfe, kapı önlerinde çöp teneke
lerini kargalar gibi karıştırıyorlar. 
ve karıncalar kolordu halinde uçn -
yorlar .. Birdenbire, sanki büyük bir 
filmin muayyen bir sahnesi alınmış 
ta. "sunlight,. denilen muazzam pro
jektörler sönüyormuş gibi, güneşin 
Beyoğlu koridorunu dolduran ziyası 
ıaöndü. 

Ağacamü köşebaşında grup halin 
de toplanmış olan şoförler, ellerinde 
birer isli cam, güneşe bakıyorlar. 
-~adımı? 
Diye koşan bir genç, elinde tuttu

ğu bir- rakı şişesini ağzma daya
yarak, gözleri şimali şarki cihetinden 
dairesi kararmağa başlamış olan gü
neşe dikili, bütün manasile lakır la
kır içti, ve o esnada, gökyüzünden 
acı feryatlar duyuldu. Bunlar, gü -
nün bu kadar çabuk bittiğine hayret 
eden kargaların istiğrakları idi. 

Şimdi artık, güneş, önüne gelen 
1tym küresinin. manzarasmı kapa -
nıası yüzünden hilfilleşiyordu. !sli 
cam parçalarına da hacet kalmamış
tı. Bulutlar, güneşin önünden is kü
meleri halinde geçiyordu ve küsuf, 
~ıplak gözle tamamen tak.ip ediliyor 
du. 

Taksim meydanında günün bu sa
ati için adeta kalabalık denebilecek 
kadar insan vardı. Güneş tu -
tulmasıyla b e r a b e r oldukça 
hissedilir bir soğuk ta çıkmıştı. Bu
nun için, meydanda caddede görülen 
ve yazlık elbiselerile çıkmış birçok 
kadınlar, yanlarındakilere "dönelim,, 
derneğe başlamışlardı. llk tramvay, 
ikinci mevki ve dolu olarak gelmiş
ti. 

Ay da güneı;ı dairesinin üzerinde 
ve onu her tarafından hilal seklinde 
gösterdikten sonra, sanki İstanbul -
!ular için onu tamamen kapayama -
nuş olmaktan müteessir, kayıp git • 
mişti, ve güneşin bol ziyası, çöpçü
lerin kaldrrdıkları, ve küsufu, hava
da., ağzı açık seyredenlerin yutmak
la bitiremedikleri tozları zerre zerre 
tekrar parlatmağa başlamıştr. 

Kargalar, ikinci bir gün olmuş gi
bi, bir saatte iki gün ihtiyarlamış o
larak tekrar meçhul istikametlere uç 
t ular. 

sabahleyin adam al-

mıyordu. Her taraf 

müthiş kalababktı. 
Güneş tutulma hadisesi, son gün

lerde lstanbulun en çok konuşulan 
mevzuu olmuştu. Vapurda, tramvay
benzeyen mükalcmeler kulağa çarpı
da, trende, sokakta biribirine çok 
yordu: 

- Güneş tutulacakmış .. 
- Yazık.. Çok erken tutuluyor. 

Hep uykudayız, görentlyeceğiz .. 
Görcmiyeceğini zanneden ekseri

yet, tahmininde aldanıyordu. Filhaki 
ka İstanbul, dün sabah, şimdiye ka
dar görülmemiş derecede erken uyan 
dı ve halkın belki yarısından fazlası 

güneşin tutulmasını s~retti. Güne -
şin tutulmasını seyir için hazırlık
lar daha geceden başlamıştı. Herkes. 
hadiseyi dajıa iyi görebileceği yeri 
daha geceden tayin etmiş bulunu -
yordu. Merakını evinin penceresin -
den tatmin etmeyi kafi bulanlar ol
duğu' gibi, yüksek ve muvafık bir 
semt intihap ederek oldukça uzun 
yolculuklara da katlll.llanlara tesa -
düf ediliyordu.Güneş.yarım saat son 
ra yeniden kaybolmak üzere doğdu
ğu vakit Istanbulluların çoğunu kıs
men ayakta,kısmen sokakta buldu. 
Geniş meydanlara giden caddeler bu 
saatte tesadüf edilmemiş derecede 
kalabalıktr. Bilhassa günün bu vak
tinde en tenha bulunan Çamlıca, dün 
sabah en kalabalık yerlerden biriydi. 
Kadıköyünden, Üsküdardan ve ban
liyö köylerinden arabalarla gelen bir 
kalabalık, küsufu daha iyi görmek 
için, şehrin bu en yüksek noktasın
da toplanmıştı. Güneş tam 4,24 de 
doğdu. Hava pek az bulutluydu. Göz 
ler, henüz bütün parlaklığım kazım~ 
mayan güneşe dikilmiş, herkes kü -
suf hadisesinin başlamasını bekliyor 
du. Saat beşe 45 saniye var. Küsuf 
başlamıştır. Fakat bunu henüz his
setmek kabil değil. 

Herkes küçük mikyasta bir rasat 
meraklısı olmuş, Güneşi vapur du
manı gözlükle tetkik edenden tutu
nuz da, irili ufaklı dürbünlerle vazi
yeti tesbite uğraşanlara kadar her 
çeşit meraklıya tesadüf ediliyor. 

Saat 5,15. Güneşin sağ ve üst kö
şesinde bir leke eyda olur gibi oldu. 
Bu leke gözle takip edilecek derece
de süratle büyüyor. Pencerelerde bi
ribirlerinin omuzlarına çıkan merak 
lılar, caddelerde kümeler teşkil eden 
mütecessisler, bütün bir dikkatle ha 
diseyi seyrediyorlar. Leke büyüdü, 
büyüdü. Dakikalar geçtikçe havanın 
hissedilir derecede karardığı görülü
yor. 

Saat 5,54,07. Evvela hilal şekline 
giren güneş şimdi kırmızı bir çizgi 
halinde. Hava, kuvvetli bir mehtap
la aydınlanmış gibi. 

Bu çizgi de kararmaya başladı. O 
da kaybolacağa ben'.'liyor. Fakat gü
neş, yine kararmaya başladığı ta 

1 

Güneş tutulduğu sırada Beyazıt kulesin ilen karanlıklar İfine bürünen l stanbula b ir bakıı 

Rasathane Müdürü neticeden memnun · '1 

Küsuf hCidisesi bütün teferruo11iile 1 

Uludağda tesbit edildi 
[Sureti malasusada Uludağa gönderdiğimiz m uaharrirlerimizc&.111 

birinden ] 

Küsuf hadisesi akebinde, rasatane 
müdürü, Fatini, U1udağda, kendi adi
le anılan Fatin tepede buldum. Bana 
şunları söyledi: 

- Taliimize, hava son derece mü
saitti. l{üsuf, tesbit edilen dakika ve 

saniyede başlamış, 70 saniye ı kadar 
küsuru külli vaziyeti devam etmiş, 
saat yedıye doğru da hita.ma ermiş -
tir. Ustünde bulunduğumuz 2100 r.ı
kımlı tepede, küsufu, başlang ıcınd::ın 
sonuna kadar, her türlü tefe;rniatile 
tesbite muvaffak olduk. 

raftan, evvela kızıl bir çizgi halinde Neticeden memnunum. Xüsufu 
görülmeye başladı. Bu çizgi dakika· memleketimizde tetkik etmefte gelen 
dan dakikaya kalınlaşıyor ve parlı - Romanya rasatanesi müdürili mes -

yor. ı lekta~un Donis'i de Uludaiia davet 
Biraz evvel Güneşin yavaş yavaş etmistim. Yüksek mmtakalaı~da, ha -

k~yboluşunu, garip ve izah edilmez v ?H~ rasat için müsait olırnadığını 
hır merakla takip edenlerin yüzün- a~ 
d · a· · l ıl b. . ileri sürerek küsufu Inebolıııda, tet- ' e, şım ı yıne an aş maz ır sevın-

cin aydrnlrğı parlıyor. Sanki kaybol- kik etmeğe gitti. 
mak tehlikesini geçiren eski bir dost Fakat ben, Uludağı, seçmekte isa 
karşılanıyormuş gibi. bet ettiğimi şimdi anlıyorunı. 
Güneş yine evvela Hilal şeklini al- Romen rasat heyetinin al·etleri mü 

dı. Sonra karanlıklar, lekeler silin - kemmeldi. Bununla 'beraber, küsufu, 
meğe, bütün azametile yeniden par- bizim kadar iyi takip edebilmiş olma
lamağa başladı. Saat 6,58,57. Küsuf !arım şüpheli bulurum. Bizim noksan 
tamamen bitmiştir. tarafımız, işe yarıyacak rnahiyette 
· Caddelerden evlere akın başladı. fotoğraflar çekememiş olnıamızdır. 
Açık pencerelerin önünde biraz ev - Vakıa, küçük bir makineıniz var. 
velki kalabalıklara tesadüf edilmi - Bununla, küsuf esnasında b"lrkaç poz 
yor. resim aldık.Fakat bunlardan tam bir 

İstanbullular, çalışma saatinin baş netice elde edemiyeceğiz. Kübufu lne
lamasma intizaren, biraz evvelki ha- boluda tetkik eden Romen ırasat he
disenin dedikodusunu yapıyorlar. yetinin elli bin lira kıymetinde mü -

kemmel bir fotoğraf akıti var. 
Bu alet sayesinde gü7.el resimler çek
tiklerini tahmin ediyorum. B.autanc 
mizin de böyle bir makineyeı ihtiyacı 
olduğ·u halde, henüz temin edemedik. 

Güneşin tutulmasını tetkilr için U
ludağa gelen Fransız rasat heyeti re
isi Salonon Saf'ta dedi ki: 

- Hava, her nevi rasat icrasına 

çok müsaitti. Küsufun pek a2: yerler
de Uludağdan daha vazıh olarak 

.

1 

görüldüğünü iddia edebilirim. Bilhas-
sa; ondülasyon hadiselerini mükem
mel surette tesbite muvaffak olduk.,, 

1 Uludağa çıkanların arasında, fo -

1 

toğrafı olan birkaç kişi vardı. Bun -
lar, küsuf esnasında durmadan fo -
toğraf çekiyorlardı. Ben de bu arada 
Fatinin birkaç poz resmini aldım. Üs-
tat, hadisenin tesbiti akebinde, gün
lerce süren uykusuzluğun acısını çı -l karmak üzere, istirahate çekilmiştir. 

' 

Kendisi, bazı rasatlarda bulunmak 
üzere, daha birkaç gün Uludagda ka
lacaktır. - Kemal 

I§ Kanununun mabadi ile 
~ocuk sayfamızı yazımı· ... .. 

Uludağda 2,100 rakımlı Fatin tepeden g 

Rasathane müdürü Fatinin, Fatin 
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~E_K_O_N--C·)-M-.1--..ı -- Fotoğraf Tahlilleri 

Pamuk piyasası Üzüm 71e ınıcu mgasası 
-Egede pamuk üzerine 

hararetli isler oldu 
so" günlerde sağlamlaştı 

Fotoğraflannızı bize 

gönderiniz, karakte

rinizi size söyliyelim ! 

Kuvvetli .bir i"adeye sahiptir. A:r
zulannın yapılma

sını ister, çalışkan 
dır. Fazla kızdır

maya gelmez, ar
kadaşlarına kar -
şı çok sadıktır, i
yi bir aile reisi 
olabilir. Kuvvet · 
li bir muhayyilesi 

Üç sene bekliyeyim mi ? 

Ege mıntakası pamuk piyasası 
son hafta içinde oldukça hararetlen
miş ve fiyatlar yeniden yükselmek
tedir. Ilgililerin Almanyadan aldık
ları haberler memnuniyet vericidir. 
Bu itibarla piyasa sağlam telakki e
dilmekte ve fiyatların yükseleceği 
kuvvetle umulmaktadır. Son fiyat -
lar: Perse birinci 41,75 kuruştur. 

Ege mıntaka!s>ı piyasası 

Mersin mıntakasmda son hafta 
içinde bazı pamuk cinsleri üzerinde 
hafif fiyat yükselişleri kaydedilmiş
tir. 

Adana borsasında yaptlan muame
leler geçen hafta ve geçen yıla naza
ra ndaha fazldır. Mıntakadaki son 
fiyatlar aşağıya yazılmıştır: 

Adana Borsasıısda: 
Iane II. 33 - 36 
Parlak 33,5 
Temiz 31 

Ceyhan piyasasında: 
la ne 35 
Yerli · 32 

Tarsus piyasasında: 
tane 42 

Mısır, pamuk piyasası son hafta 
içinde hararetlenmeğe başlamıştır. 
Dahilde lskenderiyeye nisbeten faz
la mal gelmesine rağmen hazır mal 
üzerine yapılan muamelelerin art -
ması fiyatları da yükseltmiştir. 

Amerikan pamukları piyasaların -
da son hafta içinde bazı yükselmeler 
görülmüş ve bunun neticesi olarak 
fiyatlar, Ncv-Yorkta 8 den 16 pun
toya, Liverpool'de ise 7 den 12 pun
toya çıkmıştır. 

Ege mıntakası, Izmir üzüm piyasa
sı son günlerde sağlamlaşmağa doğ
ru meyletmeğe başlamıştır. Almanya 
da stokların hayli azaldığı ve orta 
Avrupadan gelen taleplerin müsait 
olduğu bu duruma sebep gösterilmek
tedir. Son hafta fiatları ise aşağıda 
gösterilmiştir: 

No. 
7 
8 
9 

10 

Son hafta 
7,50-7,75 

8-8,25 
8,50-8,75 

11,50 
Bu yıl mevsim başlangıcından 3,6. 

936 akşamına kadar Iimir borsasın
da satılan üzüm miktarı 73,260,257 
kilodur. 

Son hafta içinde Hamburg piyasa
sında hazır mallar üzerinden mua
meleler normal derecede bulunmuş
tur. Kuvvetli tahminlere göre, halen 
Hamburgta 1935 rekoltesinden mev -
cut stoklar 190.000 sandık raddesin
de olup bunun 150.000 sandığı Türk 
20.000 sandığı Yunan - Kandiye ve 
20.000 sandığı da Iran mahsulüdür. 
Ilgililerden bazıları bu stokların an
cak yeni mahsule kadar olan zaman 
zarfındaki ihtiyaca kifayet edebilece
ği mütaleasmdadır. 

Yeni mahsul üzerinden mühimce 
miktarlarda satışlar olduğu ve bu -
nun neticesi olarak piyasanın kuv -
vetlendiği haber verilmektedir. Geçen 
haftaya nazaran yeni mahsul fiatları 
yükselmiştir. Eski mahsul üzümler 
için son hafta içinde lzmir ihracatçı
larının 100 kilo başına cif Hamburg 
istedikleri fiat şunJardır: 

No.7 Extrissima Karaburun 13,00 
Türk lirası, No 8 Kirup Karaburun 

12~ Türk lirası, No. 9Auslese14,00 
rftrk lirası, No 10 Nec plus ultra 16 
Türk lirası, No 11 Exelsior 18.00 T. 
li msı. 

l11cir 
Ege mmtakasmda stoklar tama

mıen tükenmiştir. Bunun neticesi ola
rnı~ bittabi muameleler de durmuş -
ttn:. 

.Hamburgda ithalatçılar elinde bir 
miktar daha stok bulunduğu bildiril
mc~ctedir. Bununla beraber ilgililerin 
çoğu mevcut stokların yeni mahsul 
pi~~ası üzerine herhangi gayri mü
sait tesirler yapması ihtimal dahilin
de ıı.görmemektedirler. 

Maliyet fiyatları 
!Snnayi maddelerinin maliyet ve sa

tış fiatlerinin kontrolu hakkındaki 

kamın, ticaret odasına tebliğ edilmiş 
tir. Bu kanunun hükümlerini tatbik 
etrrLf:k için oda hazırlıklara başlamış 
tır. :Bu işle uğraşmak için ayrıca bir 
kon !rli.syon teşkil edilecektir. Kom is -
yon sanayi mamulatmın satış fiatle
rini tfabrikalardan soracaktır. 

E:ııından başka fabrikaların mali -
yet üiatleri de tahkik edilecektir. 

Yumurta ihracat. 
Yi.ıımurta ihracatındaki hararet de

vam ~etmektedir. Dün İspanyaya, bir 
Ispa oıyol vapurile 3500 sandık yumur 
ta it a·aç edilmiştir. 

Amerikadan gelen ticari haberler
den anlaşıldığına göre Birleşik A
merika Devletlerinin garp bölgele
rinde yağmurlar ve suhunet, mahsul 
için son derece muvafık olarak de
vam etmekte ise de havaların evvel
ce haddinden fazla soğuk olması yü
zünden yeni mahsulün idraki biraz 
daha gecikecektir. 

===================================c========================== 

B o R SA 
Yeni mahsule ait tahminler tebel

lür etmedikçe piyasanın durumunda 
kayde değer bir değişiklik olmıyaca
ğı bildirilmektedir. 

Paralar 
f.q HAZIRA .. • cı mıA 

Es Ham 
-.--.c ....... 

Amerika ve Fransa arasında ahi
ren akteciilen ticaret mukavelesile 
lspanyanın takas suretile Brezilya
dan pamuk alması, Amerikan pamuk 
piyasa.sının salah bulacağını ümit 
ettiren hadiseı'erden maduttur. 

Hint pamukları rekoltesi evvela 
yağmursuzluk, sonra da haddinden 
fazla mevsimsiz yağmurlar yüzün -
den pek fazla sarsılmıştır. Tekmil 
rekoltenin 5.679.000 balY,a tutacağı 
bildirilmektedir. 

VENi NEŞRiYAT 

Ağaç 
Sanat ve fikir mecmuası (Ağaç)ın 

12 inci sayısı çıkmıştır.Bu sayıda Ne 
cip Fazıl Kısakürek'in (ahlakımız) 
makales bilhassa dikkat ve alakayı 
(ekmektedir. Bu nüshada ayrıca Ne
cip Fazıl ve Feridun Fazılın birer şii
ri ve Abdülhak Şinasi Hisar, Bedri 
Rahmi Eyüpoğlu,Asaf Halet Çelebi, 
Selmin Tevfik, Salih Zeki, Cevdet 
kudret, Ayetullah, Miraç ve Şerif Hu
lfrsinin makale ve tetkikleri vardır. 

No.58 

Ademle Havva 
Bürban (JAHIU 

iyi bir muhit bulunamadığını söylü
yordu. Y ctişmiş kızları olan bir a
nanın duyacağı bütün endişeleri o -
nun gözlerinde okudum. 

O bunu söylerken direktör: 
- Dostumuz Kamıran artık sizi 

saJruz bırakmaz, dedi. Samimt dost
lara kapımız her zaman açıktır. 

Hürmetle eğildim. 
Bir aralık Mösyö Declozier bana 

dönerek: 
- Nasıl, dedi, hali otel.de misin? 
Bu suali zaten bekliyordum. 

Alıt 

Sterlin 633,-
1 Dolar 123,-

20 Fransız fr. 165,75 
20 Belçika franıı 80,-
20 Drahmi 21,-
20 İsviçre fr. 810,-
20 Çek kuron 90,-
20 Ley 13,-
20 Dinar 48,-
Liret vesikalı 190,-
Florin 82,-
Avusturya şilin 22,-
Mark 28,-
Zloti 20,-
Pcnıo 22,-
Leva 22.-
Yen 32.-
lııveç kuronu 31,-
Altm 971.-
Banknot 245.-

Ç e fr fer 
Pariı üzerine 
İnıiliz üzerine 
Dolar 
Liret 
Belıa• 
Cenevre 
Sofia 
Florin 
Çekoslovak 
Avusturya 
Mark 
İsveç kuronu 
İspanya pezeta 

Satış 

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

820,-
90,-
16,-
52,-

195,-
84,-
24,-
30,-
23,-
24.-
25.-
34.-
33,-

979.-
246.-

12,03 
633.SO 

0,79,13,50 
10,09 

4,68,88 
2,45,25 

63,-
1,17,22 

19,11,68 
4,18,32 

1,96 
3,05,50 
5,80,80 

Bu meseleyi dostça ona anlatacak
tım. Fakat şimdi sırası değildi. Onun 
için lalôrdı değiştirmeyi tercih ettim: 

- Her halde bir şeyler yapmak la
zım. Siz ne zaman döneceksiniz? 

- Yarm istirahat edeceğim,. Öbür 
gün sabah treniyle gidiyorum. 

Bu hürmet edilecek aile babasının 
mazbut ve sakin hayatında ne tatlı 
bir sükunet ve emniyet var. 

Mery'nin klüpte beni beklediğini 
düşünmeseydim bu sevimli yuvanın 
gittikçe derinleşen, tatlılaşan samimi 
havasını bırakmıyacağım. 

Saat on bire doğru izin istedim. 
Hepsi beni kapıya kadar getirdiler. 
Madam Doklozye tekrar tekrar 

kendilerini ziyaret etmemi söyledi. 
Onlan gözle görillen coşkun saadet
lerinde bırakarak bir taksiye ~atladım. 
Içimde tadına doyulmamış bir revkin 
heyecanı var. 

- Evet, dedim. Fakat niyetim ar
tık bir apartman tutmak. Otel ha -
yatı nekadar olsa._ 

Madam Declozier atıldı: * 
- Rahatsı7.dır değil mL Hakkınız Mery'yi kalabalık bir tanıdıklar 

'1ar. Ev gibi olmaz tabü. Biz ilk ger- grupu arumda buldum. 
diğimiz zaman bir ay kadar otelde A vntpa seyahatinden y~i gelen 
kaldık. Nekadar rahatsız olduk,. prens Hasanm bir aslan avr hikaye-

- Hem masraflıdır da, dedi direk- sini dinliyorlar. 
tör. Apartıman tutarsanız iyi edersi- Prens Hasan Mısırın pamuk çift-
aiz, liklerinden sekizine ve Kallire ile !A-

İ!J ı:Banka11 Mü. 
N 

,, ,. Hamiline 
An ~dolu 3 60 

3100 

Sirl İi!thayriye 
Tra n'.lvay 
Bon ıonti Nektar 
Ter l:oıı 
Aslr ın Çimento Kupon kesik 
Mer ftez Bankası 
Osn ıanlı Bankası 
Şark: Mukez Eczanesi 

isti fcrazlar 
TüdoBorcu I 

" " II ,. ,, III 
İstik razı dahili 
Erg~ mıi A. B. C. 
Sıva: •Erzurum I 

" ,, n 

85,-
9,90 
9,90 

24,yO 
40,50 

16,SO 
19,10 

9,ZO 
12,50 
9,35 

66,75 
27,-

4.4!\ 

.?l.07,50 
19,80 
19,90 
96,-
95,-
97,-
97,-

Mı sur ta h v 111 eri 
1886 I 
1903 II 
1911 III 

Tah ·vil&f 

Rıht m 
Anaı iolıı I ve ll 

,. III 

-.-
94,50 
88.--

Ana dolu Mümessili 

-.-
95,SO 
89,-

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

kentleri tyenin en büyük hanlarından 
beş onuırıa sahip olan bir mirasyedi. 

Pren ~lik tarafı pek zayıf olmakla 
beraber: parasrnın azameti bu şata
fatlı la kıabı ona az bile gördürüyor. 

Zaten: buras prensler diyarı .. O ka
dar bol prens var ki! Hepsinin taçlr, 
marka'lı cigaraları, zarfları hatta oto
mobillm"i var. 

Prer ıs Hasan ben geldiğim zaman 
cenubi Sudan hikayesini şöyle anlatı
yordu: 

- .Mslan avcılrğr bir muharebeden 
daha tehlikelidir. Bu vahşi hayvan en 
müthi~ila.hlara yelesi kabararak hü
cum eder. Onun için de tehlikesi faz
ladır. Ateş etmek için saklandığınız 
pusuyu sezdiği anda onu tutacak bir 
kuvvet yoktur. Bütün hırsı ile saldırır 
ve sizi kmuldamanıza bile fırsat ver
meden parça parça eder. 

Kadırl!lar prensin hikayesini bay -
retle, taikdirle, dehşetle dinliyor., er
kekler soruyorlar: 

- Si% hiç tehlike reçirdiniz mi? 
- Mftthiş ! Hele bu son seferde ge-

çirdiğim tehlikeden nasıl kurtulduğu 
ma hA.13. şaşıyorum. 
Yanımda iki avcı daha vardı. Bun

lar öylctbilaiğin!z bıldll'ctn avcısııde-

vardır. Büyük bir 
eser yapacak · 

Tevlik Ualrier tır. 

Zeki ve müde~kiktir. Temizli~i 
sever, bilhassa vıı.zifesinde azami 
dikkat gösterir, 
iyi bir fabrikatö 
olmak istidadı 

vardır. Aynca gü 
zel sanatlara kar· 
şr sevgisi ve bir 
o kadar da isti · 
dadı vardır. Bit 
az muhafazakar· 
dır. Ani karar · 
lardan hoşlan . 
maz. Teemmül sa 
hibidir. Erman 

* Zekidir, kendini en korkunç teh-
likelere atabilir. 
Çalışkandır. ln -
sanları ikna ede
bilecek kudreti 
vardır. lyi bir si
nema artisti ola -
bilir. Ayrıca riya
z i y e kabiliye -
ti kuvvetlidir . 
Dost meclisle -
rini sever. Musiki-
ye kabiliyeti var
dır. Birdenbire 

/spiro Delioğlu zengin olacaktır. 
:{. 

Çok hassastır. Ticaret işlerini se
ver. Bahçeye çok meraklıdır. Güzel 
söz söyleme ka -
biliyeti varcirr. Ma 
ceralar yaşamış · 
trr. Fakat iyi bir 
aile reisidir, Seya
hati sever. Ba~an 
bedbin görüniir. 
Buna rağmen ira
desi her şeyden 

üstün olarak onu 
tabii hayata sev
keder. Edebi kabi 
liyetleri vardır. 
Birinci derece - Ural 
de roller oynıyabilir. 

* Kendinden memnun, hayatından, 
muhitinden memnun bir karakter. 

Mes'uliyetsiz işler -
de muvaffak olabi
lir. Cemiyetin muh 
telif tezahürlerine 
karşı Iakayrttrr. E
ğer bunu büyük bir 
hakikate ermişti -
ğinden yapıyorsa 

çok kuvvetli bir 
, şahsiyet demektir. 

Dostlarına karşı 

müsamaha
k a r d I r. Haluk 

Ali P.uça tabiatlidir. Hare -
ketleri insiyakına bağlıdır. Yorulmak 
istemez. Kolay muvaffakıyetler arar. 

Sarıyerden A. S. imzasile 
Bir aile efradı gibi her zaman be

raber valdt geçirdiğimiz bir ailo kı
zıyle bir aylık bir aşk neticesi uğ
radığını mü§kiiliitı izah edeceğim. 
Evimize girip çıkan ve hatta aile eğ
lencelerinde gayet samimi hatta bir 
kardeş gibi geçen zamaıılanmız 
bundan on beş gün evvel, hatta bir 
aydan beri değişti, kızda bazı gayri 
tabii haller, bana kar§ı utangaç ve 
sıkılma halleri var. Bani şüpheye dü 
şifrdü, bir mektup yaztp filcı·ini an
lamak istedim. Cevap, müsbet bir 
şekilde verildi. Uçfüıcü mektubumu 
okıırken valdesi ele geçiriyor. Sami
mi olduğumuz için bana getirip okut 
mak istedi, ben de açık olarak mek
tubun tarafımdan yazıldığını ve sev 
diğimi, sevgimin alay tarztnda ol
mayıp, samimi olduğunu söyledim. 
Ak§am ailece toplandı. Ben fikrimi 
açık olarak anlatttm, sevdiğini tek
rar ederek müsaadesini istedim. An
nesi buna "pek cila senden daha i
yisine mi vereceğim,, diyerek kabul 
etti. Tabii benim fikrim şimdi de
ğil. Yine hiç olmazsa S sene kadar 
beklemek, vaziyetimi düzeltmek ld
ztm olduğunu da söyledim kabul e
dildi. Fakat bir kaç gün sonra bıı 
üç seneyi bekleyemeyeceğini ve bu i
şin bir seneye kadar olma81nı istedi. 
Ben de mesut bir aile yuvası kur
mamız, için mt kadarlık bir zamana 
ihtiyaç olduğunu tekrarladım ve bu 
yüzden aramtzda bazı kalbimizi ren
cide edecek sözler sar/edildi. Ve ne
tice bu şekilde kaldt. Yalnız kızın 

beni çok sevdiği ve gece gündüz u.y
kıtlarını terk ettiği, yemeyip içme
diğini de ı1ave ediyorlar, fakat ben 
kız da bu kadar derin bir aşk ol<i.u
ğıma dair bir emmare görmüyorum. 
Biz biribiı:imizi görmüyoruz. Ailele
rimiz görüşüyorlar. Sizden çok rica 
ederim, lnı husıtstaki düşüncelerini
zi çok açılc. ve doğru sözlerinizle der 
dime ortak olmanızı derin sayğıla
rım'1a candan dilerim. 

'Slzin vziyetiniziie rrdert" sayılacak 
\bir şey yok. Hususi ve mali vaziyeti-
nizi bilmediğimiz gibi yaşınızı da bil
miyoruz ki size kat'i bir şey söyliye
lim. Fakat, sizin doğru ve mantıki dü
şündüğünüzü zannediyorum. Bununla 
beraber, meselenin hallini kendi aile
nize bırakınız. Onlar, sizi ve kızı da 
tanıdıkları için, sizin en ziyade lehini
ze ve vaziyete uygun şekli bulurlar, si 
ze de bildirirler. Böylece hem mantı
ki bir iş görmüş, hem de ailenizi mem
nun etmiş olursunuz. 

* 
Ağırlık istemiıler 

Izmirden H. K. R. imzasile : 
Yaşım 27, tahsilinı ortadır. Ser

best meslek sahibiyim. Bir aile ge
çindirecek kadar kazanıyorum. Ai
lemin muvafakatiyle tanımadığımız 
bir ailenin kızına evummck üzere ta
lip oldum. Kızın ailesi cap eden tah
kikatı yaptı ve mii.1uısip buldukları
m söylediler. Yalnız nişan olmadan 
1<.ızı tanımadığım içi~ı görmek tekli
f ini yaptım. Onlar da bu. teklifimizi 
doğm ln<ldukliı.rı için göstermeyi va 
dettiler. Biribirimizi gördük ve be
ğendik. Kız güzeldi. Derhal annemi, 
evlerine gönderdim. Ni§anı karar-

ğil. Birkaç kereler Kongo ve Çad gö- dnn önümüzdeki leşin çirkin kokusu 
1ü taraflarında hatta Hindistanda av- burnumuzu kırıyor. Fakat buna ta
cılık etmiş enternasyonal avcılar. At- hammill etmek ·lazım. Çünkü aslan bu 
tığını vurur ve bilhassa aslan avla - kokuya gelecek. 
nnda tecrübeli. Midemiz bulanıyor, arasrra yaruını-

Uç kişi gündüzden hazrrlanan oba- za aldığımız rom flişesinden yudum 
ya gün batarken girdik. yudum içiyoruz. 

Oba; aslan yataklarına yakın ve Çıt yok. 
bilhassa parçalanıp kokutulmu.ş bir ö- Aslan o kadar hassastır ki, yirmi 
küz veyahut beygirin leşine yakın. adım ilerdeki leş kokusunun arkasm
hemen hemen yirmi metre yakında, da insan kokusunu bile sezebilir. 
dallar, yapraklar, otlarla kapatılmış Cigarı1;sızlıktan sıkılıyoruz. Fakat 
bir yerdir. Biz böyle. mükemmel bir ateş yakmak yok. Bizi korkutan baş-
oba yaptık, içini! yerleştik. ka bir şey daha var. 

Gündüzden silihlarımızı yirmi met- Aslan için koyduğumuz leşin ondan 
ro ilerdeki leşin merkezini ateş altına evvel başka bir hayvan tarafından ye
alacak şekilde tesbit ettik. Bu şekilde nilmesi. 
yırtıcı sahralar kralını tepelemek im- Bu takdirde ne yapacaktık. 
kanı vardı. Onu vursak silah sesi belki de pek 
Akşam karanlığı ile beraber Uç uzakta ohnıyan aslanı ürkütecek. 

avcı ve iki yerli hizmetçi obaya yer- Vaşhi hayvanlar biribirlerinin sesi-
leştik. ne ve kokularma o kadar alışıktırlar 

Sahrada gece ne müthl§, ne kor • .ki, sahrada herhangi bir yabancı ko-
kunç oluyor. ku onlan tedirgin eder. 

Ortalık lcarardıkça vahşi hayvanlar Karanlık çöktükçe sahranın, deh-
yuvalarmdan,yataklarından çıkmağa ~eti arttı. 
başlıyorlar. Herbirinin kendine göre Korkunç ulumalar, böğürtüler V<' 
bir acı haykınşı var. . . yakınımızdan geçen iri yılanların dal-

Obaya yerleştik. ihtiyat silihları- ları,çalıları ezmelerinden duyulan <;a 
mız da dolu olarak hazrrnz. Yirmi a- tırtılar. · 

Zaştırsınlar diye. Fakat annem hiç 
bekle1nediğimiz bir teklif karşısın
da kalınca şaşırıyor. Bizim vaziye
timiz fenadır, eğer 200 lira ağırlık 
verirseıtiz, kızımızı veririz, diyor
lar. Bu zamanda ağırlık kimde var 
rica ederim1 Annem i.<:;rar karşunn
da ağırlık veremiyeceğimizi ve on
lardan bir şey de istemediğimizi, 
yalnız ufak bir ihtiyaçlarını karşıla
mak üzere 50 lira kadar bir yardı;n 
yapabileceğimizi söylemi§. Onlar da 
kabul etmemi§ler. Bittabi biz de on
ların istediğini veremiyeceğimizden 
bu, i§ten vazgeçtik. Bizden sonra kı
zı başka birisi istiyor. Yalnız bu zat 
taşrada olduğundan ailesi söz kesil
meden, araya vasıtalar koyarak 
bu işin bitirilmesini rica ettiler. 
Fakat ağırlıktan yine vazgeçmedi
ler. Mesele de öylece kaldı. Bir gün 
hiç tammad1ğım bir kadın gelip fi
Uın yerde yine tanımadığım bir ka.
dmm ismini veriyor ve beni muluık
kak beklediğini, onu gidip görmemi 
söylüyor. Mesai saatıma tesadüf e
den bu daveti yerine getiremiyecek
tim, çünki randetm verilen yer ça
lıştığım yerden gidip gelme bir saat 
tan fazla tutardt. Zaten böyle bir 
kadın da tanımıyordum. Tanımadı
ğım için de gitmedim. Eğer pek mü
him ise onun beni gelip görmesini 
söyledim. O da gelmedi. Meğer son
radan anladım ki beni bekleyen oo 
görüşmek istoyen talip olduğıım k--ız 
mış. Burm öğrendiğim zaman da. kız 
diğer talip olan gence ağırlıksız ve· 
rilmi.ş. Hatta ni§anları bile olmu~. 

O zamandarı beri iki ay geçtiği 
halde geçen giin yine bir haber gel
di. Kı.z soruyormuş ve verildiği yer
den memnıın değilmiş. Eğer benim 
kendisini 1uiUi almak f i.krim varsa bil 
dirmemi, gizliden bildiriyor ve ben
den haber bekliyor. Ben Mlli Ct!11X1p 
vermedim ne yapayım ' 

Bıı vaziyet karşısında mıMl ha
reket edeceğimi bilmiyorum. Vic· 

danım da onu ni,1<nılısından ayırma
ğa mü:Jaade etmiyor. Halbuki o- be

ni set'diği gibi bende onu aynı sev

gi ile seviyorum. Ve birleşirsek me
sut bir yuva da kuracağmıa kaniim. 
Yalnız ni§anlısından ayırmağa vic
danını bir türlü razı olmıyor ..• 

Şimdi ben ne yapayım1 Bent bıı 

hususta lütfen tenvir edcrmi.sin~ 
rica ederim ne yolda hareket ede
yim 1 

Mademki kızı seviyorsunuı ve o da 
sizi seviyor, derhal kendisine herhan
gi bir vasıtayla müracaat ederek o
nunla bir mülakatta bulununuz. Bu 
görüşmede anneniz de bulunursa iyi 
olur. Hatta yalnız anneniz görüşür
se daha iyidir. 
Anladığmuza göre, ailesi bu klllI, 

kendilerine bir nevi gelir vasıtası yap
mak istemiştir. Bunu, hiçbir ebevey
nin yapmağa hakkı yoktur. Vicdan 
azabı meselesine gelince, söylediğini
ze göre kız, evvela, nişanlısını görme
miştir. Sonra, görmüş 'bile olsa iste
miyor, sizi istiyor. Bunda fazla has
sas olacak bir vaziyet olmadığı gibi, 
sizin hareketiniz bir ihkakı hak ola -
caktır. Bu kızla yukarda söylediğimiz 
şartlarla son bir görüşme yapınız. Ve 
eğer şifahen de anlaşırsanız der
hal evleniniz. Size saadetler temenni 
ederiz. 

Şu sırada bir tehlike de a!kadan, 
yandan bir yılan hücumuna uğramak. 
Bu takdirde bütün plinlarmuz alt Ust 
olabilir. 
Yanımızda ki iki yerli avcr ayni za

manda bizi muliafaza. edecekler. On
lar gayet mükemmel bıçak kullanı
yorlar,. Keskin, geniş yüzlü uzun bı
çaklariyle en büyük yılanlara karşı 

koyarlar. 
Bekliyoruz. 
Sesler gittikçe artıyor, yakınlaşı

yor. Fakat aslan sesi yok daha! 
Ayni vaziyette durmak ne zahmet

li şey. Olduğumuz yerin her tarafı 

çalı çırpı ile kapalı. J'alnız leşin ol
duğu tarafta birer mazgal deliği gibi 
pencereler var. Karanlıkta ulanın 
geldiğini görmek de kolay değili fa
kat onun parlıyan gözlerini görm.8-
mek kabil mi? 
Yanın saat, bi rsaat, iki saat. 

Leş kokusuna dayanmak imkanı 
yok. Bu kadar tehlikenin üstüne bir 
de bu leş kokusunu Qekmek 

(Arka~ı ı . • , 
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Gözlerini kapamazsa 
güzel rüyalar 

Tebe11sümü iltimastı ; o, bir 
~min öniine ( b i z i m ! ) dedi 
mi o isim sahibim uta sa r r ı f, 
v a 1 i, m ü s t eş a r oluyordu. O
nun önünde beşinci Mehmet şehzade 
!erinden utanıyor, bu oğlanları nasıl 
adam edeceğini Adnana soruyordu. 

Kendisinden pahalı hediyeler ala
cak kadar tanıştığı kadınları, çaylar 
da kocaları Adnana takdim ederken, 
:A.dna.n, bir kadını ilk defa gören bir 
~rkeğin namuslu gözleriyle onlara 
bakıyor, kendi inceliğini kendi de be
ğeniyordu. Fakat fazilet denen şey 
de bir hokkabazlığa, bir el çabuklu
guna nekadar çok benziyordu. Zaten 
dünyayı dört beş yalan idare ediyor
du. 

Yazan: MITHAT CEMAı. 

kimse hayatta 
•• goremez 

kan kadar ufak manzarayla ölüyor, 

f AYDALI ~ lr eer gtin bır 1 ÇDFTE FELAKET 'ı 
Blkiye ı 

----~ BiLGiLER '- ..:.......,,_w _ ,_ __ ..,,,.,.,__ _____ .1 

Bugünkü Program 
htanbuJ 

18: Dans musikisi (plak); 19: Haber - • 
Jer; ı9,15: Muhtelif plaklar; ı9,30: Çocuk 
saati: Hilclyelcr; 20: lki viyolonsel ile 
educatif parçalar; Muhittin Sadık ve Me
sut Cemil tarafından; 20,30: Stüdyo or • 
kcstraları; 21,30 Son haberler. 

Saat 22 den aonra Anadolu Ajansmm 
gaz;4tclere mahısuı havadis servisi verile
cektir. 

Ankara. 

12,30: PJik yaynnı ve Ajans haberleri; 
10,30: Müzik hakkında konferans : 10,50: 
Hafif miızik (plik); 20,SO: Ajanıs haber
leri; 20,40: Karı~ık mıizik. 

18: Askeri bando; 19,15: Konserin deva
mı; 20: Konferans; 20,20: Koro konseri; 
21,10: Korolaıos cazı; 22,45: Konıer nak 
Ji; 24: Konser nakli. 

Varşova 

18,30: Piyano konseri; 18,SO: Reportaj; 
19: Muhtelif; 20: Koylü orkestrası: 20,45: 
Plik (Debüsi): 21.10: Uzaktaki yurttaala
ra mah&us neşriyat; 21,45: (?ıioniusko • 

Prag 

18,55: Almanca şarkılar: 19,45: Muhte
' lif; kar~ık şen neşriyat: 22: Radyo orkes-

1 

trası; 23,ı5: Plik; 23,30: Marienbad'dan: 
Dans musikisi 

Viyana 

1 

20.30: Viyana havalarmdan radyo popu
risi; 22: Yaz gecesi emisyonu: 23: Haber-

i 
!er; 23.25: Mozart'm eserlerinden konıer; 
24,ıS: Cazbant. 

Moskova. 

~ 18,30: Dinleyicilerin istedikleri parçalar; 
20: Piyano konseri; 20,0: Halk şarktlan: 
2ı3,30: Arjantin ve Mekailı:a şarkıları; 22: 
Sözler. 

tü. Bu işten Münrenin kocaJSı Hüı
nü, küçük kızı Zerin herkesten zi • 
yade müteessir, bir kadın, bir ana 
kaybetmekle kalmıyorlardı. Bir de 
ailenin kirlenen namusu vardı. On· 
tar için çok büyük olan felaket, 
halkın dilinde garip ve tuhaf bir ma
na ile dolaşıyor ve bu acı daha f t• 
cileşiyor, hailevi oluyordu. 

Polis tahkikatı. hiçbir iz üzerinde 
aydınlanamadı, çünkü ne bir küçük 
emare, ne bir yırttk mektup pa~ası, 
ne de onların herhangi bir miinase
betini değil ispat, iddia edebilecek 
bir şahit, hiçbir şey yok. Acele ediyordu: Bu refahtan, bu 

mevkiden bu kadar çabuk bıkıla
mazdı; zamanı gelecekti: O zaman 
eski sessiz günlerine, kitaplarına, 
roma.nma dönecekti. "Şimdilik" ge -
ne her günkü gibi yaşamalıydı; hem 
"dünyanın her tarafında bu böyley
tii.,,: ''Mes'ut olmak istiyor musun. 
~aadetini muayene etmiyeceksin." 
Gözlerini kapamazsa, kimse hayatta 
güzel rUya göremezdi. Adnan da et
rafına, servetine dikkatle bakmak -
ta.n vazgeçiyor, çok zengin adamlar 
gibi onun da gündüzleri, gece vaka
lariyle doluyordu. (Uyku, içki, o -

ten sonra dn. vatanperver misiniz? 
Fırkanız diiştükten sonra da mem
leketi sevecek misiniz? 

k a y b o I u y o r , uçup gidiyor; Sinemalar, Tiyatrolar 

!kisini de ormanda ölü olarak 
buldular. Biri, kendisine iyi bir isim 
yapmış bir koşucu idi. Öteki kırk 
kırk beş yaşlarında bir kadın. İkisi 
de ağaç kUtükleri arasında boylu 
boyuna uzanmış yatıyorlardı. Kadın 
iyi bir aileden, kocası ve çocukları 
var. Bu çocuklardan bir tanesini de 
geçenlerde bir kaza neticesinde kay
b et t i. G e n ç a tl et i n ü
zerinde klilbünün markasını taşı -
y&n bir koşu kostümü. Yani yarı çıp 
lak. Bunların bir ormanda böyle up 
uzun yatmış ölü olarak bulunması 
zabıtayı da, efkarı unmmiyeyi de 
bir hayli işgal etti. Gazetelerde bü
yük krt'ada., hadisenin fotoğrafileri, 
büyük puntu serlevhalarla intişar et
ti . Zabıtanın bütün araştırmaları 
beyhude oldu. Zira ölümlerinin sc -
bcbini bulmak mümkün olmadı. Bir 
cinayet olamazdı. Bir kavga olamaz
dı. Zira ne kadında ne de erkekte 
hiçbir yara, bere izine tesadüf edil
miyor. Tramvayda, vapurda herkes 
birbirine vak'arun şayanı hayret taf
silatını anlatıyor, herkes kendine gö 
re indi hUklimler vermcğe kalkışı -
yor. Aralarında bir aşk macerası ol
duğu neticesine varanlar bile çıktı,. 
Çilnkil bu, ilk akla gelen ihtimaldir. 
Fakat genç atletle Münire hanıma
rasında böyİe bir münasebete ihti
mal vermek oldukça güçtür. Zira 
kendisinde mükemmel sporcu ruhu 
taşıyan ve çok kuvvetli bir ahlaka 
~P olan Nurinin böyle herhangi 
bir kadın işinde ve peşinde dolaş -
madığmı bilenler az değildir. Nuri
nin kadınlarla miinasebeti olmadığı 
hatta o kadar maruftur ki, ona spor
cu arkadaşları "Hadım Nuri" diye 
de ad takmışlardı. Sonra Münire de 
mücessem bir faziletti. Hele bir haf
ta evvel Amerikan kolejinde oku -
yan on dört yaşındaki yavrusunu 
kaybettikten sonra bu taze matc -
mi içinde görenler ona çok acımış
lar ve bir hafta içinde on yaş ihti -
yarlamış olduğuna şahit olmuşlar • 
dı. Bu vak'a, Nurinin, ahlakından 
şüphe etmiyenleri nekadar ş~ırtmış 
sa Münirenin matemini ve sarsılmaz 
bir namus telakkisi yakından bilen
leri de o kadar hayrete düşürmüş -

Nurinin böyle don ve atlet fani· 
!asiyle her sabah kırlarda. ormanlar 
da koşu egzersizleri yaptığını bUtün 
arkadaşları bilir. O gün gene evden 
bu niyetle çıkmıştı. Fakat bu hadi· 
senin mahiyetini kestirmek müm
kün olamıyor. 

yun. kadın). . 
Bazı günler servf'.'tinden başka 

türlü korkuyordu: Bir gün parasız 
kalırsa, kaybedecek saadetleri ol -
mıyan orta halli insanlara imreni
yordu. Çwiz erkek,, incisiz kadın, 
Suvaresiz konak, kumarda para kay 
bedemiyen insan ... Bunlar ne feli. -
ketti. 

Oyunda her gece kaybedebildiği 
birkaç bin lira birdenbire yok olur
sa?., 

Fenalaşıyordu .. Parayı bu kadar 
yakından tanımasaydı, nekadar bah
tiyar olacaktı. Para, başkasında an· 
)aşılmıyordu: Parayı insan kendin -
de anlıyordu. Paraya, anlamıyarak 

uzaktan baktığı eski günlerine im
rendi. 

lıa~ fiolian mektup 

Adnan Bey, 
sae bu mektubu bir kadın yazı

yor; kalemi eline almak için eldiven
lerini şimdi çıkardı: Fakat bunlar 
Pikmalyondan alınmış, podösüet el· 
divenler değil; bunlar kauçuktan, 
pansıman eldiveni. Istanbulun bir 
hastanesinde Çanakkale yaralılarının 
kanı ile ıslanan bu lastik eldivenle
rin ılık izleri parmaklarını balmumu
lqtıra.rak size bu satırları yazan ka
dm çiçek kokulu, renkli bir kağıt 
gönderemezdi; ilaç 'kokan bu mektu
bu affedin. 

Sizden bazı şeyler öğrenmek isti
)'orum Adnan Bey. lnkılabı, yapanlar 
kadar sevdim; fakat, bu inkılabı bir 
müddettir, bilmem niçin, tanıyamıyo
rum. Mektubumun burasmı okurken 
neler dt}§Uneceksiniz, bilirim; fakat 
hayır: Ben ne 31 Marta sevinen bir 
aarıklmm kızıyım; ne de kadro ha
rici bİrakılan birinin kansı ... Hususi 
bir talihsizliğim hiç yok: Büyük de
necek kadar servetim var; küçük 
Clennıiyecek kadar da tahsilim. 

Kendi mahrumiyetinin içinden 
memleketinin herşevini siyah göre
cek kadar ne fena d"oğmuş, fena ye
ııa yetişmiş bir insanım; ne de yok-
80luum. 

Böyleyken inkılabı tanıyamıyo

rum; bu, hakikaten 10 Temmuzda 
mzin memlekete getirdiğiniz o güzel 
inktllp mıdır? Sizi de tanıyamıyo

rum: Siz, sahiden, 10 temmuzun, 
menfaati, parayı bilnıiyen toy ço
cuklan mıSJnız? Fakat sizin bir ço
cuk kadar, bir köylü kadar güzel yü
zUnUz vardı; Sizin tertemiz bir al
nınız vardı. Onlar ne oldu? 1zin ve
rineniz Adnan Bey, size birşeyler 
~aha soracağım: 
1-TUrk çocuklarının memleket 

!~in hududutlarda elele öldüklerin
~'n haberiniz var mı? lnsanlarm 
memleketleri !çln öleceğini kabul e-
4tiyor musunuz? 

.. ı - lktidar mcvldindcn çckilClik-

3 - 24 saatin kaç dakikasında 
memleketi dilşündUğünüzü sorarsa
lar söyliyecek vaktiniz var mı? 

Adnan B('y, Türk kanı çok güzel
dir; Ben onu her dakika bir TUrk 
neferinin yaral!'ında görüyorum; 19, 
20 yaşında bir yiğit, kaputuna, ke
f cninc srğmıyan bir dağ parçasr, bir 
dakikanın ucunda duran bir damla 

bu büyük ölüm, bu kadar kUçUk 
olmaya razı oluyor; bu ne korkunç 
bir tevazudur değil mi? Memleket 
için bu türlii ölmeyi, öliimdeki bu 
fıkaralığı, can vermekteki bu fera
gati havsalanız alıyor mu? Bu bir 
damla kanın öniinde niçin sarardı

nız Adnan Bey? 
(Arkası var) 

S P O R 
Dinarh, bazı şartlar altlnda Cim Londosla 

çarpışmağa hazır olduğunu bildirdi 

i 

Afyonda yenf ;yapılan t enu llordu.,. tenuçııerden bir grup 

Afyon, (Tan) - Şehrimizde bulu
nan Dinarlı Mehmede, Cim Londos 
tarafından Atinada bir maç yapılma 
sı teklif edilmiştir. Dinarlı Mehme -
de, bu teklüi kabul edip etrniyeceği
ni sordum. Bana şunlan söyledi: 
"- Cim Londos, Amerikadaki 

mağlubiyetim üzerine müteaddit re
vanş tekliflerimden muhtelif bahane 
lcrle kaçmıştır. Bu yüzden istediğim 
karşılaşmayı yapmakhğımız kabil O· 

lamamıştır. Bu sefer Yunanistanda 
bulunan Cim Londosa Olimpiyat ko 
mitesi menfaatine bir müsabaka yap 
ması teklif edilmiş ve bu karşılaş -
maya da namzet olarak Bulgar Don
kalof, Fransız; Deglan ve beni göster 
mişlerdir. Bu müsabakalar dolayısi
le geçenlerde kendisinden aldığını 
bir mektupta, Amerikada yaptığımız 
karşılaşmanın revanşım elan yap • 
mak fikrinde olup olmadığımı ben -
den sormuştur. Çok arzu ettiğim bu 
maçı kabul edebilmekliğim iki şarta 
bağlıdır: Müsabaka yeri ve hakem ... 
Maçın yapılacağı yer hakkında kat'i 
bir karar vermediğim gibi, bu kar • 
şılaşmayı idare edecek hakemin ta
nınmış bir sporcu olmasmı Uıtedim. 
Geçen ılef erki müsabakada hakem yü 
zünden çektiğimi ben bilirim. Şimdi, 
Cim Londosun vereceği cevabı bek
liyorum.,, 

Afyonda li~ maslarına 
boılonıyor 

Afyon, (Tan) - Mıntaka Iik mac· 

larma bu haftadan itibaren başlana
caktır. Bölgemizde yedi kulüp olma
ınna rağmen bunlann be.şi kazalarda 
olduğundan A ve B kümesi namı al· 
tında ayn ayrı karşılaşmalar yaptı
rılacak ve Temmuz nihayetine ka -
dar müsabakalar nihayetlenecektir. 
Bölgemizde ilk defa olarak Tegmen 
Ertuğrulun 9ahst çalışmasile bir te
nilı kordu yapılmıştır. Geçen hafta 
büyük merasimle resmi küşadı ya
pılan bu kortta lise öğretmenleri ile 
kolordu subayları arasında rnuntaza 
man tenis maçları yapılmaktadır. 

Eskrimcilerimiz ~ahıma 
tarzlarını değiıtirdiler 

Olimpiyatlara iştirakleri kat'i su
rette takarrür eden eskrimcilerimiz, 
cvelisi günden itibaren Kadıköyün
de açılan kampa girerek muntaza -
ma.n çalışmalara başlamışlardır. Es
krim federasyonu başkanı Fuat, ça
lışmalar hakkında bir muharririnıi -
ze l}U malftmatı vermiştir: 

.. _ Şimdiye kadar yaptığımız an
treneman fekillerini beynelmilel te
maaları nazarı itibara alarak değiş
tirdik. Bugüne kadar gençlerimiz 
vazifeleri dolayısile yalnız akşamla
n çalışabiliyorlardı. Halbuki, beynel 
milel karşılaşmalar sabahlan saat 
9 da yapıldığından, bu karşılaşma
larda çok defa olduğumuzdan fena 
neticeler elde ederlerdi. Bunu göz 
önünde bulundurarak haftalık prog
ramımızı üc glin sabah, iki gün ak-

• HALK OPERET! Bu akıam saat 21,45 
de TAKSIM bahçesinde Ilk temsil 
(BAY - BAY AN) operetler her haf 
ta dcgişccektir. 

• YILDIZ: (A~k Scnfonisı) ve (Deli 
Gô11u)). 

• TÜRK : (İngilız Ajanı) ve (Sokaklar 
da Altın). 

• TAN : (Dantenin Cehennemi) ve {Kil 
dik Albay). 

• ŞIK: (Güne:ı Prensi) ve (Şikaro Ka 
çakçıları) . 

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

• Saray: (Boz:ambo ve (Bir ask recesi) 
• Sümer: (Dü11manlar pcıinde) ve (Ke 

manlar çalarken) 
• Melek: (Altm 7.inclr) ve (Gönül 07UJJ 

ları). 

• ipek: (Hava Kahramanları) ve {Scvri 
nin sesi) 

• ALEMDAR : (Son Utuş) ve (Kadın 
Asla Unutmaz!). 

• ÜSKÜDAR HALE : (Ninon). 

Raıııtane telPfonlan 

Ccrrahpaıa hutanesl 21693 
Gureba hastanesi Yeni bahçe 230ı 7 
Haseki kadmlar hastanesi 24553 
Zeynep Kimil hastanesi Üsküdar 60ı 79 
Kuduz hastanesi Çapa 22142 
Beyoila Zük<ir hastanesi 43341 
Glilhanc hastanesi Gülhane 20510 
Hıydarpaıı Nümane hastanesi 60107 
Etfal hastanesi Şişli 42426 
Baktrköy Akıl hastanesi 16.60 
Sark Demiryolları Sirkeci 23079 
Devlet Demiryollan Haydarpap 42145 

ltfalye TelefonJan 

İstanbul itfaiyesi 24222 
Kadıköy itfaiyesi 60020 
Ye:silköy, Bakırköy, Büyükdere, 
Üıküdar itfaiyesi 50625 
Beyoflu itfaiyesi ~640 
Büyükada, Heybeli, Burgaz, Kmalı mm 

takalan için telefon sa!itralmdaki memura 
nııım demek Widir • • 

Müracaat yerleri 

Deniz yollan acentesi Telefon 42362 
Akay (Kadıköy iskelesi) 43732 

şarn olmak üzere tesbit ettik. Nete
kim programımızda yaptığımız deği
şiklik dolayısile gençlerimiz ilk gün
leri bir hayli sarsıldılar. Fakat za -
mania alışacakları şiiphesizdir. 

Olimpiyatta epe, kılınç ve flore ol 
mak üzere Uç şubenin mlisabakala
rına iştirak edeceğiz. MalCım olduğu 
üzere takımlar dörder kişiden mü -
rekkeptir. Biz dört kişi ihtiyat ol -
mak üzere iki takım olarak 12 mU
sabıkla gideceğiz. Flore kısmı, epe 
ve kılınç karşılaşmalarına girecek 
müsabıklardan ayıracağınuz bir ekip 
temsil edecektir. Beynelmilel eskrim 
aleminde yüksek şöhret sahibi bulu
nan Macarlarla beraber son çalışma 
ları yapmak üzere Temmuz bidaye -
tinde Peşteyc hareket edeceğiz . ., 

Vazifeleri dolayısile kampa işti • 
rak edcmiyen eskrimcilerimizden bir 
kısmının bir iki güne kadar izinleri 
temin edilerek kampa gireceklerdir. 

Atle tizm müsabalcosı 
Galatasaray kulübü Atletizm şu -

besi mevsimin dördüncü müsabaka
sını, Taksim stadyomunda Beyoğlu 
spor, Kurtuluş atletlerile Pazar gü
nü sabahı saat 10 da yapacaktır. Ka 
bul edilen programa göre 100, 200, 
400, 800, 1500, 3000, 110 manialı ko
şular, mmıf, üç adım, yüksek atlama, 
sırıkla atlama, gülle, disk, cirit, 400 
111ctrc bayrak yatışları yapılacaktır. 

Müruriye resmi nasll 
tahsil edilecek ? 

Iskelelerin ne suretle idare edile -
ceğine dair olan kanun dün vilayete 
bildirilmiştir. Kanuna göre, vilayet 
hususi idarelerile belediyelerin ve 
köylerin elinde bulunan iskele ve rıh
tım ve umumt seyriiseferc yariya.n ka 
nal, kayık ve sandallardan alınmakta 
olan müruriye resim ve ücretleri.ne 
dair tarifeler lktisat Vek&letince tet
kik ve Vekiller Heyeti tarafından t.as 
dik edildikten sonra tatbik edilecek
tir. 

Birden \•eya kısım kısım tedricen 
bu idarelerden alıp ayn bir teşekküle 
idare ettirmeğe hüktımet mezundur. 

Uç takım arasında tertip edilen bu 
müsabakalara her kulüp ikişer atlet
le iştirak edecekler ve birinci 5, ikin
ci 3, üçüncü 1 puvan alacaklardır. 

General Ali Hikmet dün 
ıehrimize geldi 

Türk spor kurumu Genel Merkez 
Başkanı General Ali Hikmet Ayer -
dem, dün sabah şehrimize gelmiş ve 
akşam lstanbul spor kurumu mer -
kezinde federasyon başkanları ile 
olimpiyat hazırlıkları etrafında gö -
rüşmeler yapmıştır. Bu.odan sonra, 
yanında Tokat saylavı Silreyya ol • 
duğu halde lstanbul bölgesi Başkan
lığına giderek bölgenin mutat içtima
ında müzakereyi yakından takip et
miştir. General Ali Hikmet Ayer -
dem, bölge başkanı Fethi Başarana 
mmtaka muameli.tından ve arakdaş 
larmın çalışmalarından fazlasilc 
memnun kaldığını söylemiştir. 

"Nuri o gün fazlaca koşmuş ve &· 

nj olarak birdenbire yere yuvarlan
mış. bir sekte ile son nefesini ver • 
miş. Aradan çok geçmeden kaybet· 
tiği çocuğunun matemini avutmal( 
icin kırll gezm('ğe çıkan Mtinirenin 
ayaklarına dolaşan bu genç ölü de 
matemli kadının ölümünü intaç et
miş.,. 

Böyle bir faraziyeye gerçi inan • 
mak biraz güçtür. Fakat tıbbı adllde 
yapılan otopsi ve aylarca süren tah· 
kikat bir başka neticeye de varamaz
sa buna "masaldır" deyip geçmemek 
lazımgelir. Zira bizzat hikayeci &i
zi temin ediyor ki. hadise aynen böy 
le cereyan etmiştir. Sizi temin eder 
sem ki kahramanlarımın ikisi de 
masumdur, emin olun. Ne Münire 
Nuriyi tanır, ne de aralarında her • 
hangi bir günah bile mevzuubahıo
la.maz. 

Hayatta öyle garip ve öyle inanıl
mıyacak tesadüfler vardır ki, insan 
zekasmm onlara inanması şöyle dur
sun asla çözillemiyen muammalar 
gibi lekelerini ebediyete kadar ta • 
şırlar. Varsın inanılmasın, fakat bet 
hah düşüncelerin fevkinde her za -
man bir vicdan mizanı vardır ki, bu 
bir ömrün değerinden çok fazla bir 
manası vardır. 

Alma n mütehaısıs gitti 
Bir müddettenberi şehrim1zde de• 

nizcilik hakkında tetkiklerde bulu -
nan Alman mütehassısı Kip, dün, 
memleketine dönmU§tür. 

Sultanahmct • Birinci Sulh Hukuk 
Mahkemesinden: Davacı Şefika tara 
fından müddaaleyhler General Mu
hiddin ve Gcdikpaşada Saraç hhak 
mahallesinde lmam hamamı soka -
ğında 26, 28, 30 numaralı hanede 
Kadri aleyhine ikame olunan pyian 
mutasarrıf oldukları Gedikpa.pda 
Saraç ishak mahaUeıinde Imam ha· 
mamı s o k a ğ ı n d a 26, 28, 
30 n u m a r a l ı h a n e i 1 e 
Rumelihisarıuda Ali pertek mahalle 
sinde Çeşme sokağında eski 16 ve 
yeni 1 numaralı hanenin izalei şüyuu 
davası üzerine müddaaleyhlerden 
Kadriye gönderilen dava arzuhalinin 
i k a m e t g a h ı n ı n meçhuli
yeti şerh verilerek bili tebliğ iade e
dilmiş ve bcrmucibi Wep ilanen teb 
ligat icrasına karar verilerek mah • 
kemesi 18-6-936 tarihine mUsadif 
perşembe günü saat 10,30 a talik kı
lınmış olduğu ilanen tebliğ edildiği 
halde mumaileyh Kadri muayyen 
günde mahkemeye gelmemi9 oldu· 
ğundan her mucibi talep hakkında 
gıyap kararı verilerek mezkür gayri 
menkullerin ehli vukuf marifetile 
keşfine ve muhakemenin 13-7·936 
saat 10,5 a talikine karar verilınifttr. 
Kadri mezkür glinde de mahkeme 
ye gelmez veya tarafından bir vekil 
göndermezse muhakemenin bu.odan 
sonra gıyabında cereyan edeceği teb· 
liğ makamına kaim olmak Uz~c ilan 
olunur. (238~2) 

• 
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ilaçlarınızı SALiH NECAli ~am:::~ KESKiN 
btr istikametle lıam1qır. 

KAŞELERi 
Grip. Nale, bq ve dit atnJanm. 
m•ntd •acdan bir ande u.r. 
Kı,mettar bir Ulçbr. 

lstanbul Haricı Askeri Kıtaatı i1Anlar1 

Manisadaki Tümen kıt'a- memuru yetiıtirilmek iızere 
tının ihtiyacı için 24000 kilo Avrupaya tahsile cönderi
Sade yağı ve Merkezdeki lir ( 18) ( 3 2 44) 
kıt'at için 118000 kilo Un 44SS ••• kapalı zarfla ve ayn ayn .. . 
§artnamelerle münakasaya Aske~ _ Iıse ve orta mek-
konulniuştur. Şartnameleri teplere ~gre~e~ ve ~
bedelsiz olarak Manisada kale san at lisesıne tedrisat 
Tümen Satmalma Komis- müdürü aranıyor: 
yonda görülebilir. İhalelen . 1 - ~st~bul ve Bursada 
26 Haziran 936 Cuma günü ki ~sken lisel~le, .~kale 
saat 14 te Sade yağının. saat dek~. aakerı ~ at .ı~ne ar 
16 da unun münakasalan ~ ucretle tarih. rıyqıye, fı-
yapılacaktır. Sade yağının zik. . 
beh k.1 uh Erzıncan. Konya. Anka-

er 1 ~unun m am- radaki orta mekteplere Ta
nıen bedelı 83 kuruş ve u- rih eo · f f b"l · · Al beh k .1 13 k gra ya. en ı gısı, 
nun .er .1 osu _uruş manca. Fransızca. İngilizce 
50 santımdır. Sade yagının öğretmeni ve san'at lisesine 
mecmu tutaı:ı 19920 ve u- tedrisat müdürü alınacaktır. 
~un 1 ~930 lı~adır. Sade ya- 2 _ Lise öğretmenliği i
gmm ilk terı_unatı 1494. ve çin: Lise öiretmeni ehliye
uı:ıun 1 19 S lıradır. İsteklıler ti, orta mektep için orta mek 
Tıcaret odasında mukayyet teo ötretmenlik ehliyeti ce -
olduklanna dair vesika ib- rektir. 
raz etmeleri lazımdır. İstek 3 - İstekli olanlann dilek 
tiler İlk teminat makbuzla- kiğrtlanru aşağıda sıralan. 
riyle birlikte mektuplarım i mış evrakla Ankarada Milli 
hale saatinden bir saat evveJ Müdafaa Ve~leti Askeri Li-

• Tümen Satmalma Komisyo seler Müfettişliğine gönder -
nuna vermeleri. ( 14) meleri lizımdır. 

'(318S) ~ a) Tasdikli fotogr· aflı fia 
• • • v 

. b) Yüksek tahsil şahadet-
1 --:- 936-937 ders senem namesi veya tasdikli benzeri. PERLDDENT 

-- ------

/Deniz Levazır:n Satınalma komisyonu ilanlara f 

Tahmin edilen bedeli 862 lira olan 12500 kilo muhte
lif yaş sebze ıo Haziran 936 tarihine rastlayan Sah cü
nü saat 15 de açık eksiltme suretiyle almacakttr. 

Sartnamesi her gün Komiayondan parasız verilir. 
İsteklilerin 64 lira 65 kurutdan ibaret olan muvakkat 

teminatlannı İstanbul Vilayeti muhasebeciliğine yatı
rarak mukabilinde alacaklan makbuz veya Banka temi
nat mektubu ile ve belli gün ve saatte Kasımpaeada 
bulunan komisyonumuza müracaatları. (3285) 

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

50 ton Benzollü 19500 00 1462 50 1Temmuz14 de 
benzin 936 

40 ,, Benzin 14200 00 1065 00 1Temmuz14,30da 
936 

Yukarda yazılı iki kalem benzin kapalı zarf suretiyle 
1 Temmuz 936 tarihine rastlayan çarşamba günü hiza
lannda yazılı saatlerde almacaktır. Şartnamelerini gör
mek isteyenler her gün ve eksiltme için yazılı saatten bi
rer saat evvel teminat makbuz veya mektuplariyle tek· 
lif ve kanuni belgeleri muhtevi nıaznıflan Kasmıpaşa
da bulunan komisyon başkanlığına vermeleri. Benzollü 
Benzin Sartnamesi 97 ,5 kurut mukabilinde satılır. 

Cinsi Mikdan Tahmin 

Ton 
Tüvenan 

bedeli 
Lira 

könıürü 2000 21000 
Rekompoze 

(3233) 

Muvak. Tem. Eksiltme cÜll 
Lira Kr. ve saatı 

157500 6Temmm936 14 

kömürü 2000 23000 1 725 00 6 Temmuz 936 15 
Cinsi, mikdan ve tahmin edilen bedellerile muvakkat 

teminattan yukanda yazılı iki kalem kömür, hizalarında 
gösterilen gün ve saatlerde kapalı zarf suretile alınacak-

Kulelı, Maltepe, ve Bursa c) O niversitede imtihan 
liselerile Kınkkalede ki As- vererek ehliyetname almışsa 
keri San'at lisesine ve Kon- ehliyetname tasdikli benze -
ya Erzincan AS. Ona mek- ri. • 

tır. 

Y ·· k k M · · h d · kteb· Arttır sartnamesi her gün komisyondan a1mabilir. 
U Se U en IS me 1 - İsteklilerin, 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalan ve teblerine talebe almacakdır. d) Nüfus tezkeresi tasdik 

2- Kabul şartlan A.S.Li li benzeri 
ae ve orta mektebler talinıa- 4 - Durumu uygun gö
tmda yazılıdır. Bu talimat rülenlerden aşağıda yazılı 
askeri mekteblerde ve as- evrak sonra istenecektir. 
kerlik ıubelerinde cörülebi- a) Hüsnühal ilmühaberi 
lir. b) Tam teşkilitlı askeri 

3 - lst~erin aeaiıda hastaneden alınmış sağlık ra 
yazılı hususlan da göz önün poru. 
de bulundurmaları lizımdır. c) Teahhüt senedi (noter 

A - Bütün mekteblerde likten) 
kaydı kabul 1 Temmuz 936 5 - Ucretler. 
da başlar ve 10 Ağustos 936 lstanbuldaki askeri lise -
da biter. Müsabaka imtiha· ler riyaziye, fizik, derslerine 
m da 15 Ağustosla 21 Ağus 108: 126 tarih dersine 98: 
tos arasında yapılır. 108 liraya kadar. 

B - Mekteblerin bulun- Bursa lisesi ve Kmkkale 
duldan yerler haricindeki san'at lisesi riyaziye fizik 
mevkilerde oturan isteldile- derslerine 108: 1 2 6 tarih der 
rin 10 Haziran 936 dan 31 sine 98: 108 liraya kadar. 
Temmuz 936 tarihine kadar Orta mektep derslerine 108 
bulundukları yerlerin Asker liraya kadar aylık ücret veri
tik pbelerine müracaat et- tecektir. 
mit o1malan llzundır. 6 - Kınkkale san 'at lise-

- Kabul prt1anm ta- sine.alınacak tedrisat müdü 
pyan iatekHler evdkmı ta- ril için lise öiretnıen}i~ şart
mamlattlnhb askerlik tu· laruu tatnnak " ilci ders 
beteri vasıtasile mektebe zümresinde ihtisası olmak ee 
dndermeleri ve mektebler- rektir. Ucreti 165 liradır. 
den davet vaki olmadan hiç 7 - İsteklilerin 1 Eyltil 
bir istekli mektebe citmeme 936 gün~e ~a<!_~r ~üraca
lidk at etmelerı dilegı yenne ge-

D - Miiaabaka imtihanı· tirilmiyenler bir hak isteye -
na sümek için davet edilen mezler. (9) (3073) aa 
iawklilerin imtihan yapıla- • • • 
cak yere kadar sitmek ve im• Tümen birlikleri ihti-
tiham kazanmayınca seri yacı için 180000 kilo sığır =:r ~~- eti 24-6-936 saat 15 de ka-

palı zarfla alınacaktır. Mu
ye aittir.Bunun için de cidit hammen bedeli 38700 lira 
ve dönüt masrafnu beraber ilk teminatı 2903 liradır. 

ötünnesi limndır 
C E _ İstekli mektebe ka- Teklif mektuplan . ~at 14 

b!11 ediJ'!'~ii takdirde hiç = [:!~u~: 
bır bak ıddia edemez ve bir linde Komisyondan alma
aene terki tahsili olanlar da bilir. İstekliler eksiltmeye 
mektebe almmazlar. ittidk için belli cün ve saat-

4 - .~ektebler ı':Yu. ve te teklif mektuplanm ve ka
~eccanıdir. Tale~~ıı. 1aee: nunun 2, 3 maddelerindeki 
aınden baeka sıydirilmeai vesikalarla Lüleburcazda 
teçhizatı ve kitaplan mekte- Tüm aatmalma komisyo
be ait otdutu sibi aynca nunda bulunmalan. ( 1 O) 
ber ay bir miktar maq da (IOll) f2'& 
verilir. • •• 

5 - Askeri liseleri mu- Eakieehirde yapılacak ya-
vaffakiyetle bitirenlerden pılar kapalı zarfla ekailt
arzu edenler m6sabab im- meye konulmuttur. Keşif 
tihanma girerek kazandılda bedeli 286 bin 473 lira 48 
n takdirde mühendis ve fen kunıetur. İhalesi 1 O Tem-. 

ma ve Eksiltme Komisyonundan: teklifi havi otan mazruflan beni gün ve saattan birer 
saat evvel Kaamıpqada bulunan Komisyon Başkanlı· 

Mektebin Mayıs 937 senesi nihayetine kadar çamapr ğma vermeleri. (3316) 
yıkaması açık eksiltnıeye konulmuştur. Yıkanacak ça- --------------------
maşırın mikdarı (125000) parça olub beher parçasının Tahmin edilen bedeli (51975) lira olan (462000) 
yıkama tahmini fiatı (3) kuruş ve _-~ akçam (281) kilo ekmek 6 Temmuz 936 gününe rastlıyan Pazartesi 
lira (25) kuruştur. Eksiltmesi ~..flW·saat 4 e...yar:::'~11m1nrR'1~~~•ıtapah-zarf suretile almacaktır. 
lacağından isteklilerin şartnamesini cörmek için mek- Ott1''"111111

"'" 
tcb dahilindeki Komisyona her gün ve eksiltmeye lir- :namesi ( 260) kuruı mukabilinde Komisyondan her cün 
mek için de belli cün ve saatta müracaatlan. (3419) alınabilir. 

lsteld~ (2490) sayılı kanwıda yazılı vesikalarla 

lstanbul Vilayeti Nafıa 
Müdürlüğünden : 
İstanbul Vilayeti Müdürlüğüne elli lira aylık ücretli 

bir Sürveyyan alınacaktır. 
En az Orta mektepten mezun olmak, Askerlik hizme

tini ifa etmiş bulunınak bedeni ve akli ve saire anza has
talıklı olmamak ve hüsnü ahlak eshabından bulunmak. 
Bu şeraiti haiz bulunanlar arasında 1 Temmuz 936 
tarihinde müsabaka ile tayin olunacağından talip olan
lann yukanda yazılı hallere aid vesikalariyle Haziran 
936 nihyetine kadar müracaattan ilin olunur. (3429) 

Satıhk Gemi 
AKAY IŞLETMESl DlREKTORLOCONDEN : 

teklifi havi murufian belli gün ve saatten bir saat evvel 
Kasmıpaşada bulunan Komisyon Baıkanlıima verm• 
leri. (3338) 

M.M. V. Deniz Merkez Satmalma Komisyonu Reiali-
iinden : _ 

1 - Tahmin edilen bedeli en çok 134000 lira ve il' 
teminatı da 7950 lira olan 10 bin ton maden kömürü
nün kapalı zarfla münakaşası 10-7-936 Cuma günü -t 
14 de Ankarada Milli Müdafaa Vekileti binasında yapı
lacaktır. 

2 - Sartnamesi ( 6 70) kW'UI mukabilinde, İstanbul· 
da Deniz Levazım Satmalma Komisyonundan, Ankara
da. Milli Müdafaa Vekileti Deniz Merkez Satmalma 
Komisyonundan verilecektir. 

3 - Münakasaya gireceklerin 2490 sayılı kanunun 
hükümleri dahilinde ve tayin olunan günde saat on üçe 
kadar zarflannı Komisyona vermeleri lizmıdır. (3422) 

Paşabahçesinde batık Fenerbahçe ve Yakacık vapur- --------------------
lannın açık arttırmasında verilen son fiat haddi liyık UakUdar Birinci Sulh Hukuk Malı- ı.taabul Ddnd Jf1b Memurlufmı-
görülmediiinden aynı şeraitle ihalesi 29 Haziran 936 temeslnden: Halide ile M11n•eenin dan: Kum. Sami Polikar& alt ve Bl· 

pazartesi günü saat 15 e bırakılmqtır. (3430) Pd::'n ~~~kenvaı:ueıtaA~~ma~ rinci arttırmada kanuni kıymeti bul 
VIULUQ&l"Q& wa mayan 7 ll&lldık alcimln lkbıci arttır 

' .. hallesinin Bağlarbqı caddeainde es- 29-6-938 Puarteet gUntl IUt 
muz 936 Cuma günü saat Catalca Mustahkem Mev- ki altı ve )'elli s No. ıu bir bap hane- maaı 
15 dedir. İdari ve fenni şart ki İnı. İstihkimiye anha- nin izalel fi;yu auretile aatılarak pa- ==ııa=:::ı:-w: 
nameleriyle keşif ve proje- nnda mevcut beton kant- raya çevrllmeaine karar verilmlfÜI'. 
1 1. 3 3 k k ki · akt"" 1 - Keslir hane • oda bir ll&lldık de mua memuruna mUracaat eQne. er 14 ıra uruş arşı- tırma ma nem tır or, odaBI ve bir 10fa ve bahçe ve he1l ıer1 illn olunur. ~> 
lığında Komisyondan alı- pulluk, kamyonet, mazot ve bir kömllrltıt ve bir mlkdar bah· _________ _ 

nır. Eksiltmeye girecekler Motörü, caz motörü,tq kır- çe ve bahçeQ bir kuyu ve blr dut lm&cakt1r. Bedeli lbale uam1 bet 
15 bin 209 liralık teminat- ma makinesi, manevela ko- atacmı muhtevi olup epeyce tamJre glln arfmcla mahkeme vemMbae ya 
lariyle 2490 sayılı kanunun lunun arttırması 17 Tem- mtlhtaçtır. Uç yemlnU ehli vukuf ta- bnlmuı tuttu'· Alaıl takc1lrde ihale 

.. .. ratmclan 3C50 Ura kıymet takdir edil- bozularak buDdaa 6t8rll haaıl ola -
~ ve 3 üncü maddelerinde muz 936 Perpmbe sunu mlftlr. 2-Sabf bedeli pefbıdlr. ııı cak sarar ve s1yan ve • ve ıu. 
yazılı ve Bayındırlık bakan- saat 13 de icra lahnacaim- ayedeye lttirat etmek Jateyenler ve liıuraf bill h tasınm 
lığından alınması gereken dan taliplerin 25 lira 40 ku- kıJmetl mnh11nmenenm ybcle 51 ettirllecektir. '_ Pfl'lmm· 
fenni ehliyetnameler için 1'111 ilk teminat akçelerini Dl8betinde P87 akçeel vermeleri il- kul tıwinde prek mtlRocel 

ihale gu .. nun·· den sekız" O'nn İ b 1 K ıımclD'· ıw.umu de1Wi.ye alıcıya ve ve prebe P bak ..... s t ! n U •• o .m U • vergi ve belediye rUsumu ve evkaf l&hlplerlniD ltn. 
evvel mezkur bakanlığa mü tanhp muhuebecilıfiıie tea icarMl ve kanunu &blr mucibince ren 20 lllJ R1fmc1i mUUU. 
racaat ederek buradan aıa.. lim edildiiine dair mak- evkaf tavis bedeli ma•ublplerine a- lerile birlikte mllııJll!l!!llW. 
caklan belcelerle İdari şart- buz eenedini müatuhiben lttlr. 3-Satıf 22-T-838 tarihine mtı- lan JAsqpdır. Alaıil'llalı• 
namede yazılı ve verilmesi arttırmav. i•tirlk etmek ü- .-dlf CU1amba stlnll uat 1' ela --1 Jaak 11Ja1 JIU'UI-

·~ - ... • 18 ,.. kadar u..- n1h hukuk DDl ~ Jaarlo f;\1t111acat 
behemhal mecburi olan ve- zere mezk6r sün ve saatte m•h,_,_, bJefldnde ,...ıacattır. 1arc1ır. 5 _ Dala fu1a _...,,t aı. 
sikalarla birlikte teklif mek- ve malzemeyi S&mek ve kıymeti muhımmenenln 1'-D 7,5 mat iateyea1eı' mah'lremMI"' -988-18 
tuplannı ihale- saatinden en eeraiti anlamak üzere talip- flnl 'balnwblı takdirde en çok arttı- No. lu lzaleiftlyu ~ ve atı, 
az bir saat evvel Ankarada terin arzu edilen zamarilar- ranm taahhtıdil blkl kalmak f&l'tile memuru mahkeme Mf )'UPDhlma 

.. • mbayede on bet glln temdit olana- mUracaat edeblJlNr. 'ıallp o11nJaım 
M. M. V. Satmalma Komis- da Hadımkoyünde Aakeri rak 8-8-938 Per,embe gttntl saat ı• u.tıf ptı Uütldar IRllh Hukuk 
yonuna vemıeleri. (33) Satmalma komisyonuna mü den ıe ya kadar devam ederek m mabbm.,.... ham' baJvn•alen lll 

(3444) racaatlan. (32) (3445) çok arttırana lhalei katiy.ı tcra la mmu DAn olunv (238'1) 
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! Kapah Zarf Usulile 1 
: Eksiltme ilanı i -. . -
E : ; Siimer Bank i 
t = 
~ Umumi Müdürlüğünden: 1 

. 

i 
5 

1 - Bursa'da Mura<Uye istasyonu civarında inşa edil 
mekte bulunan Merinos fabrikasına ait üç adet deponun 
inşaatı kapalı zarf usuliyile ve vahidi fiat esasile eksiltmeye 
çıkarılmıştır. Tahmin ~len keşif bedeli 156.157,21 liradır. 

2 - Bu işe ait eksiltme evrakı şunlardtr : 
A) Eksiltme şarrtnamesi 
B) Mukavele projesi 
C) Keşif ve vahidi fiat cetvelleri 
D) Fenni şartname ve ölçü usullen 
E) Umumi şartname 
F) Projeler 

İsteyenler bu evraktı 8 lira mukabilinde Sümer Bank An· 
kara şubesinden alabi&rler. 

3 - Eksiltme 6 Temmuz 1936 Pazartesi günü saat 16 da 
~ra Ziraat Bankası binumda Sümer Bank merkezinde
ki komisyonda yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin 9068 lira muvakkat teminat vermeleri 
li.mndır. 

Eksiltmeye girccekier 80000 liralık bir tek bina yaptıkla
nna dair vesaiki eksiiltme gününden beş gün evveline ka
dar Ankara'da Sümer Bank Umumi Müdürlüğüne ibraz ve-

--:z -i 
i 
1 
i 
i --------1 -i ---i 

ya posta ile gönderecekler ve alacakları ehliyet vesikasını : 
teklif mektuplarına raptedeceklerdir. S 

S - Teklif mektuplan yukarıda yazılı gün ve saatten bir : 
saat evveline kadar Sümer Bank Umumi Müdürlüğüne 1 
makbuz mukabilinde tevdi edilmiş b~lunmahdır. : 

Posta ile gönderi}ecek tekliflerin nıhayet ihale saatinden ; 
bir saat evveline karlar gelmiş ve zarfın kanuni şekilde ka- S 
patılmış bulunması lazımdır. 5 

•••••••RHMlftl1ftlHll•ntrl11111Hlln111111111t11Hn1nn11tf 

Tokat Sıhhat ve içtimai Mua
venet Direktörlüğünden: 

Tokat Memleket hastanesi ihtiyacı için indirmeye ko
nulan ilaç ve malzemei Sıhhiyenin ihalesi 2-7-936 Per
şembe günü saat 14 de Tokat Vilayet Daimi Encüme
ninde yapılacağından şeraiti öğrenmek ve alınacC!k 
mallann listesini t'ôrmek isteyenlerin İstanbul ve Tokat 
Sıhhat Müdürlüklıerine müracaat eylemeleri ilin olunur. 

(3242) 4373 

~ . 
' 

Türkiye Ziraat Bankasından: 
Buğday teşkilatında çahşdırmak ve müsabaka im

tihanlarında göstereceği muvaff akiyet derecesine gö
re 70 - 100 liraya kadar aylık verilmek üzere 10 
memur alınacaktır. Müsabaka imtihanlarına girebil-

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

İmtihan programı ve diğer şerait Ankara, İstan-
bul ve İzmir Ziraat Bankalarından öğrenilebilir. Ta
lipler istenilen vesikalarla birlikte 2 S Haziran 19 3 6 
akşamına kadar bu Bankalara müracaat etmiş olma
lıdırlar. ( 3386) 

' 

M. M. V. Harita Genel Direktörlüğü Satınalma Ko
uıisyonundan : 

ı - Satın alınmak istenilen Havadan Fotoğraf çek
meye müsait bir tayyare ile işbu havadan çekilecek Fo
tografileri münhanili Harita halinde kıymetlendirecek 
iki kıymetlendirme aletini vermeye talip olmak isteye
cekler Tayyare ve aletlerin evsafile en son fiatlannın 
kısa bir zaman zarfında CEBECİDE Harita Genel 
Direktörlüğü Satınalma Komisyonuna bildirmeleri. 

(1339) (3273) 

Askeri Fabrikalar Umum MUdürlüğü 
Satmalma Komisyonv ilanları . 

960· Ton Adi Kok Kömürü 
Tahmin edilen bedeli (23040) lira olan yukanda 

mikdan ve cinsi yazılı malzeme Askeri Fabrikalar U
mum Müdürlüğü Satınalma Komisyonunca 27 Temmuz 
936 tarihinde pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf ile 
ihale edilecektir. Şartname parasız olarak Komisyondan 
verilir. Talihlerin muvakkat teminat olan ( 1728) lira
yı havi teklif mektublarını mezkUr günde saat 14 e ka
dar Komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 nu
maralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur 
giin ve saatta Komisyona müracaatları. (3308) 

Sahibi: Ş'VKB'O ARIÇ - Umumi Ne,riyatı İdare :Eden: 8. 8ALbl 
Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. S. - Buıldııb ver: TAN Matba.ur 
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Yüksek Mühendis Mektebi Arttır
ma ve Eksiltfne Komisyonundan: 

1 
İhal.e i 
saatı = Cinsi Miktarı 

Tahmi- Temi- İhale 
ni Fi.Ku natı tarihi 
ruş S.Lira K. 
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il 1 

1 

1 
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Zeytin yağı 
Sabun 
Zeytin tanesi 

3000 Kilo 
3000 " 
1000 " 

65 
36 248,25 25-6-936 14 
27 
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mıdır, var ise ae-
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lstanbulda Tan gazeteai ıigorta ıervisine. 

Gazt>tenızın 23 Nl .. an HJ:{fi nii~ha 

1 

1 
Un 
Makarna 
Şehriye 
İrmik 
Pirinç Unu 

5000 Kilo 
1500 " 
. 200 " 

500 " 
200 " 

17 
28 
28 
20 
22 

111,25 25 1 
" lS,30 = 

'mda yaz.ılı ~artlu daırt"Sindt kaza. 15 

u kan;ı 1000 ' ' alık 'llJ.:OrtRlı abOnt' lcuru ı;ı 
yazllmak lstıyonım. ı\tKmtıman bede- pul ve 1 

Kuru Fasulya 4500 Kilo ıs 
Barbunya 1000 

" 10 
Nohut 1200 
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Kırmızı Mercimek 500 
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Ekmek 
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Soğan 
Yumurta 
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Pırasa 6SOO Kilo 
Lahana 4000 ,, 
İspanak 6000 ,, 
Kök ~ereviz 300 ,, 
Havuç 1000 ,, 
Kamıbahar 1000 Adet 
Kuru Bamya 150 Kilo 
Yerli Bakla 1500 ,, 
Adana, İzmir bak-
la 1000 ,, 
Semizotu 2 00 O ,, 
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Mektebin 937 senesi Mayıs nihayetine kadar yukarı
da cins v~ mıktan yazılı ihtiyaçlan açık eksiltmeye ko
nulmuştur. Eksiltme hizalarında gösterilen gün ve saat

. lerde Gümüşsuyunda mekteo icinde toolanan komisvon
da yapılacaktır. 

İsteklilerin 2490 numaralı arttanıa ve eksiltme ka
nununun 2, 3 ve 4 üncü maddelerinde yazılı şartlan 
haiz bulunmaları ve bu maddelerde zikredilen vesika
larla müracaatları ve eksiltme şartlarını görmek için 
hergün ve eksiltmeye girmek için de belli gün ve saatte 
komisyona müracaatları. (3179) 

431~ 

ıı. ı:önderilmiştlr. Sla:ort~ muamt-lesi· imza I 
I 111n ''&JNlm~ını flllf'rim. 1 
1 
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Maliye Müfettiş Muavın
liği imtihanı 

Maliye Teftiş Heyetinden: 
35 lira maaşlı lVIaliyc Müfettiş M.uavinliği için 18 

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

nun 4 üncü maddesinde yazılı evsafı haiz olmak, 
B - 1 Kanunusani 1936 tarihinde yaşı 30 dan fazla ol
mamak, C - Mülkiye mektebinden .. Siyasal Bilgiler 
Okulu", Hukuk Fakültesinden. Yüksek Ticaret ve İkti
sat mektebinden veya bunlara muadil derecedeki ec
nebi mekteblerden mezun oJm~k. D - Yapılacak tan
kikat neticesinde ahlak ve seciyesi müsait bulunmak. 

İmtihana talip olanlar 14 Temmuz 193 6 tarihine ka
dar Ankara'da Maliye Vekaleti Teftiş Heyeti Reisliği
ne arzu halla müracaat edeceklerdir. Arzuhala şu evra
kın raptı lazımdır: A - Nüfus cüzdanı ve adresi, 
B - Kendi el yazılarile tercümeihal hülasası .. Memuri
yette bulunanalar müddet ve sureti h izmetlerine dair res
mi vesika raptedeceklerdir", C - Askerliğini yaptığı
na dair resmi vesika .. askerlikle alakası kesilmemiş o
lanlardan orta ehliyetnameyi haiz veya ehliyetnamesi 
olmıyanlar imtihana girebilirler. kazandıkları takdirde 
ancak namzet olarak kabul olunabilirler''. D - Mektep 
şahadetnamesi veya tasdiknamesi. E - Sağlam ve yol
culuğa mütehammil olduklarına dair hükumet dokto
runun raporu. 

Talipler yazılı ve sözlü olmak üzere iki imtihana ta
bi tutulacaklardır. Yazılı imtihan Ankara'da ve fstan
buKda ve muvaffak olanların sözlü imtihanı Anakara'da 
yapılacaktır. 

imtihan Programr 
1 - Maliye: A - Bütçe "İhzarı, t a tbiki. tasdik ve 

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

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

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

4 - Hendese: "Satıh ve hacim mesahaları" 
5 - Ticari usul defteri "esaslı ve pratik malumat", 
6 - Hukuk idare, memurin muhakemat kanunu. ce-

za muhakemeleri usulü kanununun tatbikat usullerine 
müteallik hükümleri. ceza kanununun memur cıoucJarma 
ai t kısmı. kanunu medeni ve borçlar kanuttu ile ticaret 
kanunlarının maliyeyi alakadar eden ahkamı . 

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

8 - Ecnebi lisanı "Fransızca, Almanca veya İngiliz
<'eden biri". 

İmtihan neticesinde Miifetti~ Muavinliğine alınanlar 
3 sene sonra yapılacak ehliyet imtihanında muvaffak 
olurlarsa Maliye Müfettişliğine tayin edilecekler ve bir 
sene staj için Avrupa'ya gönderileceklerdir. (1277) 

(3154) 4312 
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KU BARA DESTE TİR 
iş Bankasının kumbaralarını almakla 

yalnız para biriktirmiş olmaz, 
aynı zamanda: . 

Taliinizi de denemiş 
olursunuz! 

iş Bankası asgari 25 lira mevduatı 
bulunan bütün kumbara sahipleri-

senede 7 defa kur'a çekerek 

20,000 Lira mükafat 
veriyor. MUkafatlarm 10,000 lirası her sene 1 Nisan 
ve J Teşrinievvel tar~hinde kur'a çek lerek verilmek
tedir. Bu ikı Keşidenin her birinde 5000 llira, şu 

şekilde tevzı edilmektedir. 

Birinciye 1000 Lira 
ikinciye . 250 

'' 10kişiye100 yUzer liradan 1000 ,, 
20 ,, 50 ellişer ,, 1000 

'' 17 5 ,, 10 onar ,, 17 50 • ,, 
Ceman 207 kişiye 5000 

ikişer bin lirahklar: 
Diğer beş keşidenin her birinde yal
nız 1 kişiye iki bin lira veriliyor. Bu 
keşideler her sene Şubat, Haziran, 
Temmuz, Eylül ve Birinci Kanun ay
larının ilk günleri yapılmaktadıt. 

Bunun için vO
cudunuzu gQnese 
arıetmelisinlz 

'ollwJı bwıd.cılt. •veL 

,,ıız olan "BARONIA "' 
gOıellik yağını mutlaka vü· 
cudunuza sOrmıllsinlı. 
"BAR O N 1 A" sizi gOneş 
ziyalarının ızlırablı yanık
hklarından koruduQu gibi. 
bı,ırınlıe bOtOn fay· 
dalarını ibzal eder. 

sporlar için 

elzemdir 

' 

·Hasan Traş Bıçağı 

HASAN DEPOSU: 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

T raş Maki nası 
Traş Bıçağı 

Tras Sabunu 
Traş Kremi 
Tras Pudrası • 
Traş Kolonyası 

T raş FırÇaıarı 
iSTAN~UL,ANKARA,BEYOGLU 

HiLMı ZiYA ÜLKEN ______ ..,. ___ , 
Bugünün en mühim eseri: 

YiRMiNCi AS 
Fil ZOFLA 

~'ııııııııııııııııııiıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 
§ Bugünkü felsefeye genel bir bakış· lrrasyonalist felsefe : Emile Boutroux, · § 
: Emile Meyerson - Pragmatizm: W.James, John Dewey, F. S. Schiller -

0

Henri : 
: Bergson, Maurice Blondel - XIX uncu asır ideaizminin mukavemetleri : Bene- : -: detto Groce, J. M. Baldwin, Marburg mek tehi ve Cassire - Simmel, Le Senne - : 
E İngilterede yeni realizmin tekamülü: B. Russel, Alexender, Whitehead'in realist :; 
: felsefesi, Ruyer - Phenemenologie : Husserl, Max Scheler, Emile Lask, Nicolai : 
: Hartrnann, Martin Heidegger - Mathem atik felsefesi: Hilbert - Fizik felsefesi : : 
: Emest Mach, Einstein - Amprizm logist ik: Wiener Kreis, Schlick, Frank, Hans : 
: Reichenbach - İdealist fizikçiler: Edding ton, James Jeans - Biyoloji felsefesi - : - -: Sosyoloji felsefesi - Materiyalizme. : 
;iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 

Büyük kıt' ada 30 forma ve 24 resimle. Fi atı 27 5, cildlisi 300 kuruştur. 
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Ademi iktidar 
ve 

RPl~evşekliğine karşı 

HORMOBIN 
Tabletlerı 

Her eczanede arayınız. 
rafsilat: Posta kutusu 1255 

Hnrmnbin 

1170 

lstanbul Levazım Amirliği 
Satınalma Komisyonu 

ilônları 

Ordu ihtiyacı için müteah 
hit nam ve hesabına 2600 

,_Harbiyede BELVÜBah~esinde -
EFTALYA··8 ':c5;:· BiMENşen- SAD" 

R 
A· Ö 

R V 

A 

p 
muvaff akiyetle devam ediyor. Telefon: 49091 

•• 

s 
Ü 

SAZ HEYETI: Keman, l\"ECATI TOKYAY - Kenmençe, ALEKO -
Piyano. YORGt - Günbüş, CEMAL - Klarnet, RAMAZAN - T{anun, 
AHMED - Darbuka. H. TAHSİN - Okuyucular: AGYAZAR, CE
LAh, YAHYA - Bayanlar: MAHMURE, NEBİLE - İHSAN 
LEYLA, AYDA. 

ı-·-----·~ 1 ...... .. ........ 

._ ____ ı ve Selanikli UDl ABOl l ____ .. 
l--·... ______ ....... . ........... -------· 

. Tle 
en e/ı;e,-ı~ll morlellerİ sech;.e. 
cel< miiJemmel ta,-z<IJ 

yapJ/n11ş 11••• . çr~'f • 

P~TRONU &m------------··---------.. ı Çift mahmuz 26 Haziran Halis ve hakiki tabletleri sıhhati
nizi soğuktan ve bütün ağrılardan 
korur. lstanbul imanı işler: idaresinden 

7 ayda Peyderpey alınmak üzere 140 ton Gazolin 
pazarlıkla satjn alınacağından iştirak edeceklerin 150 
lira depo ederek 22-6-936 pazartesi günü saat 1 O da 
Sirkecide Liman hanında İdare Müdürler Encürrienine 
ve fazla malumat için levazım servisi ile Galata da Hay
Jar hanında Fen hey' etine müracaat olunmasr. ( 3450) 

. Gümrük Muhafaza Genel Komu
tanlığı lstanbul Satınalma 
Komisyonundan: 

1 - Gümrük Muhafaza Eratı için 2029 tane avcı ye
leği 17-7-936 Cuma günü saat On da açık eksiltme ile 
satın alınacaktır. 

2 - Tasınlanan tutan 3449 lira 30 kuruştur. 
3 - Örnek Evsaf ve şartname Komisyonundadır. 

Görülebilir. 
4 - İstekliler ilk teminat olarak 259 liralık vezne 

makbuzu veya Banka mektuplariyle o gün Komisyona 
gelmeleri. (3446) 

936 Cuma günü saat 16 da 
Tophanede Satınalma Ko
misyonunda pazarlıkla alı
nacaktır. Tahmin bedeli be
her çifti 50 kuruştur. Son 
teminatı 19 5 liradır. Şart
name ve nümunesi Komis
yonda görülebilir. İsteklile
rin belli saatte Komisyona 
gelmeleri. ( 12 ) ( 3 18 6) 

Istanbul İkinci lflas Memurluğun
dan: Müflis Beril ar Freymana ait 
ve Galatada Poga.çacı karşısındaki 
mağazada mevcut Raf Banko ve sair 
demirbaş eşyanın açık arttırma sure 

En boş meyva usarelerile hazır· 

lanmıştır. Hazmı kolaylaştınr. 

fnkıbazı izale eder Kanı temiz 

liyerek vücuda tazelik ve canlılık 

bahşeder. 

INGILTZ KANZUK ECZANESi 

Beyo~lu · lstanbul 

tile 25-6-936 Perşembe günü saat 9 -----------
da mahallinde saWacağı ilan olu _ Istanbul Üçüncü lcra Memurlu -
nur. (23845) ğundan: Mahcuz ve paraya çevril -

Zayi - Şoför ehliyetnamem ile 
muayene cüzdanım, askerlik vesika
sı ile nüfus tezkerem kaybolmuştur. 
Yenilerini çıkaracağımdan zayilerin 
hükmü yoktur. Parmakkapı, mllca -
dele çıkmazı 10 No. da Şoför İbra -
him Abdullah. 

ınesine karar verilen işlemeli şal ve 
saire açık arttırma suretile 26-6-936 
cuma günü saat 11 de İstanbul be
lediye müzayede salonunda satılaca· 
ğından talip olanların mahallinde ha 
zır bulunacak memuruna müracaat
ları ilan olunur. (23834) 
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lSMINE Dll<KAT 

ÇOL< 
E TLi OLUR 

H.0.MATIZMA 

LUMBAGO 

SIYATIK 

.lğrıları TESKIN 

, ve izale eder. 

HER ECZANEDE 


