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Ş~hrl.-ı. 

ort~Eıı.-ı.dEt. 
Fmdıkhdan Beyoğlun.a ~ıkan bir sürü yol vardır. fümlara yol değil de 

11el yatağı diyenler olduğu gibi bu yolların bü~ ilk ~ ağmurlardan sonra 
meydana geldiğim lleri sürenler de bulwıur. Şu muhakkak ki, bu yol
tar ne sahilleri did dizi saraylar ,.e o dun depolariyle sü lü Ji'ınclıkhyı Be
yoğluna kadar çıkarır, ne de Beyoğlu grat siyel'clklcrini :Fındıklıya ka
dar indirirler. 

Bu yollar hattı mUstakimln iki nokta arasınclakl en kısa yol olu~tmdan 
hlhaber, Cihangir apartımanlan, ile, kalfıbeliidnn f.nlma tahta ·evlerin bir
teşmelerinden hasıl olan pi!; sokaklar ara mda döne dolaşa kaybolup 
~iderler. 
Beyoğlunun biitün günahlarım, kirlerini ,öntine katıp denize kadar 

11Urükliyen kuv\·etli bir el Taksimden aşaı;ı inerken bu civan olgun bir 
nar gibi ya.muştu. Ben bahan bu yardan çıkarken gördüm. Burası Nil 
nehrinin getirdiği toprak kadar mes'ut bir toprağın biitün vaitlerlne ka
vuşmu~ttı. Beyoğlu ağacı yolda değil, \itrin içersinde sevmeğe çahtiır
ken, burada erikler çiçek açmıştı! Reyoğlundaki siitçünün dükkanı 
önündeki muka\'Va.dan inek bir türlü kuyruğunu saJlamağı beceremez
ken bu ~·oldan taşkın memeleri t-Orbalara sığamıyan sa1'lci keçiler ge!;i
yordu ... 

Kaytan bıyıklı gençler bilmem hangi pastahanede "yaşamak arzusu
nu" Greta Garbo mu, yok a Marlcn mi daha güzel ifade ecliyor dh·e 
uzun bir münaka~:ra girişirlerken ayni yolda, toprağın göğsiindcn bir 
k~ık~ha .gibi f!şkıran otların üzerine oturmuş altmışlık hir kndnı üç 
gunlük hır keçı yavrusunun ı>embe burnwıu bağrına ha l,l or öpiiyor 
'ipüyordu. ' • ' 

-======================~BEDRi RAHMi 

Mussolininin cevabı 
On üçler komitesi sulhü yapama - Bilginizi yoklayınız 

mış, konsey de bir defa daha ltalya-
ya müracaata karar vermiş. 

Bir Fransız gazetesi şunu yazı- Sorular 
yor: 

.Mussolini son günlerde diyordu ki: 
- Beşler komitesinin, On Üç

ler Komitesinin, On Sekizler 
Komitesinin istediği malUmat, sordu 
ğu sorular, gönderdiği muhtıra ve ül
timatomlar içinde bunalıyorum. 

- Biltiln bunlara ne şekilde cevap 
veriyorsunuz? 

- lpokrnt kimdir? 
- Almanyanın inşa ettirmekte ol-

du~ harp gemileri nelerdir? 
- Sağır - dil izle.rin dilini kim icat 

etti? 
-"Protestan,, i"mi nereden gel • 

miştir? 

- Teniste meşhur "Davls,, kupa
sou im yan kimdir? 

- Mareşal Badoğlionun tebliğleri-
le ! Dünkü soruların cevapları 

Bıkmıı 

Sulh işi suya düşi;ince Eden bir nu
tuk daha vererek zecri tedbirlerin şid 
cetlendirilmesinde ısrar etti. Bunun 
sonu ne çıkacak bilemeyiz. Fakat 
Londranın muhafazakar gazetelf!rm
den (Morning Post) bütün bu siyasal 
teşebbüslerden bıkmış olacak ki, bir
\ta~ gün ev\·el şöyle yazıyordu: 

"Hükümetin millete bütün hakika
ti söylemek ve ona Habeş harbinin 
ortaya attığı soruyu sormak cesare
tini göstermesinin nihayet zamanı 

~elmiştir. 

"Bu soru, şudur: 
''Britanya milleti ltalyaya karşı, 

:f\lmanyanm menfaat görebileceği, 

bir harp teşebbüsünde bulunmağa 

hazır mıdır? 

''Eğer evet ise, hükumet sözü evi
rip çevirmeden takip edeceği politi -
kanın bu olduğunu açıkça söyleme -
Udir. 

" Eğer hayır ise hükumet Cenevre
de ve başka yerlerde bir düziye tek
rarladığı karıştırıcı teşebbüslere ve 
beyanata bir nihayet vermelidir.,, 

Morning Post bu yazısile "e, bık -
tık artık, ne olacaksa olsun!,, demek 
istiyor. 

Tsana kimin ? 
Italyanlaı: Tsana gölü mıntakasını 

ele geçirdikten sonra çok zaman geç
meden Adisababanın tahliye edilmek 
te olduğu bildiriliyor, 

Tsana gölününün ltalyanlarm elin
de bulunması herkesten evvel lngi -
!izlerin al8.ka göstereceği bir iştir. 
Çünkü, daha geçenlerde, ltalyanların 
isterlerse Nilin sularını başka tarafa 
çevirerek lngilizleri Mısırda vurabile
cekleri Avııupa gazetelerinde şöyle 
yazılıyordu: 

Anlaşılan bu tehdide cevap olmak 
Uzere, Londrada çıkan Daily Express 
fÖyle yazıyor: 

"ltalya bayrağı Tsana gölü kıyı -
lannda dalgalanıyor. 

S - uGazete" ismi nereden gcl
nı~tir 1 

C - \'enedik için ticaret ve df"niz 
haberlerinin ehemmiyeti hüyüktü. Bu 
nun için matbaacılık kat e<lilir edil -
mez \ 'eneclikli hir açıkgöz bu haber -
teri bildiren bir biilten çıkararak bir 
"Gazetta,, mukabilinde satı.yordu. 

"Gazet1a,, o de,·irde Venedi.[;in bir 
para"ı idi. lşte "ğazete,, ismi bura . 
dan ~etmiştir? 

S - Amerika istiklô.l harbine i..1ti
rak eden başlıca ecnebi kumandanlar 
lcimlerdir 1 

O - }'ransız J,a Fayet, l ngiliz Gör· 
goyn, Pnısyah Fon ~fö~·ben, Lehli 
Kosluska ve Pulaski, 'Fransız Amira
li dö Gra . 

S - ltalyanrn in~a ettirmekte ol
duğu harp gemileri 11elerdir1 

C - Otuz beşer bin tonluk iki ızırh 
h, ı;eki:ıer bin tonluk iki kru\'azör, 
JGi;) tonluk bir torplto muhribi, yedi 
yiizer tonluk yecli forpito, bir açık de 
nizaltı ~emisi, iki mayn gemi i, on sa 
hil denizaltı gemisi • 

S - Cava adasının nüfusu ne ka
dardır 1 

C - 84 milyon. 
S - Meşhur Edison hm;atmı ka

zaıımağa hangi ~le başlanıı§tı 1 
C - l\lişigaıı lıüküınetinde bir ~i

mendüfer hattında işcilikle. --Hakova kö§esi 

TAN ========================================== -~ 22-4-936 

liman 

Yeni ıslahata ait 
mühim esaslar 

İstanbul limanının ıslahına ait ka
nun projesinin Mayıs ayı ortaların
da Kamutaydan çıkacağı kuvvetle 
tahmin edilmektedir. Projede esas o
larak Galata rıhtımının Kabataşa 
kadar uzatılması ve mihanik tesisat 
la teçhiz edilmesi, Antrepo ve umumi 
mağazaların gümrük idaresinden, 
tamamen limana devri teklif edil -
mektedir. Ancak fazla Lodos olduğu 
havalarda Tophane rıhtımında va -
pur barınamaması ihtimaline karşı
lık olmak üzere Sirkeci rıhtımının 

da Sarayburnuna kadar uzatılması 
kararlaştrrılmıştr. Rıhtımlar uzatıl • 
dıktan sonra, bilhassa Akay ve Bo
ğaziçi vapurları için daimi bir tehli
ke teşkil eden aradaki şamandıralar 
kaldırılarak bütün vapuralrın rıhtı
ma yanaşmaları temin edilecektir. 
Bu kararlardan sonra, İzmir limanı
ıun ıslahı için de tetkiklere başlana
caktır. lktısat Vek8.Ieti başmüşaviri 
Fon der Porteu bu hususta bir ra
por verecektir. Başmüşavir, Liman i~ 
lcri umum müdürü Raufi ile birlikte 
cumartesi günü lzmire hlfreket ede
ctktir. Diğer taraftan Mersin ve An
talya limanlarında senelik kontrolle
rini vapan deniz ticaret müdiirü Mü 
fit Necdet te lzmire hareket etmek
tedir. lzmir limanında tetkikatta bu
lunarak, Başmüşavirin raporundan 
ayrı olarak müşterek bir rapor daha 
vereceklerdir. 

Belediye 

Köprü üzer:ne as:lan 

afişler 

Ceza evi Hamallar 

Edirneye gidecek Son karardan sonra 
mahkumlar . . . 

kımse ıssız kalmıyacak Edirnede, Yanıkkışlada, bundan 
üç sene evvel, yapılan asri hapisha
ne binası civannda mahkumların a- Hamallığın ıslahı, asrileştirilme
çık havada çiftçilikle uğraşabilmele- si ve gürültli ile mücadele hakkında 
ri için tertibat alınmıştır. Hazırlık - o .. ı,m··." ;-7e~~letince t_esbit edilen 
lar tamamlandığı için bir aya kadarı ve Ve~ıı_ Şt~~':1 Kaya.nın ~~za~ı?ı ta
faaliyete geçilecektir. lstanbul ha - şıyan ıkı muhım tamım dun Vılayete 
pishanesindcn de bir kısım mahkum- gelmiştir. Hamallığın ıslahı hakkın
lann Edirneye nakilleri düşilnülmek da Dahiliye Vekili diyor ki: 
tedir. "- Büyi.ik şehirlerde ve bilhassa 

Adliye sarayı 
lstanbulda bir Adliye sarayı yapıl

mak üzere. icrada sahipsiz kolan pa
ralardan Nafia Vekaleti emriyle ve
rilen 500 bin lira ile arsa üzerindeki 
binaların istimliıki neticelendirilecek 
tir. İnşaata, gelecek Sf'nı> içinde baş
lanması çok muhtemeldir. 

Denizbank kurulacak 
Iktisat Vekaktine bağlı bütün de -

niz müessese.lerinin birle§tirilmesi için 
en muvaf·k bi rşekilde tesbit edildiği 
bildirilmektedir. 

dış ticarete ve toptan ticarete mer
kez olan limanlarımızda. eşya nakli
yatı. eski iptidai halini hala muhafa
za etmekte ve insan sırtı ile yapıl
maktadır. Hamallık, nihayet bir 
kül olan nakliyat işinin kademelerin
den biridir. lnsan ciicU ile insan sır
tının yalnız ve doğrudan doğruva 
bir nakil vasıtası olan:ık kullanıldığı 
dr"'irlerden bir bakiyedir. 

Sıhhat bakımından, bütün günlinü 
ağır yükler altında geçiren bir insa
nın, sağlam da olsa. bu işe uzun müd 
det dayanamıyacağı aşikardır. Nete
kim, yük altında sakat olan ve ölen

Denizyolları, Akay ve havuzlar ida lcrin sayısı az değildir. Bu zorlu işin 
relerinin muhaı::ebe, l ... vazım gibi şu - şahıs üzerinde olduğu gibi nesil üze
helerinin a~'rı ayrı çalışmaları masraf 
bütçesinin liizumsuz yere kabarması· 
nı mucip olmaktadır. Denizyollnrı 

idaresindeki muhasebe ve levazım mü 
dürlüklcrinin takviyesi surelile di~er 
müesseselere ait işlerin de görülebi
leceği anlaşılmıştır • 

rinde kötü tesirler yaptığına şüphe 
yoktur. Ağır yükler altında iki bük
lüm ezilerek geçen hamalların ha
li, vaziyeti vatandaş gurur ve şerefi .. 
ni 7."d"leyen bir manzaradır. 

falahabn bidayette birtakım vatan 
da~ların iJk adımc:la işsiz kalmaları

nı icap cttir·cccği hatıra gelebilir. 
Zaruri de olsa, bu netice kısmidir ve 
geçicidir. Ayni vatandaşlar, ıslah e
dilecek nakliyat işlerinde iş bulabilc-

Bundan başka, icaplara göre lazım 
gelen kredilerin de temini ve bütün 
bu müesseselerin bir elden idaresi 
için (Denizbank) adile bir devlet ban 
kası kurulması ve her üç idarenin de 
bu bankaya bağlanması için hükı}me cckleri giri, nihayet birkaç yüz va -
tin Kamutaya bir teklif yapacağı bil- tandaşın memleketlerine avdet ede

Küçük Haberler 

• Falih Rlfkı geldi - Nıste tJI. 
nan beynelmilel parlament?JJt 
ği konferansında Türkiyeyı 
hazır bulunan Ankara sayla'1 

Rıfkı Atay dün akşam avdete 
• Türki tanlı Hacılar döoliY" 

Hacca giden Türkistanlı bacılıJ'I 
tiren Adnan vapuru diill 
şam, Anadolu kavağındaki k 
dan nhtıma gelerek hacılart '='dl' 
tır. Hacca gidenlerden bir ktılE' 
zanteriden ölmüş ve Anadolu 
na gömülmüştür. Hacılar bir~ 
kadar memleketlerine dön::.e ff/. 

• Gümrük baş müdürü dollll 
Istanbul gümrüklerinin ıslııJıl 
üzerinde yaptığı tetkiklerin 11 

için vekaletle temas etmek uze; 
karaya giden baş mlidür :Mııst 
ri bugün şehrimize dönecekllt'· 

Mustafa Nurinin, Istanbul tJ 
!erinin bütün ihtiyaçları uzerı!I 
rapor tesbit ederek vekalete " 
bildirilmektedir. 

• l ngiliz seyyah vapuru gi~; 
velki gün şehrimize gelen ıngil 
dıralı Atlantis isimli seyya.h. 
dün saat 16 da avdet etmiştıf·.,.ı 

• Akay i<Jnreslnin yeni t:ırl~"' 
Akay idaresinin ilkbahar tarif 
sabahtan itibaren tatbik edilo1df 
)anacaktır. Yeni tarife gecrrı 
nin tamamen aynidir. Anaclol.l' de 
sı ile Adalar hıılkı tarife üıerıll 
zı değişiklikler yapılmasını ist 
dir. Bu istek tetkik edilecektır· 

• Eminönü Halke\inde konfe 
Universite profesörlerinden fa 
din Gökay dün Eminönü IJal1' 
inkılap psikolojisi mevzulu bır 
ferans vermiştir.__-/ 

Ye ni vapurlar . 

dirilmektedir. 
Köprü üzerine afiş koyduğundan Bu suretle teşekkül edecek banka 

dolayı belediye ile $irl!cti Hayriye a- deniz müesseselerinin ıslahı iı;in icap 
rasında çıkan ihtilaf sulhan halledi- eden tedbirleri de alacaktır, Dcııiz
lememiştir. Belediye bu mesele hak- bankın bir umunıi rııUdiirü. bir r ;i . mez. 

rek toprakta c;ahşnıalarınm temin e
dilmesi, kendileri için ve devlet icin 
büyüle Jıüıret ve tedakfırhk teşkil et-

Devlet Denizyollan idaresiniJI 
rupaya ısmarlıyacağı vapu:ııır 41 
yapılan müzakereler şimdihk 
muştur. Ingiliz şantiyeleri gru 1-
ınilmessili. ihale şartlan Uzerırı 
....... .,ısııyla bulunmak üzere rne111 

ne gitmişlerdir. Danimarka ft 
landa mümessillerinin de bil 
sonuna doğru gelmeleri bekle kında şirketle son bir temasta bulu- dilr muavini ve beş kişilik te bir ida- Bittabi. alınacak tedbirlere sıhhi \"C 

nacak, yine uyuşulnma:r.sa iş mahke- re meclisi bulunacaktır. içtimai bakımından olduğu kadar e
meyc intikal edecektir. lktisat Vekaleti tarafır.dan hazır - konomik bakımından da müsbet ne-

~ Belediye fakir cenazelerinin !anan bu projenin yakında kat'i şek· ticeler verilmelidir. Yani nakliyat !i-

tedir. 
Kat'i cevap alındıktan so11r' 

n1zyolları müdlirli Sadettin />. 
ya giderek vekaletle temasa 

techiz:, tc\fün ve tetfin işini münaka- !ini alacağı anlaşılm_aktadır. 
saya koymuştur. Bu işi deruhte e _ yatları. bu yüzden ucuzlamış olmalı- tir • 

den, iki sene müddetle bu vazifeyi Çiçelt bayramı dır. Bütün bu noktalar gözöııünde 
ölü başına muayyen bir ücretle ya- Bu !'lene Büyükadada bir çi~ek bulundurularak _bu hususta :~erilecek 

Romen t a lebeler i gid11,t 

pacaktır. bayramı yapılacaktır. Gecen seneki , lrnr~rlar \'.e ~~rıt o~an mulalealar 
• Süt~iilcr Cemiyeti köylerden gc· tecrlibelerden istifade edilerek bu vekalete bıldırıleccktır.,, 

Romen talebeleri bugün JtO~ 
rnpurile şehrimizden ayrılac:l 
Dün akşam Milli Türk TaJclJe iJI' 
ği tarafından misafirler şerci le~ sütlerintk~nltrrdol~ Biçinl db_c~eddiy~y~ yılki bayram daha gcniıi ve büyük Bu tamim, belediyeye gönderilmiş 

mu:~caa~ e mış e ı. c ~- ı~e anı_ıı bir rogramla meydana getirilecek • tir. Mı>sele bir komisyon tarafından 
encumenı bu hususta bugunlcrde hır f p tetkik t:dilccektir. ziyafet verilmiştir. 
karar verecektir. 1 ır. 

M~arif 

imt ihan talimat name· 

si son şeklini aldı 
imtihan talimatnamesinin sınıf geç 

miye taalluk eden son kısmı da tes
bit edilmiş olup bugünlerde Maarif 
müdürlliklerine tebliğ olunacaktır. 

• Mazeretine binaen derse gelmi
yen muallimlerin en çok üc; gün zar
fında vaziyetlerinden Maarif müdür
lüğünü haberdar etmeleri, ve maze
retlerini nihayet bir hafta içinde tev
sik eylemeleri, n ksi halde kendileri
nin müstafi addedilecekleri dün bü
tün mekteplere tamim edilmiştir. 

• üniversite dil mektebinde dil 
derslerinin bundan sonra sabahları 
saat sekizle dokuz arasında yapılma
sı knrarlaştınlmıştır. 

• Maarif Vekaleti mekteplerin 
müfredat programlarında bazı tadi
lat yapmaya karar vermiştir. Bu ta
dilatta bilhassa eski programların 
verdiği tecrübelerden istifade edile
cektir. 

Çocuk kütüphanesi 
bugün açıhyor 

Yarın her tarafta büyük merasim yapılacak 

t<.Ciıkimiyeti Milliye ve çocuk bayra1111 

için zengin bir proğram ha.zırlandı~ 
23 nisan bayramı, her sene olduğu 1 be birliği neşriyat şefi Abdülka~i .. , 1hsan Hık~e~: 23 perşembe• ~ 

gibi bu yıl da büyük merasimle kut- Karaha~ birer söylev v~recekl~rdir. doktor Alı ŞukrU,_ 24 cunı ~ 
lulanacaktır. Yalnız bu sene hayra • Cümhunyet _marşı.hep bırde? soyl~ • doktor Nazım ~ek~r 25 cuın~ 
mın geçen senekilerden farkı, tati • nerek merasıme nıhayet vcrılecektır. şamı doktor Ah Rıf~t, 2~. '/. 
1
. b ·· b ı d Bundan başka çocuk haftası mü· şamı doktor Fahrettm K -"·ııı ın ugun aş aması ır. • art · k d kt lbrSJ•1 

Geçenlerde Kamutayda kabul edi· nascl:ıctivle. hafta içinde birçok top- z esı a şamı o or .. ı-0 
len bir kanun mucibince. resmi daire lantılnr hazırlanmı§tır: 24 nisan cu· 28 salı akşamı .. d~ktor Şuk dO 

·· U Al k"" k .. d b. ··sa 29 çarşamba gunU akşamı v~tOJ 
ve müesseselerle. yazihaneler, mek - ma ı;un • ay oş un e ır mu •. . akP'" 
tepler, bankalar bugün saat on üçte mere verilecektir. 25 nisan cumartesı ma~~ Hakkı, 30 pe~şembe 

l ·· ·· t 19 d E · ·· u·· mmtaka fesor Mustafa Şekıp kapanacak ve yarın da kapalı ka a - gunu. ~~a a, mıno~ . - ·• • 
caklardır. sında_k~ ılk mekt~plerde kımses!z ta • Kazalardaki merasılfl 

Daire ve müesseselerle yazihaneler lehe ıçın Ferah tıyatrosunda bır tem .. bt~ 
ve üniversite cuma sabahı, diğer mek sil hazırlanmaktadır. Pazar ve pazar Çoc~k bayramı munas~eti 
tepler 27 nisan pazartesi sabahı açı· tesi güı! .!ri Alay kö§künde a~ıca iki cuk esırgeme kuru.mu şu l< 

1 kt 
müsamere verilecektir. 2S nısan salı programlarını tesbıt edere 

aca ır. .. ·1· t k . .. der~ 
Y d "t"b yni zamanda günü saat 16 da güzel okuma ve soy- vı aye mer ezme gon 

arm an 1 ı aren a w • •• k b 23 nisan günü Eminönü l< 
çocuk bayramı başlıyacagı cıhetle leme . musabakası yapılaca , ~~n . . ir 
mekteplerde hem 23 nisan hem ço - haricınde her semtte çocuklar ıçın lemdar ~ahıyesı çocuk es si 

· · b. k ·ı 1 t t• ed"I kt·r rumu Gulhane parkının cuk bayramı tes'ıt edılecek, talebe ırço eg ence er er ıp ı ece ı • . . ·1e tP · ·u · d zd. -1 k d kısmında hır müsamere ı .-~ 
kendı muh~ erın e ge ırı ece • ers Eminönü Halkevinde çocuk eğlenceleri tertip etlll~..-. 
terde 23 msan _hakkı~da talebeye Büyük Millet Meclisinin ilk açıll§ı nca Beyazıt sUt darnlasmd~ 
konferanslar venlecektır. yıldönümU münasebetiyle, yarın Emi nin senei devriyesi o gUD: tel 
Çocuk bayramı nönü Halkevinde merasim yapılacak- cektir. 24 nisan cuma g00U .,ı: 

tır. Kutlula.ma merasimi saat 15 te pazar şubesi çocuklara ,e 
Çocuk bayramı programı, kat'i şek başlıyacak, şehir bandosu tarafın - edecek. giydirilen çocukla!• "Bu göl Habeş topraklarında bu -

lunmakla beraber şimdiye kadar ln -
gilizlerin sayılmakta idi. Tsana gölü
nün sulan Nile doğru akıyor. lngi -
liz mühendisler tarafından ram ve 
idare edilen Nil de Sudan ovalarını 
Bula yor ve Mısıra can veriyor. 

"Fakat teli.ş etmlyelim! Tsana gö
m daim& lngilizlerindir ve öyle kala
caktır. 

rııo. 9 - Ru sabah şehrimize gelecek 
olan llakovanın ı.1rrkez mühacimi 

Il ERL1H 

lini almıştır. Bu programa göre yarın dan istiklal marşı çalınacak Mediha dan mekteplerde muhtelife 
saat onda çocuklar Fatih parkında Muzaffer Baysal tarafından bir BÖY· Y8:P~!a:aktJr. 26_ nis~? paı;1 rı 
toplanacaklar ve çocuk esirgeme ku lev verilecektir. mınonu merkezı Gulba.Jl tr 
nımunun bayrakları ile süslenmiş o- Beyoğlu Halkevinde de akşam sa- iç~~e bir çocuk toplalitısJ •• J 
tomobillere binerek, önlerinde şehir at 20,30 da bir kutlulama toplantısı mıştır . ~ 
bandoeu olduğu halde belediye, Par- yapılacaktlr., Fatih kazası ilk mekte~e 
ti Halkevi, çocuk esirgeme kurumu, ise 23 nisan gUnU saat 8 
maarif müdürlüğü, vilayet ve latan- Radyoda konferanslar !erinden çıkarak SamatY8 ,.'-

Bug ün limanımıza iki 
Fransız torpidosu geliyor 

bul kumandanlığını ziyaret ederek, Çocuk haftası münasebetiyle çocuk yet Halk Partisinde topl&rlpl 
saat on ikide Taksim CUrnburiyet l- esirgeme kurumu tarafından tertip günün tarihini anlatan h8 dı~ 
bidesine varacaklardır. edilen konferanslara diln akşamdan lerinl dinliyeceklerdır. J{ııU 

"ltalyan askerler gölün kıyılarında 
cadır kurmu§lardır, fakat lngiliz bah 
riyeliler Silveyş kanalında bekliyor -
lar. Eğer ltalyanlar Sudan ve Mısın 
sudan mahrum bırakmak tecrübesine 
kalkarlarsa, lngiliz donanması ltalya 
ordusunun ltalya ile bağını kesecek
tir.,, 

BugUn limanımıza iki Fransız tor
pidosu g~lecektir. Torpidolar limanı
mızda birkaç gün kalacaklardır. Tor 
pido komutanı, resmi ziyaretler ya
pacaktır. 

1 Çocuk Esirgeme kurumunun ha -
zırladığı çocuk kütüphane.si bugün 
saat 16 da Alemdar nahiyesi merke
zinde merasimle açılacaktır. Kütlip
hancyi vali ve beledive reisi Muhid
din Üstündağ açacaktır. Merasimde 
kurum azaları, muallimler ve mek
teplerden getirilen talebeler hazır bu 
lunacaktrr. Kütüphanedeki kitaplar
dan ilk mekteplerin dördüncü ve 
heı:;inci sımf talebeleri s.-rbestçe is
tifade edebileceklerdir. Mektep pay
dosundan sonra, ı;ocuklar grup grup 
kiltUphaneye getirilecek ve ist edikte 
ri kitapları okuyacaklardır. 

Buradaki merasim tam saat 12 de itiba ren başlanml§tır. Ilk konferans. kezi bayramın birh.ıci _gUn ııı 
şehir bandosu tarafından çalınan ts- saat 17 buçukta doktor Kutsi tarafın fakir çocuklarııı gıydırlll~ 
tiklal marı ile başhyacakı abideye çe- dan radyoda verilmiştir. Diğer kon- ni yapacak, 23, 24 günl sı 
lenkler konulacaktır. Eminönü Halke feranslar sıra ile şu şekilde verile - sinemaları çocuklara par&S 
vi ba15kanı Agah Sırn Levent ve tale cektir. 22 çarşamba akşamı doktor terooektir. 



Vergiler hakkında mühim 
bir ıayiha t eklifi 

k lavı Mustafa Önsay, buhran, muvazene, hava 
Çan ırtlı ~Ye yardım vergileri hakkındaki hükümlerin 
kuvve erın . ·ı . . . a· kazanç kanunu ile birleştırı mesını ıste ı 

:Ankara 21 (Tan) - Çankm me
busu Mustara önsay, iktis~di buhran 

.. a7.ene hava kuvvetlerıne yardım 
nıuv .1 ri hakkında kanunlar ahkamı
vergı23e95 numaralı kazanç kanunile 
nın b' ı· 'h birleftirilmesi hakkında ır ayı a 
teklifinde bulunmuşt~r .. Mu~tafa On-

kanun teklifinde ıktısadı buhran, 
say, mUzeyyelatı,hava kuv-
nıUvazene ve "kil l 
vetleıine yardım kanunları hu m .e: 
. . 2395 numaralı kazanç vergısı 
nnın · · ist · ve k unile birleştirilmesını emış 
b:ıiln devlet da.irele~nde v~ h.usust 
mUesseseler ve hakiki ve hilkm~ şa • 

h sl nezdinde veya onlara bagh o-
1 ar .. ·· · memur 

1 ak çalışan mudur, reıs, . . • 
a~tahdem ve işçilere ve me~lısı ida

m alarma mürakiplere verilen ma
re ~isat, ücret, aidat, ihtis~ mm 
aş, bir defaya mahsus olsa bile, ve
~· evıniye hakkıhuzur veya bedel 
rılen J t aynlyatlar ve temin edilen 
ve nfy utl her ne mukabili olursa me aa er, 
Is verilen tazminatlar veya yapı-

o un, rdımlar hisse senedi veya tah
t~ ya uk bill olmaksızın verilen te-
vllat m a · ah' 
mettil ve ikramiyeler ~e aynı m ı-

kabili olan istihkaklar, ka -
yette mu d öst' erilen san'at er-,. kanunun a g . 
zan~ . · deki ticari ve sanayı mU-
babı harııcın i · 

teri ve ticari ve sına ış yapan 
essese -~t meslek erbabmın mu -
Jarla St:ı-u<;<J • • Uzerfn 
kelle! oldukları kazanç vergıs~ d . 

w da gösterilen nisbet er aı-
d~ a.şd agı rgı· aımmasmı teklif etmis
resın eve 

tir: ...,.;-.i kanununun 3 UncU 
Kazanç ve •. e.~ f k 

. . .. ·· dUncU ve altıncı ı • 
ınaddesının uor · 1 k 
ra.larmda gösterilenler hanç 0 ma 

ddo(I. -y~lı olanla .. 
UUte mellkOr rn• h. b. ·-'nrs nıukavelenamelerinde ıilç ı~ 
.,- tJ rgı· alınmıyacağı veya erı 
sure eve "st 

ihd edilecek vergiden mu esna 
de as . t' zl 
+ .. + .. ı .. 0 ... ğı ll'ilcrodilmi§ olan ım. •Y~ ı 
firketler, iskan .kanunile kendılenne 
muafiyet ~hınanlar bu vergi • 
den müstesna olacaklardır. 

Kanun t ı'clifinde hlmıet erbabmm 
vergi nisbeti şöyle tesbit olunmUJ~: 

100 liraya kadar olan kısım ıçın 

yüzde 25,5 k dar kısmı 
ıoı liradan 200 Itarya a 
· •. n~e 26 5 

fçın .Y ~ ' 300 liraya kadar olan 
201 }ıradan 

5 i"'" ynzde 27, 
kısım : an 400 liraya kadar olan 

301 ıı;act Jde 28,5 
Jasml i~ yU daha yukarIYa kadar 

401 ~dan e 29.5 
olanlar ıçin ~ n bUkUınleri daire-

Takrir sahibi Çankırı Saylavı 
Mustafa Onsay 

da g6sterilmiyccektir. Bordro ve be
yannameleri vaktinde vermiyenler i
çin istihkaklar hakkında 2395 numa
ralı kazanç vergisi kanunu hükümle
ri dairesinde muamele yapılacaktır. 
Tahakkuk memurlan hakiki ve bük· 
mi şahıslar yanında çalışanları 'Ve bun 
lara verilen ücretleri, liaka\, 10 gün
de bir yoklamağa ve zabıt varakasile 
tesbite mecbur olacaklardır. Yokla -
mada meydana çıkarılacak mektum 
vergilerden alınarak misil zamların 

vüzdc 25 şi mektum vergiyi rneyda -
na çıkarana, nıçuıı ....... gt tf'vkifata 
tabi tutulmadan, verilecektir. 

Yoklamada kendileri menfaat ga
yesi takip etmek surctilc vazifelerini 
suiistimal ettikleri sabit olacak me -
murlar deHıal memurl)'ette çıkan • 
tarak haklarında takibat yapdacak -
tır . 

Bu kanun teklifi mucibince stihka 
km tediye edildiği tarihi takip eden 
mail seneden itibaren Uç sene zarfın
da tahakkuk ettirilmeden veya ver -
ginin taallük ettiği mali sene~i takip 
eden mali seneden itibaren beş sene 
zarfında tahsil edilmiyen vergiler mu 
nıruza.ınana uğrayacaktır. Bu kanun 
la muayyen olan vergi teşvıki sanayi 
kanununun hükümlerine tabi olmı -
yacaktır. 

Bu kanun teklifi alakalı encümenle 
re havale edilmiştir. 

Ankarada feci bir 
otomobil kazası 

Kazanç kan :ı,1 ciıfmda kalan bi
ainde. hizmet ~ergisi milkelleflerile 
ıo.ınunı kazanç un UçUncU maddesinin 
mezkt1r kanuninol fıkralarına dahil 
4 ve 5 ve 21kkuk eden kazanç vergi
olanl.ar taba biri nisbetindeki vergiye 
Jerlnm be9te k]ardır Muhtelif tediye
ta.bi tutul~ca. beti İıer tediye mikta
Jerde vergt nuı azari dikkate alınmak 
n ayn ayz: n olunacak, umumf, mili 
auretile tay:. bütçelerle idare edilen 
hak ve hus eselerden tekaüt maa
daire ve mUess erek bu daire ve mUes 
fI atanlardan g k bunların haricin -
eete}erde ve gere hakiki ve hükmi 
de kalan bil~m:çaılJ&lllarm teka -
,ah.~ ıı~e diğer istihkakları 
Ut ıs~-:1 ıtmünUn tatbikinde ayrı 
JDUafiY . 'tibare alınacaktır. MUI -
ayn .nazarth -~-t bütçelerden ve beledi-

Ankara, 21 (Tan) - Evvelki gün 
devlet §Orası aza mUlilzmılarından 

Bayan Mükerrem ile Finans Bakan
lığı müşavir avukatlanndan lcli.lin 
kız kardeşi Şükran ve Alman mUhen 
disi Kont HUgo Ştayn'm ağır suretle 
yaralan.masile neticelenen bir otomo
bil kazası olmuştur. 

h - ı. ve USUDI • d 
aa r:inden ve sermayesı ev -

Oğrendığimize gore hadise şöyle 
cereyan etmiştir: 

.TAN 
3 --
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L 

Arazinin tahririne 
dair talimatname 

KRONiK 

iki t:ilrlil ~etglık 
Ameriknda çalışan Fransız dokto- yan kuvvetlerin bir araya gelmesi de

ru Carrel'in yeni çıkardığı, L'ho- mektir. Başka tabirle, hayat müca
mme, cet inconnu (insan, o bilinmi- deJcdcn başka bir şey değildir. Bu 
yen şey) adındaki kitabın şöhretıni mücadele de daimidir, hayat devam 
duymuşsunuzdur. Kitap birdenbire ettikçe mUcadcJenin arkası kesilmez. 
o kadar meşhur olmuş ki, BruxeUes' Arkası kesilince ölUm demektir. Dai
dcn, hatiplikte Un almış bir papas mi mUcndele içindeyse, Carrel'in ta
Paıisc gitmiş, orada en kibar kilise bıi sağlık dcdiı;rf, daimi bir muvazene 

Yorgan 
Son spor kongresinde eli hoş dö 

nrn sabık bir Federasyon izasne 
arkadaşı görii~iirken kulak \erelim. 

- EJ ! Anlat bakalım! Ne oldu 
Seni neden dışanda hıra.ktılar'» 

Ankara, 21 (Tan) - Finans Ba
kanlığı, arazinin acele tahriri kanu -
nunun tatbikata dair bir talimatna -
me hazırlamıştır. Bu talimatnameye 
göre, arazi vergisine tabi olmayan 
devlete ve belediyelere, hayır cemi -
yetlerinc ait arazi tahrir edilmiyecck 
tir. 

sayılan Madeleine kilise.sinde, bir bulunamaz. Onun ıçin tabıi sağlık 
hafta önce biten büyi.ik perhiz vaiz- halinde, daimi muvazene üzerinde 
lerini bu biyoloji kitabını tefsir ede- bir adamın tasavvuru bıle mümkün 
rck vermiş! değildir. 

Bu kadar kuvvetli propagandaya Sağlık dediğimiz hal, her vakit 
kim dayanabilir! Onun için Beyoğ- i~ın. nısbi bir muvawnc demektir. 
!unda kendisinden bu kitabı aldığım Ru nisbt muvazene de her insan için 
kitapçı her gi.ın ondan on niısha sat- bir ornek değildir. Her insanın yaşa
tığını sôylUyordu. ması, gerek talarmdnn getirdiği, ge 

- Kader b<il le imi . Ne :\ a~~İımfı 
- Anladık a ! 1.lıkin şu seni ned-

dışa;ıda hıraktıklannı bilmil or mu • 
sun ••• 

- ~imdi onu bırak ta IH-n ana bir 
fıkra anlataJ ım. Gerçi bilirsin ama 
7.aran ) ok bir kere daha so) len• kle 
eskiJ ecek değil J a !.. .e 

- SCiJ le bakahm. 
Tahrir Uç kişilik komisyonlar tara

fından yapılacaktır. Her komisyonun 
2 şer yedek azası bulunacaktır. Tah
rire başlanmadan evvel vali ve mal 
memuru ve husus[ idare direktörü ve 
komisyon heyeti toplanarak hangi 
yerlerden tahrire başlanaca~'lnı tes
bit edecek ve keyfiyet gazetelerle ilan 
olunacaktır. Tahrir komisyonları is
tedikleri müesseselerden ve şahıslar
dan malumat arıynbileceklerdir. Bu 
mal(imatı vermiyenlerden veya yan
lış malumat verenlerden 25 liradan 
200 liraya kadar para cezası alınacak 
tır. Aarzi, araziyi filen işgal edenler 
namına kaydedilerektir.Tasarriifu ih 
tilaflı arazi, şagilleri namına yazıla
caktır. Komisyonlar arazinin mesaha 
sını metro murabba. ar ve hektar ola 
ra.ş t<'Sbit edeceklerdir. Arazi kanunu 
mucibince muvakkat muafiyet mUd
deti içinde bulunan arazide komisyon 
!arca yazılacak fakat kıymet konul
mıyacaktır. Kıymet konulurken alım 
satım fiaUeri esas tutulacak, alını ve 
satım olmamışsa bir senede geürcce 
ği kira tcsbi\ edilecek bunun 10 mis
li kıymet itibar olunacaktır. 

Finans bakanlığı arazi tahriri için 
yapılan numunelere göre, matbaada 
hazırlanmakta olan cetvelleri, ihbar
nameleri peyderpey vilayetlere g6n -
dermiye başlamıştır. Komisyonların 
Ucret ve masraftan hakkında her vi
layet için hazırlanan tahsisat önU -
mUzdc>ki hafta mahallerine gönderile 
cektir. Bakanlık tahrir komisyonları 
rcısı ve azalarına verilecek yev
miveler tesbit etmiştir. İstanbul, 
Ankara vo b.mirde reislere 100 lira 
aylık ii.7.alara da 200 zer kunış yev
miye verilecektir. Di~er vilayetlerde-

. w v rilecek lık 65 liradan 90 
ifna, ._.ara verileeelr yevmf~lw de' 
lM kuruştan 17lS kunıt arumdadır. 
Köy muhtarlanna 60 kuruşa kadar 
yevmiye verilecektir. 

Finans Bakanlığı acele arazi tahri 
rine bir haziranda başlanmasını ha
zırlamıştır. 

A tatürkle ispanya 

Cümhurbaıkanı vekili 

arasında telgraflar 
Ankara, 21 (A.A.) - lspanya cU

muriyetinin ilanının yıldônümU mü
nasebetiyle Atatürk ile lspanya Cti
murbaşkanı \ekili arasında aşağıda
ki telgraflar teati olunmuştur: 

Bu şöhretli kitabı baştan aşağı rek sonradan kendisinin etrafını sa
tahlil etmeğc kalkışmıyacağımı talı- ran hastalık sebepleriyle, başka ta
min edebilirsiniz. Burada yalnız,sağ- birle, kendı inin hayatını yıkmnğ'n 
Irk bahsine ayrılmış olan küçük bir çalışan sebeplerle miitemndi olarak 
fasıldaki fikrini söyliyeceğim. mücadele etmesi demektir. Mücadele 

Cnrrcl'in fikrine göre insall1ar i- esnasında muvazene bnzan bir tara
çin iki t.Urlü sağlık vardır: Biri ta- fa, hazan otcki tarafa doğru iğilir. 
bii sağlık, bteki sun'i sağlık. Sun'i Muvazene hastalık ynni hayatı yık -
snghk pcrhizlcrle, aşılarla, serumlar- mağa çnlı an srbcplcrin tarafına 
la, vitaminleri<-, il ıçlarla, vakit vakit fn?.laca iğildıgi vnkıt. sn -ıık dediği
hckim muayeneleriyle temin edıl<'n miz 0 nisbi hal bozulur. Aşılar, e
sağhktır. Bu tUrlü sa_ğhk hem paha-

1 
ruml r, ilaçlar, hekim muayeneleri, 

h, hem yorucu oldugundan, Cnrrel ancak, lıast hk tarafına faz) ca iaıl
insanlar hu tllrlU sağlık istemıyorlar mi olan, muvnzen<'~ i haynt taraf~na 
diyerek, kcmdısinin bunu bcğcnm di do~nıltmak ic:;indır. 
ğini .~'~~atıyor. .. ?nun - kendisini Bundan dolayı Cnrrel'in tasavvur 
yeryuı.undeki b~~Un ınsanln.ra. ve~ıl etti~i g"ibı, sun'i bir sağlık da tasnv
l_':1lnrak. - is~<'d.ıgı. sağlık .. hı~bır ll~r vur edilemez. Tabiisi olmıyan sağlı
lu perhızc, hıçbı~ ılıi~n, hıçbır vak~t ğın elbrtte sun'isi d<' yoktur. Ancak 
hekim muayenesıııe lüzum gostermı- bir türlü 0 da nisbi bir sağlık var-
yccck. bed<'ııimizi teşkıl eden nesiçle d ' • 

r~n l~astnlık seb~pl<.'rine kendi. k;n -
1

~oktor Cnrl'C'l kendisinin sağlık 
dılerınc knrşı koymnlnrına, sınırler Uzerinc tasavvuru kuvvetli bir mu
cümlcsindcki muvnzencnin hiçbir h 1 f U k 1 kt ,.·· ku·· btı . . a e l' l' ar ı n nen ır. ..,un 
vakıt bozulmamasına bı~ çare bulu- tasavvur nlıstığımız fikirleri bozar. 
nara~ tcmıı: edılccek tabıi - hem de diyor. Onun tasavvurunu kabul et
ebedı --: saglık~!r. .•. - - miyC'nl('ı in pek çok olac mna h rkes 
Müelh~ın tabu dcdıgı .. snglı.gı ya- inanır, fakat nlı tığımız fıkirl<'ri boz

ratmıyn ımkün olsaydı, butUn ınsan- masına gelince burada biraz dur
lar da şiıphcsiz onu.nla _ a~'Jli fıkirde mak fena olmı;•ncnktır. 
bulunurlar ve o tabiı saghb'ln çarele- Al tı - f k' . l'k 1 rini bulmak için kendisini, candan t 1 gı~ılzklı ır,d yambml 1 emdm~ 

. k'l d 1 d. -.e nm sng ı ı n am u unma ıgı 
ve yuı·rkten, ve . 1 er.;r 1

; • ve olaınıyncn h fıkri ilmi müşahede 
Fakat yazık kı o tabıı saglık şım- . 

' '. • w• • • nctıce ıdır. Bır ev yaptırırsınız, yapı 
diye kadar elde edılemedıgı gıbı, bun d 1 bU b'il" b tm l ki -
dan onra da hiçbir suretle elde edi- a ıtı. 5 ı un 1 ~en es. ?1egc 

b.1 •. d u ·d· · ktur bnşlnr. Hnyattn olan cısımler ıçın de 
le ı ecegın c mı ımız yo . b' cdl Ç d h d - d hU 

D kt C cl k dis· nrıkra söy- oyl r. ocuk n n ogmn nn, c 
o or nrr en ı "' "' 1 · · 'lk ı d 1 · w l k d 

lemiyorsn da, onun tasavvur ettiği re erıı~ın ı ny ar n u _c;ogn m_n u. 
tabii sağlık Adem nazariyesiyle ta- retler~ a~nlır: Bu dn bır nevı. cskı-
h rıı d'l · ı Uk m"'l nda mek, ıhtıynrhk demektir. Dogduk-
ay~ l c ı mış o an m em .., - d 'k' b k d 

• w d B 11 'd p . tnn sonrıı, aha ı ı uçu yaşın ny-
mın saglıgı ır. ruxe es n ansc d 1 zal . b 
19ı.ı ı.ttp papaam ba kitap üzerin- ken bc-slenme ku ret a mı~a aş-
den <lınf vaaz vermesi de bütün ki- lar. On yaşında gözlerinin uzaktan 
tapta o nazariyenin koku~unu almak veya r,akından görmek içın, "muta
tan ılf.'ri gelmiş olsa g<'rektir. ba~at kud~f.'tl azalı~. Bunların her 

Bilırsiniz ki, o nazariyeyi kabul e- bırı bırer türlU cskımek, ıh~iyarl~
denlt:nn itikatlarına göre, cennetten mak demektır. Sonraki eskın~elc~ı, 
veryüzUne gbnderi!Pn ilk adam her ihtıyarlamalnrı; bılmem, saymaga lli-
bakı~ndan mUkemmel ve tam sağlıklı zum vnr mıdır:· . . . 
b• ·, dı Onun neslinden çıkan Bu hadıselenn hepsı ılmi mUşah<'-
ır ı ısan . d l rd .. - ·ı . 1 h i 

· ki insanlar maddi ve manevi e e en ogrcnı ınışt r ve eps tam 
~~~~ma tedbirlerine riayet etme - snğh~h mUkc1!1m~I bi~ nd~m ?lamı. -
diklf'rindcn hasta oldular, clejenere yacaı.,'lna, t?bıı _dıyebıl('('egımız, hıç 
oldular. Geçen asırda B. Carrel'in ki- bo~ulmnz bır saglık hali bulunanuya
tabıtıın şöhretinden daha bUyUk Un cagma delfilet Cd<'rler.. . . . 
almış olan dejeneressans nazarıyesi O halde ~rrel yenı bır .şe~ gıbı 
de, gene bu tabıi sağlık nazariyesi ort~ya attıgı, fakat pek eskı hır n~-

bi ilk ve mükemmel adam itıkadı znrıyenln tazclcnmcsınden başka bır 
~~e~ın<' kunılmu tu. ~y olmıyan fıkrini ~abul ctm~yecek-

Ftalbuki yer ytlzUnde 'hiçbir vakit le~ın pek <:.ok ~lacagı, bu fıknn a~~
mUkemmel. tabıi sağlıklı bir adam ol- ~gı.mız fı.~ırlerı bozması~d~?. deı."11, 
ma"rol!iltr. o~ le bir adam tasavvur ılının katı olarnk yerlesürdıgı haki
bi1e edilemez. ÇUnkli Bichnt'nın ta- kate uygun olmamasındandır. 
rıf ettıı'.;ri gıbi, hayat ölilme karşı ko- Dr. O"'lp ATAÇ 

- F .. fendim, Nasrettin hoearını 
mahut J organ hikiiJ esini aıılataca.~~ 
ğım. 

- llaruı ! Bilirim. 
- Bilirsin ama bir kere <1nha dl 

fo! Uir gece a rettin hocanın e i"i. 
niirıde bir giırUlti.ı olmuş. Karısı ~e • 
mis ki: 

- Efrncli! Çık bak! Hakahın şu pa 
tırdı nedir! 

Hoca da lıiraz serht olan d -._.....,. 
Uşünıeml'k h:in J organa sarr1ı~ş;;cıa 
n çıknu-. ... Bakınıs birkaç kisı kaşa.. 
ga etmedNlirler .. Ahlnııs: • v • 

- Hre aman! l aı>mal m ! ..,..t 
'IG ~nıe. ırı. ıef•.e J arısı bınıkm ka, , 

Falan diJ e otRkine hrrikine de:~~· 
latırkcrı ka\ga ke"ilmis \t' kalab 

1 
• 

dağılmış. l..ikln Hoca bir de hak a •le 
ki l orgıuı ortada J ok ... &liıte, ekJcj°;ş 
ne içeri girmiş. a. 

Karısı sormuş: 

- Ef Pndi ! Nt'J miş o kavga, an 
ılm mı'! 

- Anladım, demis lan ga 
l ors.ranın Ustünr imi • 

1<1kra burada bitince, tlinliJ t-n de .. 
diki: 

- Bm bu fıkraJı bilirim. Ne ol • 
mu'i sanki? .. 

- Hiç! .. 
- E bu fıkranın imdi müna be 

ti Dl'?.. ~ 
- Hiç!. 
- Sl'n ifo artık abuk sahtı)( sö ..__ 

mh f' IJa..,laclın !. • ~-
\'f' mu ha\ f're hu halele iken b,.n 

nldım; gazetr) e gl'l<lim. 

B. FELEK. 

lstanbu:daki ltal~anlar 
L Başı 1 ıncıd•J 

habc-rlcre nazaran bu toplantı Ad.illa· 
babanın 21 Nısanda İtalyan kuvv 
lcri tarafından ı gal cdıl ccğine 
ir verılcn malümat Uzcı ıııc ve Ronıa. 
nın kuruluşu yıldöııumu mtin ~ . 
~l' ha7.ırlaıımı tı. Hab ş pnyıtahtını~ 
ı galı vukubulmnmış ise de topla 
l<'hır edilmemi tir. ntı 

Habl•r aldığımıza göre dUnk\t lo 
lnntıda Pn ist erkanı Romanın k P. 
luşu ve .Mu ohninin yaptıgı ~u. 
hakkında haraı:ctli nutuklar ışı r 
mi lcrdır. Bundan sonra zecrı 8öyıe .. 
!erin tntbikı dolayısilc ltau·ad terjbır 
ğu gi~i. ls~nbul ltalyanlarınd a Oldu .. 
kendı ızdıvaç ylizukl rini \' an dahi 
lnnlara, bu ~ Uı.iıkler ''er he~ 0 J ••e .. • 
v.ecri tedbirlerin başlamı~ Uteı;n 
llkt şrin tnrihi yazılı çelık ?.1duğu ı: 
lar i:erilmı tır. liance" 

lspanyol milletinin bu ulusal bay
ramı gılnUnde ekselansınıza en kalbi 
tebriklerimi ve gerek şahsi saadetle
ri, gerek lspanyanın tealisi hakkında 
samimi temennilerimi bildiririm. 

K. ATATÜRK 
Ekselansınızın göndc>nnek liltfun

da bulunduğu tebriklere çok samimi 
surette te9ekkUr eder ve bu vesile 
ile şahsi saadetleri ile Tilrkiycnin te
alisi hakkında en hararetli temenni
lerimi tekrar eylerim. 

icra Vekilleri Heyeti 

toplandı 

Bükreı Elçimiz 

lstanbula geliyor 

Dilnkl\ toplnrıbdn bu yüzl:ıkl(' 
re~lere alenen teşel<klir bryan edil• 
~ış ve ?nlann ne şekild~ kullanıl 
gına daır mulilmat verilmiştir. 

ltalyan ticaret odas• 
toplantısında zecri 
tedbir lerden §İlcôyet 

Diego Martinez Barrios 

Maliye Vekaletinin 

yeni bir tamimi 

Ankara, 21 (A.A.) - lcra \'Ckilleri 
heyeti bugün Başvekil lsmet lnbnU
nUn reisliği altında toplanarak muh
telif işler üzerinde görüşmelerde bu
lunmuş ve bu işlere ait kararlar ver
miştir. 

Hariciye Vekili Pafti Gru· 
punda iıahat verdi 

Ankara, 21 CTnn) - Birkaç za -
mandanberi mezunen şehrimizde bu 
lunan Bilkreş elçimiz Hamdi Suphi 
Tannöver, bugün Btikreşe dönmek 
üzere Jstanbula hareket etmiştir. 

Türk gemi adamları 
talimatnamesi 

hE':'vell~e de yazmış olduğumus ,tbt 
c rım ıın ltalyan TirarC't oddl 
akşam Kaza d'ltalia yıllık toplan 
nı yapını tır. lclare meclisi tarafdl 
d~n hazırlanan raı>ar aynen tasılft' 
dılcrek, eski idare heyeti vazi!;;;I 
ipka ('dılmıştir .. ye ~~EJMe98lerden tediye olunan 

Je~ a t:arın vergileri 15 gün içinde 
Jstilıka a teslim olunacaktır. Ha 
111~ :ı::ı §ahıslar nezdinde ça -
ki anlar için istihdam edenler tara -
lıt ...... taallQk ettiği ayın 20 inci gU
fmuau ...,;ı .. • il tqamına kadar kazanç ver,, ... ı 
tı :Uu hll.kUmleri dairesinde bordro :.:u tahakkuk dairelerine verecek -

rdir Meskenlerde, aileler nezdinde 
1:.ış~akta olan san'at erbabı da biz 
~ete girdikleri aydan sonra gelen a-

20 inci gü.nil akşamına kadar al -
rı::ıan para mi~rmı m.aliye. şu~le 
. e bildireceklerdır. Artıstlenn giln-

rın ahk. d 
delikleri kazanç kanunu amı a-
treeinde 'tahakkuk ettirilecektir .. 

lı{aq, tahsisat, Ucret ve yevmıye -
!erin vergisi tediye ~rzma. bakılm~ 
sızın aylık olarak ve ıkramıye, tazmı 
nat temettü ve mUtealihit bedeli gi
bi ~tihkaklann vergisi de. tediye za
manındaki yekQnları üzerinden ta -
hakkuk ettirilecektir. 

Evvelki gece balodan sabaha karşı 
çıkan bu Bayanlar, bir almak inşaat 
şirketinin mümessili olan Rudolf Göl 
ni'nin otomobiline binerek çiftlık yo
lunda aUratle ilerlemiye baflamtflar
dır. Otomobil 130 kilometro sUratle 
giderken devrilmi§ ve parçalanmış -
tır. Rudolf Gölniye bir ,ey olmamış, 
MUkerremin bumu parçalanmış ve 
muhtelif yerlerinden yaralanmış. HU 
go Ştayn'm kbprUcük keınlği kını -
mış, Şükranın da çenesi yarılmıştır. 
Yaralılar hastaneye kaldınlmış ve 
müddeiumumilik tahkikata başla -
mıştır. 

lzmir &manında 

yapılacak tetkikat 

Ankara, 21 (Tan) - Finans Ba
kanlığı, umumi muvazeneye giren ba 
kanlık ve dairelerle vakıflar genel 
direlrtörlUğU arasındaki 1934 yılı so
nuna kadar olan alacak ve verecek -
lerin karşılıklı ibrası hakkındaki ka
nun hükümlerine naiaran yap1lac3k 
muameleyi bir tamim ile teşkilatına 
b i l d i r m i ş t i r . Bu t a m i -
m e gbre ; 1934 mali yılı sonuna 
kadar sakit veya milli hükumet 
zamanlarına ait birikmiş, vergi, harç, 
icare ve mukataalar da dahil olmak 
üzere tahakkuk edecek illmh veya 
ilamsız bütün alacak ve verecekler 
karşılıklı olarak derhal terkin edile
cektir. 

Ankara, 21 (Tan) - Parti gru -
punun bugilnkU toplantısında, Tev
fik RUştil Aras, genel siyasal du
rum hakkında partiye izahat vermiş
tir. 

Ölçü ciletlerl 
Ankara, 21 (Tan) - Ölçü ve i -

yarlar idaresinin kanuni vazifelerini 
daha iyi gormek için aletler ve sair 
teçhizatın alınması kararla.ştınlmış -
tır. OnUmUzdekı bütçeye tahsisat ko 
nacak ve teşkılit teknik bakımdan 
zenginleştirilecek. 

emsali Htlhıslara kanunlan uyannca 
tahsis \'C tefviz olunmuş veya bu 
maksatla Hazinece vaziyet edilmiş o 
lan ayınlar ve bedelleri hakkındaki 
talepler de ibra olunmuştur.Bu kabil 
alacak ve verecekler için karşılıklı o
larak talep ve takıbat yapılmıyacak
tır. Bakanlık kayrtlann nasıl terkin 
edileceğini aynca bildirecektir. 

Ankara, 21 (Tan) - Ekonomi Ba 
kanhğınca hazırlanan TUrk gemi a -
damlan talimatnamesi Bakanlar He
yetince kabul edilmiştir. Talimatna
meye göre, yUrUtUcU kuvvet makine 
olan gemilerde her işi yapan kadın 
ve erkek herkese gemi adamı denile
cektir. Kılavuzlar gemi adamı sayıl
mıyacaktır. Talimatnamede gemı a
damları güverte, makine, idare ve 
saghk olmak üzere dort kısma ayrıl
mış ve her kısmın yapacağı işler ve 
gemılerde tonılato başına bulunacak 
gemi adamlarmı miktarlan ve sınıf
ları ayrı ayrı gosterilmiştir. 

Partiye girlı törenleri 
Halk Partisinin son Kurultayında 

kabul edilen karar mıı<'ibince Halk 
Partisine yeniden a7.a olanlar için her 
Uç ayda bir kabul merasimi yapıla
caktır. Bu merasim şehrimizdeki 
Halk Partisi kaza merkezlc·ri tara _ 
fından tertip edilecek ve her kaza 
idare heyeti bu husustaki programı 
dılediği gıbi tesbit edecektir. 

. Toplantıyı nçnn oda r<'isi 'J 
bır nutuk söyliyerek od 
f r t· . anın 
,_,an ıyt.e ı~ anlatmış ·ve TUrlÇ 
J an ıcan:t mUnasebntın:bn 
dcrek, zecri t dbirlerin tnth·k 
sonra bu mUnasebatın eksila· ~-
ret ederek, demiştir ki: ı 
. .- Zecri tedbirler kalkar k 1 
ıkı memleket arasında a 
ne'i Ucar t mUnas<'b t mevcut 
i k . a ının . 
n ı af edeceğine e · :'7 e 

ruz." mın hulun 

Bundan sonra loplnntıd 
lunan ltalynn bUvUk 1 .. a hazır 
li de bir nutuk so"yl' e çısı l<arlo 
50 ıyerck 

s neden bc-ri Tü k' • eıı:c 
Y<'tte bulunan T' r lY<'de f 
t b • ıcar t od 
; nk etmiş ve TU k 

Bu kanunun teklifi mucibince, muf 
erbabınm istihkaklanndan kesilecek 
~ergiler. bUt.çelerde murat meyanın-

Ankara,, 21 (Tan) - lzmir liman 
idaresinin eski hesaplarını Finans Ba 
kanlığı namına tetkik etmek üzere 
liman milrakiplerinden Talat ve fi -
nane Bakanlığı nakit işleri direktör
lUğünden Nusret, bu akfam lzmire 
hareket etmişlerdir. 

Gayri menkullerin ayınları üzerin
deki iddialar baki kalmak şartile, a
yınları ihtilaflı olan bu gibi gayri 
menkullerin 1934 mali yılı sonuna ka 
dar geçmiş yıllara ait menfaat ve se
mereleri kezalik karşılıklı olarak ib
ra edilecektir. 

Mübadil, mUhacir, harikzede ve 

tıcaret mUnascbatın r : } ........ ,_. 
şaf edeeeğine dair ~~a :v:n_ı~ . 
dan beslenen Umitı . ~ısı ta 
sôyliyerek, demişti~r~i ~stırak e 

- Z eri tedbirleri . 
yoksa bu tedbirl . n ltaJya 
letlere mi dah e~ tatbık edet 
-· · a ~Yade gını tesbit etnıtek , . zarar 
lcre bırakırım ' azıfesini rn· tJ ., • u 



!\o. ııo Ziya ŞAKIR 

Bu h6dise Meb'usan meclisinde 
yeni bir heyecan uyandırmıştı 

Biriııclsi... Kendisi, (Osmanlı A
yan meclisi azası)ndan olduğu halde, 
Osmanlı hükfunetinin hudutları da
hilindeki altı vilayeti parçalamak, 
ayırmak; burada yeni bir bükü.net 
kurmak istiyordu. 

!kincisi. .. Türk milletinin, binlerce 
~ehit kanile kazandığı ana yurdun 
bir parçasını çalmak teşebbüsüne gi
rişiyordu. 

umumi içtima ederek her türlU ama
li milliyenin tecelligahı münferidi, 
lehülhamt icrayı faaliyete başladı
ğına nazaran, ahkamı meşrutiyetin 
her türlü mevani ve tesiratından ari 
olarak tamamile cereyan etmesi la
zımgelen dahili memalikte, meclisi 
mezkurdan başka yerde - iradei 
milliye idarei kelam ve serdi meta
libe artık mahal ve im'ltan - kalma-

TAN 

TAN 
Abone ve ilan şartlan: 

Türkiye için D11an için 

Lira K. Lira K. 

Bir aylık 1 50 
5 • 4- ı -
6 .. 7 50 14 -
1 yıllık 14 - 28 -

Tiln tçin nancılık Şirketlerine 
müracaat edilmelidir. 

Küçük UA.nlar doğrudan doğ· 
ıı.ıya idaremizce alınabilir. 

Küçük ili.nlarm 5 satırlığı bh 
tfefalık 30 kuruştur. 5 satırdan 
fazlası l~in satır başına 5 kuruş 
alınır. Bir defadan fazla h;in ye
ld'indım 3 10 kunıe lnıiirillr. 

Bir hırsızhk 

Bin lira değerinde 

eşya aşırmışlar 
Antalya, (Tan) - Burada tuhaf 

bir hırsızlık vakası olmuştur: 

22 - ~ - 936 

Mahkemelerde tamamile mer'i ve 
muta olan (ceza kanunu) gayet a
çık ve sarihti. (Eczayı memaliki Os
maniyeden bir parçayı ayırmak için 
teşebbüsata girişenler) in, derhal ci
nayet mahkemesine verilerek (idaml 
edilmeleri lazımgelirdi. Ve .. Taşıdığı 
sıfata rağmen, hiçbir hicap, hiçbir 
perva duymadan ihanetini alenen i-

dığından, umuru hükumete müdaha- -==a:::=======:::::::ıı-====--==-=

1 Birlik şirketi sahiplerinden Sabri 

1 
ailesiyle beraber pazar günü kır ge
zisine gitmiştir. Bazı açık göz hır
sızlar, boş kalan eve girerek bin lira 
dan fazla kıymeti olan mücevher ve 
saire çalmışlardır. Bu arada, çocuk
ların kumbaralannı keserle kırarak 
içindeki paraları de almışlardır. Hır
sızlar, evde yalnız bir keser unutmuş
lardır. Yapılan tahkikatta, pencere
de bir ayak izi görülmüş ve araştır
malar bu yoldan derinleştirilmeğe 
başlanmışt1r. Zabıta tahkikata de -
vam etmektedir. Hırsızlar hen Uz bu
lunamamıştır. 

tiraf eden, ve hatta bu itirafını gaze
te sütunlarına geçirtecek kadar da 
cüret gösteren bu adam - başta Kürt 
mebuslar olduğu halde - birçok me
busları nefretle heyecana getirmişti. 

[Abdülkadir Efendi, ayan azası 

ınfatile, Kanunu Esasinin 46 ıncı 
maddesine tevfikan, zatı hazreti pa
dişahiye; ve vatanına sadakat, ve 
Kanunu Esasi ahkamma riayet ede
ceğine dair yemin ettiği halde bir 
ısım memleketin iftirakına sai ol

duğunu ispat suretile yemininde 
hanis olmuş.. ve Kanunu Esasinin 
•s inci maddesine tevfikan ayan 
azalığından istihkakını iskat etmiş
tir .] 

Diye meb'uslar tarafından takrir 
verilmişti. 
Halbuki,Abdülkadir Efendiye bütün 
bu ihanet cür'etini veren bizzat (zatı 
hazreti şehriyari) denilen mahllık 
değil mi idi?.. O mahlük ki; ( Os
tnanlı saltanatı) nın altı yüz elli se
nelik tahtına ayak bastığı gün; mil
letine karşı ettiği yemini meş'um 
&~·akları altında çiğnemiş; Osmanlı 
a~ · matını kuran ve altı yüz elli se
n çelik göğsünü siper ederek o sal
taıı.ıtı korumuş olan Türk milletini 
bnha etmek için, (Seyyit) Abdülka
~ hudutsuz bir salahiyet vermişti. 

k illet ve memlekete en evvel bizzat 
ihanet eden; ve sonra da, kendi ru
hunda ve yaratılışında olanları ar
kasından sürükliyen hükümdarın. 
ıiındi bu ihaneti de hoş göreceği 
pek tabii idi... Hatta yalnız o değil; 
onun namına (icrayı hükumet) eden 
1 '\bine heyeti de bu sözleri derin btc 
tahammülle hazmetmişler; padişa -
hın ve Abdülkadir Efendinin mes'u
liyeline iştirak eylemişlerdi. 

Meb'usan Meclisi ; bu heyecan 
içinde çırpınıp dururken, gazete mu
harrirleri Babıaliye koşmuşlar; da
hiliye nazırına müracaat ederek; 
AbdUlkadir Efendi hakkında ne ya
pılacağını öğrenmek istemişlerdi. 
Dahiliye nazırı olan zat, gazetecile
re pek g~rip bir cevap vermiş: 

- Abdülkadir Efendinin, Kürdis
tan namına vaki olan beyanatı üze
rine, mumaileyhin ayan azalığı sıfa
tının sakıt olup olmıyacafına dair, 
beyanı mütalea edemem. 

Demişti. 

Eldeki kanunun sarahatine rağ
_JP.en; cinayetini bizzat itiraf eden 

Abdülkadir Efendiye hiçbir (ilişik) 
edilmediği gibi, bu cinayetin filen 
~rik ve zahıri olan (Kürt Taali 
Cemiyeti) nin derhal dağıtılıverme
ısi de, hiç kimsenin aklından geçme
mişti. 

• 
Asıl hayrete şayan olan cihet, o 

~lık kabinenin aldığı vaziyetti: 
Ulkadirin ana vatanı parçalamak 
:na matuf olan bu ihaneti kar
·a büyük bir sükun ve lakaydi 
·en Ali Rıza Paşa Kabinesi, o 

... nm bütün felaketlerden halas, 
'ie.::at ve istiklali için var kuvvetile 
çalışan milli teşkilatı kendisine ra
kip addediyor; Ankaradaki (Heyeti 
Temsiliye) nin kudret ve nüfuzunu 
kırmak için teşebbUslere girişiyor
du. 

Mecliste okuduğu beyannamede, 
'(ıııiyasl zümrelere karşı bitaraflık

tan aynlmadığım ve aynlmıyacağı
nı) temin eden Sadrazam Ali Rıza 
Paşa; aradan iki Uç giln geçmeden 
(gayet milstaceldir) işaretile vila
yetlere şu tamim telgrafını gönderi
r ordu: 

-Aynen-
Derallye 14/Şubat/36 
Villyat ve elviyei müstakilleye 
Ahiren Meclisi Meb'usanda kıra-

at, ve ekseriyeti azime ile tasvip o
lunarak hük\imete beyanı itimat o
lwıan programm nokatı muhinune
llııden blrl olduğu üzere; meclisJ 

le şeklinde her nevi ef'al ve harekat 
müstelzimi mücazat olacağı 4tmi -
men tebliğ olunur. 

Sadrazam 
Ali Rıza 

Sadrazam Ali Rıza Paşanın bu 
emri; (milli teşkilat) a karşı, çok 
büyük bir nankörlük teşkil ediyor
du. lstanbulda, Babıaliden on adım 
uzakta bulunan bir fesat ocağında, 
ana vatanı parçalamak istiyen Sey
yit Abdülkadir ile şürekasının iha
netlerine göz yuman hükümet heye
ti; Anadoluda, vatanı parçalatma
mak, hür ve müstakil yaşatmak için 
bütün varlıklarile çalışanları (mü
cazat) ile tehdit etmekle Babıalide 
daha hala (Damat Ferit Paşa hükfı
meti zihniyeti) nin hakim olduğunu 
gösteriyordu. , 

Sadrazam Ali Rıza Paşa ile arka
daşları, Anadolu vilayetlerine böy
le bir tamim göndermeğe karar ve
rirlerken; Fındıklı Sarayında içti -
ma eden (Osmanlı Meclisi Meb'usa
nı) nın bütün varlık ve hayatının 
ancak bir kıl ile bağlı olduğunu unu 
tuyorlar; bütün o koca meclisin, 
muhtelif muhalefet cereyanlarından 
gelecek en ehemmiyetsiz bir üfürük
le bir avuç tüy gibi dağılıvereceği
ni düşünmüyorlardı. 

Acaba; Sadrazam Ali Rıza Paşa 
ne arkadaşları, o anda tstanbulda 
40 bin Fransız. 35 bin İngiliz, 6 bin 
İtalyan, bir o kadar da Yunan as
kerinin mevcut olduğunu bilmiyor
lar mıydı? .. 

Acaba, yine bu zevat: Gırtata sa
hillerinden, Ortaköy kıyılarına ka
dar sıralanmış olan düşman zıhhla
rınm her an Fındıklı Sarayına kar
şı tehditkar bir vaziyette parlıyan 
35 lik balaban toplarını görmüyor
lar mıydı? .. Ve acaba yine bu zevat, 
hükümdarlık makamını işgal eden 
dessas ve hilekar padişahlll, geçen 
meclisi ne mahirane bir manevra ile 
dağıttığını nasıl unutabiliyorlar:' 
Bu meclisin de ayni desiseye, ayni 
hileye ve ayni maharete kurban o
luvereceğini, nasıl oluyor da düşü
nemiyorlardı? .. Buna hayret etme
mek mümkün değildi. 

Sadrazam Ali Rıza Paşanın bu 
tamimi üzerine Mustafa Kemal Pa
şa da derhal bütün (heyeti merkezi
ye) lcre bir tam.im göndermiş; Mec
lisi Meb'usanı açarak hakimiyeti 
milliyeyi teyide muvaffak olan 
(Müdafaai Hukuk Cemiyeti) nin en 
mühim ve en esaslı vazifesinden bi
ri de, amali milliyeye mutabık esas
lar dahilinde bir sulh temin etmek 
olduğundan; bu maksadın husulüne 
kadar vatanın her köşesinde teşki
lfı tı milliyeye kuvvet vererek vazi -
feye devam edilmesini emretmişti. 

Ali Rıza Paşa ile arkadaşlarının 
güvendikleri meclis; daha hala 
(laklakıyat) ile vakit geçirmekte 
idi. Hergtin kan ve ateş içinde bo
ğuşan Aydın, Balıkesir, Adana, Ma
raş, Antep, Urfa cephelerinin mad
di ve manevi ihtiyaçlarına dair he
nüz bir tek karar bile verilmemişti. 

Kalplerinde yurt aşkı ve millet 
gayreti olan birkaç meb'us mUs~
na olmak Uzere koca bir zümrenin 
takip ettiği meslek; (suya, sabuna 
dokunmıyacak işler görmek), (fin
cancı katırlarını ürkütmemek) düs
turuna istinat etmekte idi. 

Hatta bir gün hamiyetli meb'us
lardan biri coşmuş: 

- Efendiler!.. Kendimize, eon 
derecede ağır bir töhmet atfetme
nin Sirası gelmiştir, zannederim ... 
Sonu gelmiyen, bir rehavetimiz var. 
Bir buçuk ayı mütecaviz bir zaman
danberi toplanıyoruz. Memleketin 
birçok kö§e}erinde, namahdut bir 
kıtal devam ediyor. Millet meclisi, 
hiç olmazsa baş vurması llzımgelen 
yerlere mUracaat etmemi3; baş vur
mamıştır. Bu kıtalin durması için, 
hiç olmazsa söz söyledim; demek 
hakkını kazanmamıştır .. Boğazlanan 
insan1arm, kesilen adamların im
dat seslerine kulak verelim. Bunda
ki fecaati hiaaedelim .Hissizlik göe
termiyeliID-

(Arkam var) 

Konservatuar Orkestrası 
Şef: Cemal Reşid, solistler: Ömer 

Refik, Ali Sezin, çarşamba 22 Ni
san 1936 saat 21 de 

SARAY Sinemasında 
Program: Grieg ve Beethoven'in 

piano ve keman konsertoları Siegf
ried İdyil (Wagner), Phaeton 
(Saint-Saens). 

TE Ş EK K ÜR 
Ölümü ile Türk hekimliğinde de

rin boşluk bırakan marazi teşrih 
üstadı Profesör Hamdi Suadin ru
hunu taziz için eşi ve oğlu tara
fından bölgemiz fakirlerine erzak 
dağıtılmak üzere merkezimize yüz 
beş lira armağan edildiğinden ötürü 
derin şükranlarımı arz etmeğe ünlü 
gazetenizin delaletini rica ederim. 

Dr. Kudsi Halkacı 
Edirnekapı Sıhhat Merkezi 

Baş Hekimi 

Şehadetnameli 

Süt Makinası 

VlKlNG 
markalıdır. 

:Türi<_;llurupa LTD. ŞT/. 
ISTANBUL, OA LAU, ,!,.S!MB! ~AZAıtı et 

Juvant in Kanzuk 

Saç Boyaları 

Kumral ve siyah olarak sabit 

ve tabii renk verir. Ter ve yıkan

makla çıkmaz. Yegane zararsız 
ve tanınm13 sıhhi saç boyasıdır. 

lNGtLlZ KANZUK ECZANESİ 

Beyoğlu - İstanbul 

Dr. Hafız Cemal 
OAHILlYE MUTEHASSISI 

Pazardan batkı gilnlerde ( 2,30 
dan 6) yı latanbul Divanyolu (104) 
yeni numaralı husust kabinesinde bas 
taları bakar. Sah, Cumartesi sabah 
(9,30 - 12) saatleri bakikt fıkaraya 
mahsustur. Herkesin haline ıöre mu· 
amele olunur. Muıyenehıne ve ev te· 
lefonu 22398. Krıtık telefon 21044. 

Y alovanın mühim bir 

eksiği tamamlanıyor 
Yalova, (Tan) - Belediyemiz, 

memleketin büyük bir ihtiyacını ta
mamlamak yolunda isabetli bir ka
rar vermiştir. llçenin günden güne 
büyümesi karşısında müstakil bir be
lediye doktoru temini için bütçeye 
seksen beş liralık tahsisat koymuş
tur. Bu kar?.r, belediye meclisinde, 
alkışlarla karşılanmıştır. Vilayetin 
tasdikmı müteakip sıhhat bakanlığı
na bildirilecektir. 

Tokat vilciyet meclisi 

dağıldı 
Tokat, (Tan) - Tokat vilayet u

mumi meclisi, toplantılarına nihayet 
vermiştir. Yeni bütçe 696,405 lira o
larak tesbit edilmiştir. Kasım Tur
gut (Artova), lbrahim lnan (Reşa
diye), Şevki Taşova (Erbaa), Fuat 
Rahmi ldman (Zile) encümeni dai
mi üyeliğine seçilmişlerdir. 

Çocuk Bayramı 

hazırllğı ilerliyor 
Kayseri, (Tan) - 23 Nisan Ço

cuk Haftası için önemli hazırlıklar 
yapılmaktiıdır. Merkezdeki okullar 
talebesi onuruna Cümhuriyet Oku
lunda bir çocuk balosu verilecektir. 
Tan sinemasında da bir hafta müd
detle gençliği alakadar eden filmler 
gösterilecektir. Her okul diğer o
kullar şerefi.ne Halkevinde birer 
müsamere verecektir. Çocuklara eğ-

Fırat üzerinde büyük demiryolu köprüsU 

Birecik ilçesi yıl 

kavuşuyor! 

bu 
elektriğe 

Yeni köy okulları 

trahom mücadelesi 

yapılıyor, malarya ve 

şiddetlendirilecek 
[HusU$i muhabirimiz yazıyor] 

Blreclk, 19 

Son zamanlarda ilçemizde epeyce 
bayındırlık izerleri vücuda getiril -
miştir. Fırat üzerinde 7 bin lira 
sarfile bir şat, Fırat sahilinde bir 
rıhtım, Halkevi, 8 bin lira sarfile de 
bir mezbaha yapılmıştır. Bu yılki 

bütçede de şehire elektrik yapılacak 
ve demir borularlıı. su dağıtılacaktır. 
Ayrıca şehrin güzel bir yerinde 
AtatUrkün büyUk bir anıtı dikile -
ccktir. 

İlçenin genel sağlık durumu iyi· 
dir. Yalnız bir parça malarya ve 
trahom vardır. Sağlık teşkilatından 

bir hükumet dispanseri, bir uray 
dispanseri, hükumet ve uray dok
torları vardır. Urav tsır11frnd:ın blı 

rı~ !?O :yalaklı hastane yaptırılmış
tır. Şark çıbanı diye tanılan ve dok
torlar tarafından yıl çıbanı adı ve
rilen çıbanlar, Birecikte geçmiş yıl
lara nisbetle daha çok görülmekte
dir. Bilhassa Fırat kıyısında tatar
cıklarm fazla olması bunun siraye
tine sebep olmaktadır. Bir yıl ve 
hazan daha çok süren bu çıban bir 
sivilce ile başlar, otların yeşermesi
le faaliyete geçer ve kurumasile de 
kurur. Bu çıbanlar bir şahısta ba
zan tek, bazan da kırk tane olur. 

İlçe merkezinde üç ilk okul var
dır. Bunlardan ikisi tam teşkilatlı, 
birisi üç sınıflıdır. Bu yıl üç sınıflı 
miştir. Halfeti kamun merkezinde 

de beş sınıflı bir okul ve dört köyde 
olan okula ayrıca bir şube ilave edil 
köy okulları vardır. Fakat bu okul
lar ilçe kültür ihtiyacını karşılıya

cak bir durumda değildirler. Yeni • 
den birtakım köylerde köy okulları 
açılması lazımdır. 

llçede bir Halkevi vardır. Evin 
spor, kütüphane, musiki, güzel 
san'atler, temsil, köycülük, müze ve 
sergi kolları faaliyettedir. Fırat U· 
zerinde Halkevine bağlı bir şekilde 
yüzme sporları yapılmaktadır. 

llçenin genel yolları iyidir. Uray 
bütçesi 42 bin liradır. Uray ilçede 
ehemmiyetli bayındırlık izerleri vü-
cuda getirmiştir. • 
Beş köyde köy yasası tatbik 

edilmekte ve diğer köylerde de ya
sanın tatbiki için çalışılmaktadır. 
Köylerin sağlık, yol, sosyal durum· 
ları iyidir. Sınıra yakın bulunan Bi· 
recikte ka~akcıbkla ehemmivetli 
savq yapılmaktadır. - M .Y. 

\. Küçük Haberler 
Tokat, (Tan) - Tokat çocuk esir

geme kurumunun yıllık kongresi Hal 
kevi kurayında yapılmıştır. Uzerinde 
daha esaslı çalışılacak birçok hayır
lı kararlar verildi. Bu işte çok faal 
olacağı tahmin edilen iyi ve mtıteca
nis bir idare heyeti seçildi. 

• Tokat, (Tan) - Faydalı yağ
murlar yağdığından buğday fiatları 
düşmüştür. 

~nce ~rleri deha~rlanmak~dı~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Mahsul vaziyeti 
Bafra, (Tan) - Bol yağmurlu 

geçen havalaı: dolayısile geçen se
nenin bu mevsiminde henüz sürüle
miyen tUtün tarlaları kamilen sü
rülmüş ve fideler dikilmiştir. 

Zürra çok büyilk ümitle çalışmak
ta, geçen seneki kuraklığın acısını 
çıkarmağa uğraşmaktadır. 

Bafrada ekonomik vaziyet 
Bafra, (Tan) - Şehrimiz ticaret 

odası umumi bir toplantı yapmış ve 
lktısat Bakanlığının ilçemizin eko
nomi durumunu ilgileyen sorularına 
cevap verebilmek için arasından bir 
komisyon seçmiştir. Komisyon me
saisine başlamıştır. 

Kültür tetkikleri 
Kayseri, (Tan) - tık Tedrisat 

Genel Direktörü İsmail Hakkı şeh
rimize gelmiştir. Kültür Direktörü 
Hüsnü Irkılata ile ilçe ve köylerin 
kültür durumlarını inceledikten son
ra Ankaraya dönmüştür. 

Yarm akpm S OM E R Sinemasında 
DOSTOİEWSKY nin filme alınmış meşhur romanı, V'enedik sergi

sinde altın madalye kazanan 

CÜRÜM VE CEZA 
filmi GALA SUV ARESI olarak gösteriliyor. 

Baş rollerde : büyük dram artisti 

HARRY BAUR - PlERRE BLANCHARD 
İlaveten : Görülmemiş canlı resimler. Yerlerinizi evvelden aldınnız. 

Telefon : 42851. 

~1111 1 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111 1111•,:f - ~ 5 Yarın matinelerden başlıyarak MELEK Sinemaımda S - -j Bütün erkek sinema yıldızlarının en gözdesi S 
i K L A R K G A B L E ' nin en güzel filmi :: - -i BiR GECENiN ; i a 
:s i S K A N D A L 1, 1 
1 Aşk - Neşe - Hareket ve herkesin beğeneceği nefis bir mevzu, Fran- 1 
i sızca sözlü Metro Goldwyn Mayer filmi. İ 
~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııtıı111111111111rıııııııııııııırıt1ıı ~., 

l
ıııııııııııııııııırıııııııııııır111111111111111111111111"111111111111111111111111:1ı:: 

BUGÜN MATİNELERDEN başlıyarak i 
1 p E K sinemasında gösterilecek olan TÜRKÇE SÖZLÜ büyük 5 

Göz ve kulaklarınıza bedii bir ziyafet verecek... Sizi hem güldüre

cek... Hem ağlatacak bir film... Tunç aeali tenor 

"" 

KAN LEKESi ~ --
• Müthiş Heyecanlar Filmini § 

1 
Korkanlar ve sinirlerine hakim olamıyanlar göremez .t ~ 

Bat rollerde : BELA LUGOSt EL!SABET ALLAN - LlON- = 

LOUIS GRAVEUR - CAMILLA HORN 
ve gayri kabili mukavemet komik THEO LtNGEN tarafmdan em· 
salsiz bir surette yaratılan 

GOnlDm Seni istiyor 
filmi yarın matinelerden itibaren 

SARAY SiNEMASINDA 
1 =k !:~::~ı mUnasebetile erk~n seanslarda fiyatlar ucuz- ~ 

dur. Programa illveten: Renkli komedi ve M1KE MAVS. ! başlıyor. İlaveten: MİKE MAVS 
ıau~nııu1~11nııııtntıı~ııııııınıııııııııınnııııııııııınınııııl ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



Ceneoredeki son toplantıda 

lngilterenin pres+ili çok 
ağ1r •'ir darbe ye 1 r 1 

~illillllllllı=--=----lll't:iıı=e===:==:============--=-, ~---~~ 

Yeni ihtiyat sübayfanmız 
Gen~ zabltlerllnlze din 
törenle diplomaları ~ıtılch 



--6 TAN 

Orta Avru.oanın çalışkan bir milleti : Çekler SAGLIK 
Çekoslovakya Habsburglartn 
büyük bir endüstri merkezi idi 

öGUTLERI 
~ .... 
İhtiyarların anlayışı 
Amerikadan gelen taze havadis: 

Prag günden güne büyüyor. Beneş diyor ki : "Prag'ın 
Cekoslovakyadan daha büyük olmasından korkuyorum " 

New - York şehrinde akıl hastalıkla- 1 

rı hocası - isterseniz, akıl hocasr 
da diyebilirsiniz, mana pek çok de -
ğişmez - ihtiyarların anlayışı genç
lerinkinden daha az olup olmadığını 
merak etmiş. Kendisinin kurduğu 

ruhu dinleme usulünde, genç, ihti
yar, her yaşta birçok kimseleri mu-Çekoslovakyanın harita.sına bakın

ca endişeye düşersiniz, fakat Çekos
lovakyanın dahili durumunu tetkik e
derseniz bu endişeleriniz ümide kal -
bolur. Dört bir etrafI Çek toprakla
rında emelleri olan devletlerle çevril
miş olan bu memlekete gelen seyab 
Çek istikbali hakkında birçok endişe
lerle dolu olarak gelirse de sağlam 
esaslar üzerine kurulmuş kuvvetli bir 
ülkü bulunca bu korkulan izale olur. 
A vrupada mantık hakim oldukça Çe
koslovakyanın istikbali müemmen gö 
rülmektedir. Bohemya, yani şimdiki 
Çekoslovakya, Habsburg İmparator
luğunun sınai merkezi idi. Çek Cum
huriyetinde sınai faaliyeti de büyük 
endüstriel memleketlerin endüstrisı 
ile rekabet edebilecek vaziyettedir. 
Prağdaki mağaza camakanları buna 
§ahittir. 

Buhrana rağmen bir terakki hava
sı hisedilmektedir. A vrupanın dikta
törlükle idare edilen devletlerinde ha
kim olan bedbini hissi Çekoslovakya
da yoktur. Habsburg İmparatorluğu 
zamanında bir eyalet şehri olan Prağ 
gitikçe büyüyen bir şehir haline gel
miştir. Harpten sonra nüfusu 650,000 
den ibaretti, şimdi 1,000,000 tecavüz 
eden bir nüfusa maliktir. Cumhur re
isi Beneş Prağm Çekoslovakyadan 
daha büyük olmasından korktuğunu 
söyledi. Hali hazırdaki büyüme sür'a
ti devam etirilse arzu edildiğinden 
fazla büyüyecekmiş. 1,000,000 nüfus 
kafiymiş, ve sonra büyüme kemiyet 
itibarile olup keyfiyet itibarile olma
malı imiş. 

Çok gezmiş ve çok görmüş olanla
rın söylediklerine göre Prağ Avrupa
nm en güzel payitahtlarmdan biridir. 
Bugünkü hali ile Prağ bir Çek şehri 
olamkla beraber esas itibarile Alman 
dır, iki ırk ve medeniyetin mahsülü
dür. Prağtaki Alman tesiri ilhamları
nı Cenuptan, Italyadan arayan kato
lik Cenup Almanların tesiridir ki Hit
ler Almanyası bu kültürü redd.etmek 
te ve Alman olmadığını iddia etmekte 
dir. Bu kültürü reddeden Almanya -
nm hali hazzrdaki önderi Hindenburg 
tarafından bir zamanlar "Bohemyalı 
çavuş" diye tavsif edilmişti. 

Bohemyah Almanlar, hududun ö
bür yanında pan-gerrnanist fikirler 
taşıyan Na.syonal-Sostyalisler naza
n itibara alınırsa Çekoslovakya için 
bir tehdit teşkil etmektedirler. Bun
ların önderi Kenrad Hennlein Cenup 
Almanları isminde bir parti teşkil 
etmiş ve aradaki Almanların yüzde 
yetmişini fırkasına ithal etmiştir. 
1935 seçiminde bu parti Çekoslovak
yadaki bütün diğer partilerden fazla 
rey almıştır. Çünkü Çek partileri pek 
fazladır. Cenup Almanlarının parti 
organizasyonu ve metodlan Nasyo
nal - Sosyalistlerinkinden farksızdır. 
Gazeteleri Alman Propaganda Ba -
kanlığının eserlerinin aynı gibidir. 
Hennlein toplantısı bir Hitler toplan
t15ma benzer, yalnız gamalr haç ve ü
niforma yoktur. Partinin propagan -
da makanizması Nazilerinki kadar şa 
şırtacak derecede müessirdir, iyi bası 
lan ve bol edebiyatı ayni stille yazıl
maktadır. 

Herr Hennleinin nutukları Çekos
lovak devletine tam bir sadakati ifa
de etmektedirler. Ona göre halihazır
daki sınırlar tabiatın mahsülüdür
ler ve binnetice bozulmamaları lazım
dır. Bohemyalı Almanların sadece 
Çek devleti dahilind;e Çekler salahi
yet sahibi olmak istemektedirler. Fa-

Çekoslovak Cü murbaşkanı Beneş 

kat Cenup Almanları Partisinin diva- küz ettirmektedir. Esasen bu meta
nı ali tarafından kanunu esasiye mu- dun muvaffak olması için de daha 
gayir addedilen Çekoslovak Nasyo - müsaittir. Çünkü Çekoslovakyada 1 
nal - Sosyalist partisinin dağılması milyon işsiz vardır. Nüfusunun 15 
akebinde vücut bulmuş olması insanı milyon olduğu nazarı itibara alınır
düşündürmektedir. Çekoslovak Nas - sa bu nispetin çok yüksek olduğu 
yonal - Sosyalisıt partisinin Çekoslo- meydana çıkar. İşsizliğin bilhassa Al 
vak topraklarında bir' kıstm arazinin manlarla meskün sahada çok olma
Almanyaya ilhak edilmesine çalıştığı sı, Hennleinin işini kolaylaştırmak -
bulunmuştu. bunun içindi .. ki Çekos- tadır. Gd.yri memnunların sefaletin -
Iovak münekkitlerinin iddialarına gö- den istifade ederek birçok vaitler ya
re Hennleinin Çeklere sadakat vaitle- parak fırkaya aza kaydetmek kolay
ri fırkasının dağıtılmasının önüne geç dır. Onun icindir ki,Hennlein kısa bir 
mek kaygısından ileri gelmektedir. zamanda bı:t kadar aza kaydedebil -
Çünkü parti ilga edildiği takdirde a- miştir. Çekoslovakyamn müdafaası 
çıkça siyasi propaganda yapabilmek güç hudutları dahilden de tehdid e
fırsatım kaybedecektir. dilmektedir. Çekoslovakya hakkında 

Hennlein fırkasını bu bakımdan hi.isnU niyet sahibi olanlar sulh kon
görenler inanıyorlar ki Cenup Alınan feransında bu de~etlin Almanyadan 
tarını Bohemyanrn bir krsmınm Al - çiğniyebileceğinden daha fazla ısır
manyaya ilhakını arzulamaktadırlar. mış old11ğunu düşünmeye başlnmış -
Alman Nasyonal - Sosyalistleri ile !ardır. Maamafih Bohemyanın sınır
bunlar arasındaki irtibatın mevcudi- ları eski, tarihi ve tabiidir. Bohemya 
yeti iyice isbat olunmuş. hiçbir zaman Almanyaya ait olma -

Cenup Almanları memleketin ekse- mıştır. şimdilik Almanyada bu hu
·iyetinin mütem~diyen tasvip etmiş susta hiçbir arzu beslememektedir -
olduğu bir dış siya.setin aleyhinedir. ler. 
Çeklerin Almanya aleyhinde bir siya
set gütmemesi lazxm geldiği fikrini i
leriye süren Hennlein Çek - Sovyet 
paktının Almanyaya karşı bir Fran
sız - Rus - Çek cephesinin teşkiline se 
bebiyet verdiğini iddia etmektedir. 
Dikkat edilirse bu iddia Alman bası
nın bir akidesinden ihretir, ve Çek 
lere cevap olarak Almanyanm kendi 
arzusu ile bu emniyet paktlarının ha
ricinde kaldığını söylemektedirler. 
Çekler tehditle bazularını yoklıyan 
büyük adamın karşısında küçük a
damlar kendilerini müdafaa için bir
birlerine yaklaştıklarını görünce bü
yük adamın tehdit edildiği hakkında 
bir yaygara koparmasını anlama
maktadırlar. 

Yine Alaman gibi Hennleinin gaze
leri Avusturya ile Çekoslovakya ara
sında bir yakınlaşma temin etmeğe 
matuf cerayan aleyhinde yazmakta 
ve Tuna andlaşmasmm vücut bulma 
sını arzu etmediklerini göstermekte
dirler. Cenup Almanlarının bu siya
setlerinden ancak şu netice istihsal 
edilebilir: Prag Berlin siyasetinin uy 
sal bir müdafii olmalı. Alman siya
setini takip etmeli ve buna muka
bil Almanya tarafından başına çorap 
örülmiyeceğinden emin olmalr. 

Cenup Almanları Nasyonalistlerin 
devleti ele almadan takip ettikleri 
propaganda usulünü takip etmekte -
dir. Bütün propagandasında temer • 

Mareşal BadoCJliyo 

Habeşlerin karşı 

koyacağını ummuyor 
Daily Telegraph'dan: 

Şima cephesinden gelen telgraflar 
Mareşal Badoglionun Habeşlerin ta
mamiyle mağlılp olmak üzere ol<luk
ları kanaatinde olduğunu gösteriyor. 

Son gelen haberler hep ltalyan kay 
naklarından olduğu için kayıtla tet -
kik edilmelidir: Buna rağmen ltal -
yan planının inkişafından anlaşıldığı 
veçhile istila ordusu acele bir mu -
zafferiyet kazanmak emelini gütmek 
tedir .Mareşal Badoglio Habeşleri 
"nokaut" etmiye çalışmaktadır. 

ayene etmiş. l 
Ilkin şuna dikkat etmiş: Muharrir- , 

ler arasında genç yaşta bulunanlar . 
yaşlı olanlardan daha ziyade eser · 
çıkarryorlar. Kırk yaşrnı geçince, bir 
muharririn eserleri azalmağa başlı -
yormuş. Bunda, yaşın, biraz yor -
gunluğun tesiri şüphesiz inkar edile
mez. Ancak şöhret hırsını da unut
mam:ı k la:r.ımdlr ııanırım. Her mu
harrir - pek tabii olarak - meşhur 

olmak istf'r. Şöhreti bir an önce el
de etmek için gençlikte daha çok ve 
daha acc1e çalışır. Kırk yaşına ge -
lince ya mf'şhur olmuştur, ya şöhreti 
nlamryacağına kanaat getirmiştir, 

yahut - en doğrusu - haklr ve de
vamlı şöhretin çok eser yazmakta 
değil. değerli eser yazmakta olduğu
nu anlamrntzr. Değerli eı.ııerler de 
hicbir vakit ecele yazılmazlar. 

thtiyarlarm anlayışına gelince, A
merikalı profesörün muayenelerin -
df'n cıkardı~ fikre göre, ihtiyarların 
anlayışı gençlerinkinden biraz ağır 
oluvor. Mf'sela bir genç adam bir 
kit~bı altı saatte okursa. pek yaşlı 
bir adam ayni kitabı on iki saatte o
kuvor. 

Fakat netice. yani anlayıs dnece
"!İ genç adamda da. yaşlı adamda da 
ayni oluyor. Hocanın kat'i fikrine 
göre bir gençle bir ihtiyarın anla • 
yış dereceleri arasında hiç fark yok
tur. lhtiyarlarm anlayışı biraz geç 
olsa da, netice gene ayni olunca geç 
kalmanın ehemmiyeti olamaz, zaten 
anlayışın geç olmasında da, yaşın te
siri inkar edilememekle beraber, 
başka teııirler de aranabilir. Yaşıı 
adam herhangi bir kitabı okurken. 
daha önceden okumuş olduğu kitap
l:ırdan kalmış hatıralar aklına gelir, 
yenilerle eskileri karşılaştırır. Bun -
dan dolayı okuması gecikir. 

Amerikalı hocanın muayeneleri 
"._ açıkçası - ihtiyarlığın mutlaka 
bunaklık verip vermediğini araştır

mak içindir ve görülüyor ki ihtiyar
lık mutlaka bunamak için bir sebep 

değildir. 

O halde bunayan ihtiyarlara nedi
yelim, diye sorabilirsiniz. Fakat el -
bette dikh<tt ettinizse, hocanın mua
yeneleri hep okumuş yazmış adam -
lar arasındadır. Okumuş yazmış a -
damlar, hel~ hakiki ilimle meşgul o
lan adamlar bunamazlar. Bunayan
lar zihinlerini işletmiyen fikirsizler

dir. 
Zaten bunu bize zaman da göster-

di. Eskiden bizde en çok kadınlar 

bunarlardı. Çünkü kadınlar okumaz, 
yazmazlardı, kadınlar çoktanberi o
kumaya, yazmaya ve düşünmeye a -
lıştıklan, fikirlerini işlettikleri için 
şimdi pek yaşlı bayanlar arasında 
bile bunaklar görülmüyor. 

Insan bedeni bakımından ihtiyar -
lıyabilir. Fakat fikir bakımından bu
namaya hakkı yoktur. Bunarsa fik
rini i~letmemiş ve işletmiyor demek
tir. 

Lokman . HEKİM 
I 

Bir katil ölü olarak 

tutuldu 

Bundan bir ay evvel üst üste üç 
mağlubiyete uğradıktan sonra Habeş 
lerin vaziyetinin tehlikelileştiğini gör 
müştük. Habeş hatları gerisinde ne -
ler olup bittiğinden haberimiz yok. 
Fakat Ras Mulugeta ordusunun ta
mamiyle dağılmış olduğu muhtemel 
görünmektedir. Ras Kassa kuvvetle
rinin ise mağlfıbiyete uğradıktan 
sonra mühim bir kısmının !mpara
torla birleşmiş olabilmiş olmasına ih-
timal verilmemektedir. Konyıı, (Trm) - Geçen sene Er-
Aşangi gölündeki son muharebede menakte Ar p Halil Ibrahimi öl-

taze Habeş kuvvetlerinin kahraman- dürerek kaçan katil Ka Ali, jan
ca savaşmış oldukları, fakat buna darmalar + , __ fından pusuya düşürül 
rağmen ağrrca mağlup edilmiş olduk- müş ~·apılan müsadeı.,ede ölü ola-
lart zannedilmektedir. rı:>k yakalanP"·_,.,_ 

:Mareşal Badoğlio gazetecilerle ....,=====:=::=:=::======c:::ıı
yaptığı mülakatta artık mukavemet 
beklemediğini söylemi~tir. Bu Deı:;sie
ye yapılacak seri bir ilerleyişe, hatta 
makinalı kuvvetlerle Adis A babaya 
kadar gidişe işaret telakki edilebilir .. 
Çünkü Goramdan Adis Ababaya bir 
motör yolu olduğunu unutmamak la
zımdır. 

lir. 
Cenupta uzun müddettenberi bek

lenilen Harrar taarruzu her an baş
lıyabilir. 

Italyanlann gayesi yağmurlar baş
lamadan sulh yapmaktır. Fakat Ha -
beşlerin şimalde mağlUp olmala -
rma ve kuvvei maneviyelerinin dü • 
şük bulunmasına rağmen imparato -
run Italyanlarm arzusu veçhile bir 
sulh imzalaması beklenemez. 

Pragda Meclis binası 

ltalyanlar uçaklarmr iaşe i~terin· 
de kullanmak suretiyle ordularrnm 
imkansrz göriinen ia~Pııini temin ede
bilmişlerdir. Sayet Habeş mukave
meti iddia edildiği veçhile krrılryorsa 
yakında Habeşlerin birçok nahoş 
sürprizlerle karşılaşmaları beklenebi-

!talyanlar Adis Ababayı alsalar bi
le el'an kuvvetli olan Raslar seneler
ce mukavemet gösterebilirler. 
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HERGUN BiR ROPORTA..J 

"Amca, beni yanına ahP 
evlatlığa kabul eder misi111 

Bu renksiz çocuk ta yatalak anası~ 
k · · · ·ı - - ıyuor,d ... \lt/·· me ıçın testı ı e su satmaga ugraş~ 

Cadde ortasında öğle uykusu 

Bir kitapçı dükkanında oturuyo
rum. Kapının aralığmdan çelimsiz 
bir baş uzandı: 

- Amca! Beni evlatlığa alır mı
sın? ... 

Gözlerinin, uzun yıllar sıtma çeken 
lerde görülen kavruk bir bakışı , du
daklarının öksüz çocuklara mahsusa 
cıklı bir bükülüşü vardI. 

- Sen nerelisin oğlum? dedim. 
- Afyonkarahisarın Sandıklı ka-

sabasından ... 
- Buraya niçin geldin? 
- Hı<.stalandrm da ondan ... On beş 

gün oldu, hastaneden çıkalı ... Şimdi 
bir lokma ekmek için kapı kapı do
laşıyorum. 

- Hastahğın neydi? 
- Sar'a! .. Arasıra, düşer, bayılı-

rım. 

- Öksüzler yurduna gitmedin mi? 
- Gittim ama, kapandı dediler, 

geri döndüm. 
Bu saralı ('OC'llp.,, ovlntlr5a. kcı.1.JUl 

edebılecek içimizde kimse yoktu. Eli
ne beş on kuruş vererek savdık. Yi
ne bir başka yerde, yüzü sapsarı bi~ 
çocuk karşıma çıktı: 

- Beş kuruş ver de anama E\'Ölil
reyim ! diye yalvarıyordu. E . ttın 
çekilmez yükü, daha bu yaşta sırtına 
binen bu yavrucukla da, ayak üstü 
biraz konuştum: 

Edirnekapı dışında, bir evin oda
sına ayda 3 lira kira ile sığınmışlar. 
Fakat kirayı verecek paraları bulun
madığı için, çıkmaya mecbur olmuş
lar. Şimdi ana oğul sokaklarda sü
rünüyorlarmış ! 

Anlattığı şeylere içim sızladı. Fa
kat, işte o kadar ... Bütün yapabildi
ğim şey, ona birkaç kuruş vermek
ten ibaret kaldı. 

Bir gazinoda, arkadaşımla konu
şuyordum. Masaların altını araştıran 

bir çocuk gözüme ilişti, Baktım, yer
den ızmarit topluyor. 

Sordum: 
- O czmaritleri ne yapacaksın ço-

cuğum? 
- Babama götüreceğim .. dedi.. 
- Demek baban sigara içiyor? .. 
Çapaklı gözlerini açrp kapadı: 
- Eh... Bulursa içer! .. 

Elinde, bir su dest-isi, bir de ağzı 
kırık bardakla: 

- Hani ya, sudan içen!.. diye ba
ğırarak dolaşryordu. 

- Günde kaç para kazanıyorsun? 
diye sordum. 

Sanki bu yaptığı işin bir suç oldu
ğunu kendisine hatırlatmışım ... Yav
rucak, fena halde ürktü: 

- Vallahi Hamidiye suyu!.. efen
di ağabey .. Ben başkaları gibi ter
kos çeşmesinden doldurmuyorum! 
diye mmldanmağa başladı. Anlattı
ğına göre, onun da yatalak bir ana
sı varmış. Sattığı bir testi suyun pa-

"Amca, beni evlatlık olarak aıır " sın?,, diye sordu. ~ 

rasiyle ona ekmek, - evet'. /,;; 
kuru bir ekmek - götürebilı)' 

Bir birahanede arkadaşlarla ~~ 
duk. Vızıldıyan bir ses kulsF 
çarptı : 9"' 

- Niyetli karamela.. KJrlc 
ya!.. ~ 
Kırkar para verdik ve ka ePOT... 

larınr başkasına satsın di~e .1' ;Ol 
ne iade ettik. Bu hareketırnız. 
gün izzetinefsine dokunmuşt~: 

6
1 

- Niçin yemiyorsunuz? diY -' 
du?, . r~ 
Hatın hoş olsun diye b~ d7ı 

yedik. Belli ki, bu çocuk, bit sA"'.J 
ruhu taşımıyordu. Elinden b. ~ 
gelmediği için kimbilir, ha~~ ~ 
sahibi ş~ercinin hediye ettığl r 
melaları satarak bu yaşta e<./ 

dirıneğe çabalıyordu. 

h . b. . ... geÇ~ 
Haftanın ıç ır gunu 

bu zavallı çocuklardan bir ..,~ 
matbaaya gelip bize dert yan. ~ 
Bu çocuklar içinde çektikleı1il P'J 
seı.alcte rağmen, hala terteırııı!e' 
bilmek mucizesini göstere J 
var. ~ 

Acaba böylelerini olsun 

maz mıyız?, ~ 
Salahaddin O 

Cami avlusunda aç arkadaş 



Sigorta t~ için lstanbul Bas Müddeuunisı diyor ki: 
" Birçok azt,ılarda u9f u t~in"! oerecek oazi
gette değildir, sa'/Uıt kalan omru sonuna kadar 
bekler. ''Tan,, çok gerinde bir teşebbüse girmiştir. 

Sizi te/irik etmek borcumdur 

En yırtıcı, korkunç hayvan k 
sonra Afrika y ban kö 
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Gaziantepte endüstri 

Antep çok . eski bir 
endüstri yuvasıdır 

Dokumacllığın ytlhk istihsalCitı bin beş yüz 
tondur. Faaliyette 3.000 küsur tezgah vardır 

Dokuma tezgahlarında masura sarılıyor. 

Antep, (Tan) - Antep, eskiden- sı amildir. Bugün de Uç bin tezgah· 
beri bir endüstri yuvasıdır. Bu du- ta çalışanların besledikleri aile ye
rum bilhassa cümhuriyet idaresin - kunu iki bine yakındır. 
den sonra hakiki çehresini iktisap Dokumacılığın bir şubesi olan ki
etmiş ve ölmek üzere bulunan bir- limcilik te çok müterakkidir. 935 yı
çok san'atler eskisinden daha can- !mm istihsalatı 160 tondur. Beheri 
lı olarak diriltilmiş ve hatta bunlara 7 - 8 liray~ verilir. Köylerde doku
yenileri de katılarak tezgahtan ma- nan ve kirkidi tabir olunan kilimle
kine geçilmiştir. Bu iddiamızı sene- rin değeri ise yirmi beş liraya ka
den seneye çoğalan fabrika sayısile dar yükselir. İstanbul ve İzmire kül
de ispat edebiliriz. İstiklal savaşın- liyetli miktarda gönderilir. 
dan önce bir tek fabrika ·· '· ~,., Trikotaj san'ati de ilerlemiştir. 

b u g ü n iki mensucat, bir ip- Her nevi iplik, saten, çorap. tozluk, 
lik ve diğer sanayie ait iabııha • tı erkek ve kadın gömlek ve bulflzları 
imalathaneler açılmıştır. yapan bu şubeye ait makine sayısı 

Antepte mevcut sanayi şubeleri 923 te 20 iken 929 da 38 ve 933 te 
11aymakla bitmiyecek kadar çoktur. sekseni bulmuştur. 
Dokumacılık, kilimcilik, sabunculuk Antep ev ve elic:leri 
tabaklık, kolonyacılık, pekmezcilik, 3' 

zeytinyağcılık ,tatlıcılık, her nevi Dokuma tezgahlarının bir kısmı 
marangozluk, hasırcılık, sapancılık, evlerde olmak itibarile kadmları
tornacılık, körükçülük, bakırcılık, mız da çalışırlarsa da asıl ev işleri 
dökmecilik, kumculuk tenekecilik ve Antep elişleridir. iptidai maddesi 
Mire gibi. Fakat, bu san'atlerin hep keten veya krepdöşindir. Önceleri bu 
s 11den ayn ayrı bahsetmek uzun 0 • ev işlerine Amerika zengin bir müş
lur. Onun için yalnız muhitin ihti- teri iken bir taraftan iktısadi buh
yaçlarmı tatmin edenleri bırakarak ran ve diğer taraftan Halebe göçen 
Türkiyeye ve ecnebiye ihracat ya _ gayrı Türklerin daha fazla kayrıl
panları değerlerine göre sıralıya- ması sebebile Amerikaya olan ihra
lım: cat çok azalmıştır. Esasen. Ameri

Dokumacılıli 
Alacacılık, şehrimizin çok eski bir 

ıSan'atidir. Geçmiş günlerin en ileri 
ve civcivli zamanı 913 yılına rastlar. 
O vakit memlekette beş bin tezgah 
vardı. Bu tezgahlarda san'atin mü
temmimi olan boyacılık, tarakçılık 

gibi işlerle beraber usta, kalfa, ka
dın erkek yedi sekiz bin nüfus ça
lışırdı. Yılda iki milyon kilo mal 
dokur ve bedeli iki üç yüz bin Türk 
altını tutardı. 

O tarihte Antebin yegane rakibi 
Halepti. Oradaki tezgahlar da fazla 
mal çıkararak ihraç ediyor ve fa
kat, Anadoluda Antebinki kadar sü
rüm yapamıyordu. Malın nefaset ve 
metaneti tanınmıştı. 

Ne çare ki, Umumi Harp, ilerle
miş olan bu san'at şubemizi de dar
beledi ve 1923 tc tezgah sayısı bine 
kadar düştü. Hükumet vaziyeti tak
dir etti ve gümrük tarifesile kon
tenjan usulü tehlikede bulunan san
ate eski durumunu verdi. O kadar 
ki, 933 yılının istihsalatı 913 ten 
fazla oldu. Bu istihsalat, 913 ün 5 
bin kalfaşına mukabil 2.500 kalfa 
ile elde edildi. 

935 tezgah sayısı üç bin küsurdur. 
Miktarın azalmasında mahalli fab
rikaların kurulması ve diğer mües
seselerin rekabete ge~mi~ bulunma-

kalılarca kenar ve köşeleri işlenmiş 
mendiller çok istenmektedir. Cüm -
huriyet devrinden sonra ise bu san
at te ileri adımlar atmış, sofra ör
tüleri, peçeteler, çay takımları, kar
yola takımları ve buluzlar işlenmeğe 
başlanmıştır. 

Kızlarımızın uzun ve devamlı 

emekler sonu meydana getirdikleri 
bu asar, Türk kadınları arasında ol
dukça büyük bir rağbet görmüş, İs
tanbul ve İzmirden siparişler alın-
mıştır. 

Sabuncululi 
Bu san'at il kurağile Kilis ve Ni

zip ilçelerinde müterakkidir. Son üç 
yıldır kurak geçen mevsim 935 se
nesinde en olgun ve bereketli çeh
resile görünmüş, bu işle uğraşanla
rı kertesiz sevindirmiştir. 
Bazı yerlerin mağşuş mamulatı 

sabunlarımıza rekabet eder bir du
rum almış ise de zamanla bun un da 
önüne geçilmiştir. Sabun ihracatı
mız Edirne ile doğu ve kuzey Ana
doluyadır. Son dört yıldanberi to
valet sabunu imalat ve ihracatı da 
yapılmaktadır. 

Tabakllk 
Dahilden ziyade harice ve bilhas

sa Suriyeye ve Umumi Harpten ön
ce Afrikanm şimal sahillerile Suda
na giden ,gül şeftali ve sarı sahti-

Boyahanede iprik ler boyanıyor. 

Ceviz piyasası 
Mevsim geçiyor 

stoklar azaldı 
!stanbul ceviz piyasasında. son 

hafta içinde yeni muameleler kay
dedilmemiş, eski satışların sevkiya
tına devam edilmiştir. Son fiyatlar 

lç ceviz kilosu 23 - 28 25 
Kabuklu ceviz kilosu 9 - 11 10 
Ege mmtakası ceviz piyasa ve fi-

yatlarında bir değişiklik yoktur 
Mısır, Filistin ve Suriye ile az mik
tarda kabuklu ceviz üzerine muame-
le yapılmaktadır. İhracat için ka
buklu cevizlerin kilosu 9 kuruştur 
Mevsim geçmek üzeredir, stoklar 
azalmıştır. 

Samsun mmtakasında ihraca el
verişli iyi cins mal kalmaması ve 
isteklerin azalması yüzünden ceviz 
üzerine olan muamelenin ve ihraca
tın azaldığı biİdirilmektedir . Son 
hafta içinde Samsunda kabuklu ce
vizlerin kilosu 7, iç cevizlerin ise 
22 - 23 kuruş üzerinden muamele 
görmüştür. 

Samsunda ceviz stoku pek azal
mıştır. Tokatta 1.000, Fatsada 3.000 
kilo stok olduğu yazılmaktadır. 

Kars mıntakası ceviz fiyatlarında 
bir miktar düşüklük kaydedilmiştir 
Kabuklu cevizlerin fiyatları 10, iç 
cevizlerin 30 kuruştur. 
DIŞ PİYASALARDA - E:am

burg Borsasında ceviz fiyatları 100 
kilo başına cif olmak üzere şu su
retledir: Türkiye derhal tahmil, 12 
Türk lirası; !talya sarrento derhal 
tahmil 210 liret; İtalya ordinair der 
hal tahmil 170 liret; Romanya der
hal tahmil 55 rayşmarktır. 

Arpa ve buğday 
Bu sene ihracat 
yapabileceğiz 

Bundan bir müddet evvel bu sene 
buğday ve arpa ve alelumum hubu
bat mahsulünün bol olacağından 
bahsetmiştik. Anadoludan gelen ha
berlere göre, evvelce bolluk hakkın
da yapılan bu tahminler gittikte te
eyyüt etmektedir. Buğday ve arpa 
mahsulünün bolluğu karısında bu 
sene dış memleketlere ihracat yap
mak imkanları elde edilmektedir. 
934 senesinde dış memleketlere 84 
bin ton buğday ihraç edilmişti. Bu 
sene ise 934 senesine nispetle daha 
fazla mahsul alınacağına göre, buğ
day ihracatmm daha fazla olacağına 
şüphe yoktur. 

Türkofis, bu senenin bol mahsul 
tahminleri karşısında buğday ihra
catı için pazarlar aramaktadır. Su -
riye ve Filistine buğday ve arpa ih
raç etmek için, Telaviv sergisine, 
Şam sergisine buğday nümuneleri 
gönderilmiştir. 
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Para Borsası 
' 

A l 11 

Sterlin 618.-
1 Dolar 123.-

20 Fransız frangı 164.-
20 Belçika franr r so.-
20 Drahmi 20.-
20 İsviçre fr. 815.-
20 Çek kuroıı 86.-
20 L ey 15.-
2. Dınar 47.-
Liret 150.-
Florin 82.-

A vusturya $İ1İJI 22.-
Mark 28.-
Zloti 22.50 
P engo 21.-
Leva 22.-
Yen 32.-
İııveç kuronu 31.-
Altm 971.-
Ban.knot 238.-

Çekler 
Paris üzerine 
İngiliz üzerine 
Dolar 
Liret 
Belga 
Cenevre 
Leva 
Florin 
Çekoslovak 
Avusturya 
Mark 
İsveç kuronu 
İspanya pezeta 

Es h'a m 

İş Bankası Mü. Kupon k esik 
,ı .. N. 
ı, r, Hamiline 
Anadolu % 60 

.. %100 
$irketihayriye 
Tramvay 
Bomonti Nektar 
Terkos kupon kesik 
Reji 
A~lan Çimento 
Merkez Bankası 
Osmanlı Bankası 
Sark Merkez Eczanes i 

istikrazlar 
Türk Borcu I 

" ,, II 
,, ,, III 

İstikrazı dahili 

s . tı ı 

621.-
126.-
167.-
83.-
23.-

820.-
92.-
15.-
52.-

155.-
85.-
24.-
32.-
24.-
23.-
24.-
34.-
33.-

973.-
239.-

12.06.-
621,50 

0,79,36 
10,07,75 
4.69.90 
2.43,40 

64.40,60 
1,17,19 

19,13 
4,23,63 
1,97.70 
3,12,12 
S.80.SO 

82.-
9.90 
9.90 

24.50 
40.-
15.-
20.-
8.60 

12.-
2.-

10.65 
66,75 
27,50 

4,45 

Ergani A. B. C. K. kesik 
Sıvas Erzurum l Kupon lı:esik 

24,25 
23.95 
24.05 
99.-
95.-
QS.-
95.-• " II 

Mısır Tahvilleri 

1886 1 -.-
1903 IJ 91.-
1911 IIJ Ku.kesik 84.-

Tahvilat 

Rrhtrrn 
Anadolu ı ve II Kupon kesik 

,, uı 
Anadolu Mümessil 

92.
~5.-

-.--.--.-
51,-

[Bu siitunJar için gönderilecek mektoplarm "Evlenmeler 
kaydile gönderilmesi ve mtlmktin olduğu kadar kısa olması rtca ol 

" Sevişemedik şevişmiyoruı ! " 
Feneryolundan Gülçin imzasile: bir selamınız ve yanınıza. 
"Evleneli dört buçuk sene olduğu takdirde evvelce yaptığınız ııı 

halde ~imle aramızda en küçük ru- lenin şiddetinden müteessir 
hi bir rabıta yoktur. Ben ona karşı nuzu söylemeniz her şeyi 
hürmet hissi duymadığım gibi, o koyabilir; eğer kendisini bU 
da bana karşı bir m1thabbet ve bir avutmak çarelerini bulınaXX11 

zaaf duymuyor. Hasta old.uğum .tı 

zaman öWmil:mü bekliyen hali var. Backasile evlenen se'I 
flattci. i§te on beş gündenberi ya- ~ 

taktayım. Yanıma nadir geliyor, Tekirdağında Kadıköylü ft. 
hatırımı bile sormuyor. Arada bir sile: 
çocuk muhabbetinden bahseden bu "Bundan beş sene evvel 
taş kalpli, hararetsiz, soğuk ve son karŞtsındaki tahsil görrrıii4 
derece kendini beğenmiş adamdan şina.s bir kadınla tamşti11la 
bir evladım olmak üzere i<ii, olma- tik. Onun yüksek bir ailedefl 
masma çok memnun oluyorum. Onu sı ve iki çocuğa sahip bıü1ın~ 
insaf ve merhamete getirmek için ni bu aşktan menedeceği yet 
artık hiçbir ümidim ve iradem kal- deki hissi daha ziyade aleı•l. 
madı. Ayrılmaktan başka bir çare Bfr gün geldi ki, bizi biribirtfll 
bulamıyorum. Bana bir yol göster- ayıracak hiçbir kuvvet ve /.1' 
menizi rica ederim." mevcut oulumn1yacağma i11ıOll 
Kadınların, son ümit gibi gördük- miştik. . 

teri halde, her müşkülde ilk baş L<ikiıı hauat mücadelesi biZ! 
vurdukları çarenin ayrılmak oldu- makta gecikmedi. Şimdi 11' 
ğunu pek iyi biliriz. Yalnız bilme - nıizden çok uzaktayız. Bımdll
dikleri ve anlamadıkları bir nokta sene evvel sevdiğim kadın 
var: Ayrılmak bir kadın için sonu görmek istediği saadeti lJ 
hiçbir zaman belli olmıyan ve bir- ümidile başka birisile evlendi.B 
çok felaketler taşıyan bir ameliyat- kadar ondan aşığına sadık · t 
tır. Bu ameliyata bir cerrahın mü- na dair mektuplar alıvorur»· 1 
racaati gibi baş vurmamaları la- sım sevemediğini, derhal etl 
zırngeldiğini takdir edemiyorlar. mizi istemektedir. Ben de otıll 
Cerrah, ölümle alakası olmıyan bir suz bir aşkla seviyorum. Ne 
arızada da ameliyata baş vurabilir. yım'" 
Fakat evli bir kadın bunu son çare Tesadüfler sizi biribiriniz~etı n 
olarak düşünmeli, ondan evvel bir- mış. O kadar ki aranızda bif 't 
c:;ok ilaçlar olduğunu öğrenmelidir. cü adam olduğu gibi büyük bl 
Okuyucumuz Gülçin'e on beş gün- safe de var. Artık onun k 
lük hastalığın verdiği hüzün ve dan ayrılıp sizinle evlenmesi:_;1 
limitsizlik geçince sakin ve makul sile mes'ut olmasından daba IS'" 

düşünmesini tavsiye ederiz. Dört Eğer sizden ümit görmese re i 
buc:;uk sene beraber yaşadığı adam almasa bu saadet muhakkak it t 
sert, soğuk, taş kalpli ise kendisi tan bir hakikat olacaktı. fııl\1! 
onu yumuşatmak ve ona evini se- casında gördüğü küçük ]<ıı 
vimli göstermek için bir şey yap- önünde hemen size iltica etıll;, 
mış mıdır? Çocuk muhabbetini iti- midi bu tasavvurları müsaınıı. t 
raf eden bu adam karısına karşı la- karşılamaktan onu alako~'11Y0 
kayt olsa ve onunla hayırlı bir son siz günahsız bir adamın b 
beklemese ondan bir çocuk bekler mani oluyorsunuz. Yollarınız s 
mi? Bizim şüphemiz yok ki, onun mış, aradan seneler geçmiş. ~ 
şikayeti kadar, eşinin de kendisin- safe, bu seneler ve araya gı 
den şikayeti vardır ve bu şikayet- yabancı, sizin bugün tahayyi.İ~ e 
ter iki tarafın karşı karşıya oturup ğiniz saadeti de şüpheye düşil 
anlaşma yolunu aramamalarmdan, tür. Onları kendi hallerine b 

Romen orkestra heyeti dört buçuk sene içinde biribirini an- ruz. 
Romen Karol orkestra heyeti Kt- lıyamamalarmdan ileri gelmiştir ... 

zılay kurumunun daveti üzerine şeb- * 
rimize gelerek konserler verecektir. Bir red ve picmanfık 
Seksen kişiden mürekkep olan bu he 3' 

yete Bükreş operası sanatkarları da Sultanahmetten Ayşe imzasile: 
iştirak etmektedir. Konserler 26 Ni· "Üç ay evvele gelinciye kadar pe-

* 
Ağır bir niJan ! 

Hayreboludan E. S. H. ya.ıı~ 
"Ben bir kızı istettim. Fa/;O 

lesiniıı istediği ni§anı yap0.1111 

ğımı anladıkları için kızı baıı_cı. 
mediler. Ben kızı sevdiğim gıllt 
da beni seviyor. Kt.za bıt ni§O" ~ 
rafıııın çok ağır olduğunu 1ıe 
de söyliyeyim ki o da babcısırıO 
~~nF •. J 

san Pazar ve 28 Nisan salı günleri ak şinıden gelen, bana karşı derin mu
şamı Fransız tiyatrosunda verilecek- habbetini mektuplarla ve arkada.şZ.a· 
tir. Kızılay kurumu konser için la • rım vasıtasile bildirmekten çckin
zımgelen hazırlıkları ikmal etmiş ve rniyen bir genci son derece şiddetli 
davetiyelerini bastırarak davetlilere bir tarzda reddettim. Ondan 8onra 
göndermiştir. Romen heyeti şehri - bana görünmekten bile çekindi. Hal 
mizde yalnız iki konser verecektir. bt'ki bir müddettenberi ben onu arı-

===== ===============·- yorum. Yolda giderken görrnek 
-- için etrafıma bakınıyorum. Ona 

Yalnız sevdiğiniz kıza deı1\1 
sine de her şeyi söylemenizde. 
mahzur yoktıır. Eğer bunu ~-
zat söyliyemezseniz araya ~ıı~ 
nız yaşlı başlı birisini, ailenıtı 
!arını da koyabilirsiniz. EğC: 
diğiniz kızla aranızdaki b~g) 
vetli ise ona da vaziyetiniıl 

yanlarımızla meşinlerimiz 60 bin sındadır. 
madeni altın raddesinde bir gelir 
sağlamaktayken Cihan Harbi Afri
kayı ve ağır gümrük Suriyeyi kay
bettirmiş olduğu cihetle mühim nis
bette sarsılmış ve istihlak vergisi 
de bu mevanie katıldığı için ihraca
tı hemen hemen durdurmuştu. 

Dördüncü kurultayda murahhas
larımızın teşebbüsü üzerine sahti
yanlarımızdan alın.makta olan istih
lak vergisinin kaldırılmış bulunma
sı sayesindedir ki, ölmek üzere bulu
nan san'at bir parça dirilmiştir. Ha
len ayak yemenilerile postal, sandal 
ve terlikler doğu Anadoluya yollan
maktadır. 

Dahile ve ecnebiye 1928 de 256 
bin lira kıymetinde 214 ton ham ve 
işlenmiş deri ile deri mamulatı gön
derildiği halde bu miktar 930 yılın
da 133 ton ecnebiye ve 37 ton Tür
kiyeye olmak üzere 181 bin liraya 
düşmüş, 933 yılında da daha çok 
ham deri olmak üzere 125 bin ton 
ecnebiye ve 31 ton Ttirkiyeye olmak 
üzere 97 bin liraya inmiştir. 

Bakırcılık 
Cümhurluktan evvel Türk olmı -

yanların elinde bulunan bakırcılık 

şimdi de ayni müterakki vaziyetini 
muhafaza etmektedir. Gerek örsler 
ve gerekse 930 da çalışmağa başlı
yan bakır kap fabrikasında yapılan 
kaplar mahalli ihtiyacı tatmin et
tikten başka Anadoluya ihracat 
yapmaktadır. Ucuza mal etmek ve 
daha güzelini yapmak suretile ka
çakçılıkla da rekabet edilmiş ve bu 
çeşit kaçakçılık kendiliğinden orta
dan kalkmıştır. Senelik bakır kap 
imalatı elli beşle altmış beş ton ara-

Nikelaj 
Türkiyede İstanbuldan sonra ikin

ci olarak Antepte atelyesi açılan bu 
san'at şubesinin müessisi, Arif Bil
ge adında çalışkan ve genç bir An
tepli yurttaştır. Daha ilkmektep sı
ralarında iken bir küçük makine 
icat eden Arif Bilge sonraları ku
yumculuğa geçmiş ve o sahada da 
bazı muvaffakıyetler elde ettikten 
sonra yurt sağlık evinin değerli 
Başhekimi Nuri Aktan'ın teşvik ve 
yardımlarile tstanbula gidip nike
laj san'atini elde etmiştir. 

TeJvilci sanayi ve 
fabrika/cır 

Cümhuriyetten evvel mahdut bir 
kaç un fabrikasına inhisar eden mo
tör kudreti bugün zeytinyağı, sa
bun, mensucat, iplik gibi mühim 
fabrikalardan torna işlerine kadar 
kullanılmaktadır. Şehrin tenviri 
için yapılan elektrik fabrikasından 
sanayiimiz ehemmiyetle istifade et
mekte olduğu gibi bostanlara konu
lan tulumbalar da elektrikle çalış
maktadır. Teşviki Sanayi Kanunu
nun temin ettiği muafiyetler tesiri
le sanayiimiz çok ilerlemiştir. 

17 si Gaziantepte, on biri Kiliste 
ve altısı Nizipte olmak üzere 36 mü
essese bu kanundan istifade etmek
tedir. Bunlar: Bir elektrik, bir ip
lik ve mensucat, bir bakır kap ve 
tuvalet sabunu, bir zeytinyağı, beş 
fabrikasyon halinde ipek mensucat, 
dokuz un fabrikası ve on altı sabun
haneden ibarettir. Bunlardan baş
ka İnhisar İdaresinin modern soma 
fabrikası şehrimizin nefis üzümle
rinden halıs rakı yapmaktadır. 

yaptığım muamele beni çok müşkül 
bir vaziyete dü.şürdü. Uyk-umun 
kaçtığı geceler bile oluyor. Ne ya
pabilirim,, ' 

Mademki onunla aşinalığınız var, 
ilk rastgeldiğiniz bir gün nazikane maktan çekinmeyiniz. 

G = edikpaşada istanbul Jandarrtı' 
Satınalma komisyonundan: 

Jandarma birlikleri için mevcud niimunelerine u~ 
olarak Avrupa veya aynı örnek ve evsafta yerli yaP 

1 
dan aşağıda cins ve mikdarları ile tasarlanan bed~J 
ilk güvenmeleri yatılı üç kalem teçhizat açık eltS 
ıle satın alınacaktır. J. 

Eksiltmesi 30-4-93 6 perşembe günü saat (on b 
Gedikpaşada Jandarma dikim evindeki Komisyonııı1l 
da yapılacakdır. ~ 
Alınacak (3) kalem techizatın hepsinin bir iste~J 

ıhalesi caiz olduğu gibi her cinsinin ayrı ayrı isteldV" 
de ihalesi caizdir . _J 

İstekliler her gün Komisyonumuza gelerek nümıl11'J 
ri ve şart kağıdını görebilirler . İsteyecekleri malla~ 
ilk güvenme Malsandığı makbuzu veya muteber ~ 
kefalet mektubu ve (2490) sayılı kanunda yazılı 1 
belgeleri de beraberlerinde olduğu halde belli gün ve 
ta Komisyon um uza gelmeleri. ( 1 9 7 9) 
Tahmin İlk güvenme Beherinin Mikdarı Cinsi 
bedeli fia tı 

Lİ. K. Lİ. K . Lİ. K . 
658 49 35 7 
120 09 00 o 25 
720 54 00 1 50 

1498 112 35 

Aded 
94 

480 
480 



Yuaıı: MlTHAT CEMAL. 

Okuduau kttapları iki paımağının ucunda "fır_ n diye 
çeviriyor, her sahifeden iki kelime okuyordu 

FAYDALI 
BiLGiLER 

l•tlakl ProtralB 
... bal 

11: Oda maliklal (pllk); ıt: Raberlw: 
\9.15: Muhtelif pllldar: 19.SO: Çocuk 
Eurseme Karama aamma konfwana: 20: 
Gitar YI Kembalo aolo (plü); 20.30: 8ttld· 
J'O orkntralan; 21.30: Son haberler. 

Saat 22 den IOIU'a Aaadola AJammm 
psetelere mabaaa ba•adia aeniai verile
cektir. 

llllknf 

ıs • 15.10: Plak •• haberler; 11: P!lk: 
19: Soaler; 21.20: Flüt konaeri; 22.10: 
Şarkılar; 22.JO: Haberler; 22.55: IUon 
orkntra11; 24: Hafıf maliki. 
Bertba 
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şler-öessie önünde dayanıyorlar 

tarator İtalyanlarrn 
larını tehdit ediyor 

Başı 1 incide 

e : ı : l ::ıb oy ıııu1 ı :ı.ribi 

• l 1..,rafa göre, lm
üvazi olarak şimale 

1ı hyalılar kolu bir-
fO re ötesinde Sasaba· 
~ CC'm,hmın mukavemeti

o.i-. kırrntştır. Bu şehir 
• elıı. cnışmüştUr. Libya

ıl~·ri han keline devam et-

dümdarlarına 
a.mda ı.ı • mukabil taar
ntrıuf'laı dır. Söylendiğine 
ıkabil taarruz, ağır za
•frtüJmiiştür. Libyalılar 
• duran Habeş kuvvet

J bin tahmin olunmaktadır. 
1 r gc,.en hafta Ciamgobo 
•sindC' i'lü ve yaralı olarak 

''P • 1 <>11•>""' zayi<ı.t ver-
tlbuki HbE>rlcrin iki bin 
yiatı olJuğunu söylemekle· 

'i b:r muharebe 

L ıla:-d:ın 100 k''oı.,.., etro il r · ; ·,..,r kn • 
dar Habeşleri takip Pt YJ.ist r ~"Tial 

cephesinden umumi karargah P si
cye nakledilmiştiı : 

1916 sınıfı silah altına 
çağrıldı 

Roma, 21 (A.A.) - Harbiye ba -
kanlığı 1m6 sınıfının silah altına ça
ğrrılmasma karar vermiştir. Bu sı -
nıfa mensup askerlerin silah altına a
lınmaları bu sene sonuna kadar bit
miş olacaktır. Ayrıca 1911 ila 1914 
ihtiyat srnıflannm da yeniden sıhhi 
muayeneleri yapılacaktır. 

6 vapur asker 
Roma, 21 (A.A.) - Cumartesi ve 

pazar günleri Napoli limanından do
ğu Afrikasma 6vapur kalkmıştır.Bu 

vapurlar, siyah gömlekliler taburları 
ile otomobilci müfrezelerini ve kızıl. 

haç hemşirelerini hamil bulunmakta 
idi. Bu vapurların birisi ile, kıra! ai

'llha. 21 ( A A. - "Reuter 
1
1esine mensup Dük d'Ankone de Do

iı iyor '' : Adisababa Şi- , ?u Afrikasına hareket etmiştir. 
·Metli bir muharebe vuku > 

"" .. ,. 'ıli •. 'd 
q q Pq:.. r. Avrupada vaziyet 

4 rq.,.ii • ·iİlimi o 

• -?4<?~· ;!!:~~e çok tehlikelidir 
I 

.21 <AA.) - Addi-
ı~J;a hükumet tara
"'" ; tebliğlerde 1-

[Başı 1 incide J 
feyi yapmalıdır. 

SU Bakanı Duff Cooper askerliğe 
mani olan, cereyanları şiddetle ten
kit etmiş ve Avrupa vaziyetinin 914 
den daha ehemmiyetJi olduğunu kay 
dederek ezcümle şunları söylemiş -
tir: 

P,.-!'~ ettikleri iddiası hi· 
~1~ "rükümetin Siolameda, 
tıe·railu, Hauach, Har

~IJU'icir,a ve Sasnabur şe
·aııntıızamıın telsiz muha· 

:J - Va ıet o kadar tehlikelidir ve 
lunduğu bildirilmektc-

bizi o derece alakadar etmektedir 

"" ,_ Jlkının hemen hemen üçte 
~!erde şehird n gitmiştir. 

fer kiı.mılcn elçıliltlerine ilti· 
i l<'rdir. lngiliz elçiliği etra
cazılnn siperler \'C konulan tel 
le tir müstah'tem mevkiine 
ektedir. 

•ı c A.A.) - Addisababa 
•• dll bin kadar lngilizin şe
uzaklaştn ılması hakkında 

• anlık ile lngiliz elçiliği ara
uhabere cereyan ettiği bil

ktedir. Mamafih böyle bir ted 
lzem olduğu zannedilmiyor. 
bunların ha va tarikiyle tah
ir çok müşkilat arzetmektc-

reler~., 

rdımam 
caba, 21 (A.A.) - Reuter 
yan tayyareleri BaJi'nin mer 
n Magaloyu bombardıman et 
e dört kulubeyi yıkmışlardır. 
n ôlmii~tür. 
a g0 len bir habere, göre, 1 -
r, Dessie yolu ü 
hadan 160 kilom 
Şolamedaya h 

r. 

febliğ 
, 21 (A.A.) -
..,. -ıi tebliğ 

.,. ... eJ.ı 

ki, bütün milletimiz bunu idrak et
liği takdirde bu, yalnız bizim için de 
ğil, fakat dUnya için de bir kazanç 
teşkil edecektir. BüyUk bir muhare
be başgl sterdiği takdirde böyle bir 
Metin dışında kalmak hususundaki 
şanslarımız bugün eskisinden azdır. 
Hiidisel i karşıdan görmek ve me
suJiyetlerimizi yüklenmek mecburiy< 
tindeyiz. Muntazam ordumuz, 21 ta
burdan müteşekkildir ve bu kuvvet 
1914 dekinden a?.dır. Bu ordunun 
mevcudu derpiş edilmL5 olan mikdnr
dan 12.000 kişi eksiktir. Avrupa or
dumuz 1914 de 312.000 kisilik idi 
Halbuki bugün bu mikdar,kağıt üze
rinde 82,!)00 dir. 

Aydında hava taarruzuna 
karşı manevra 

Aydın, 21 (A.A.) - Bu gece Ay -
dm şehrinde hava taarruzuna karşı 
ışıklan söndürme denemesi yapıldı. 
Saat 20.30 dan 2,30 a kadar sUren 
bir denemede sokak ışıklaıından bir 
kısmı söndiiriilmüş ve şehrin emni -

tine etecek kadarı ma.cıkelenmiş· 
en yapılan göıet

mııvaffa-

Boyahanede iplikler boyanıyor. 

Edenin Boğazlara Polis 10 L i R A 
dair beyanatı 

Türkiye müzakere 
talebinde hakhd1r 

(Başı 1 incide] 
ğunu bildirmiştir. 

Bundan dolayı Britanya hükumeti 
bu mesele makkında her tilrlü be -
yanalı tehir etmek mecburiyetindedir 
Mamafih Britanya hükfımeti, Türki· 
yenin müzakereler talebine hakkı ol
duğunu teslim eder. Binaenaleyh bü 
ti.in alakadar hükumetlere elverişli 
bir tarihte ileri sürülen meseleler hak 
kında müzakereye girişeceğini beyan 
evl cmıistir . 

Salahiyettar mahafil. İngiliz hükG 
metinin Boğazların yeniden askeri · 
IC'~tirilmesi hakkındaki Türk talebi· 
ni11 tt>t kikin de takip cdilccc>k usul 
bahsinde herhanci bir teklif ilf'ri sür 
mek nivctindc olmadığını bildirmek
l<'dir. Bu mahafil. lngiliz hükumeti 
nin. Lozan muahPdC'sini imzalavan • 
lnrln isticıarcdPn ı:;onra vap•larak tek
liflc>ri tı'lki'·e hazır olduğunu ilô.ve 
evlemektPdirler. 

Yunan:r~r.m dileğimi::i 

'rcıbul etti 
Alinn. 21 (A.A.) - Anadolu Ajan 

sııun hususi muhabiri bildiriyor: 
R"'sbakan Mctaksas, Yunanistanın 
Türk notası hakkında nasıl bir hattı 
hareket ittihaz edeceğine dair ecne
h; muhabirler tarnfmdan ~onılan su
p,Je c<·vap vernek. Yun:ınistumn Tür 
kiyeııin •:lileğini tasvip C'yledi~ni, bu 
husustaki resmi cevahrn b('lki huı;:Un 
•:ı•r!lc·ceğini si.vlemiştiı. B işbaka.n 
Bclgr:ıddn tO!•l:ı.nacak uhn Balknn 
Antantı konseyinin müzakerelerinde 
t-•:·znt hazır hıılunncağmı bildir:niş -
tir. 

Balkan Anfantrndn ihtilaf 
olduğu· doğru değil 

Atina, 21 (A.A.) - Atina Ajans• 
bildiriyor: Balkan Antantmda bir 
buhran mevcut olduğu hakkında Vra 
dini gazetesinde çıkan haber salfıhi· 
yettar kaynaktan kat'i olarak yalan
lanmaktadır. Yunan hükumeti. Bo
ğazların tahkimine dair olan Türk 
talebi hakkında Balkan antantı için
de ayrılıklar mevcut olduğunu gös
teren hiç bir malumata malik değil
dir. 

Bir Belgrat gazetesinin 
makalesi 

Belgrat, 2 (A.A.) - Eski Bakan
lardan Minosavioviç Politika gazete
sinde Boğazlar hakkındaki Türk no
tnsrna dair bir makale ncşretmekte
dir. Muharrir Boğazlar meselesinin 
bir tarihçesini yaptıktan sonra diyor 
ki: 

"Yeni Türkiye çok net ve çok açık 
bir vaziyet takınmıştır. Türkiye Bo

Seherin cesedi dün 

havuzdan çıkarlldı 

Mükafat 
18 Nisan 936 cumartesi saba

hı Haydarpaşadan 9,26 da ha-
Anadolu hisarında portakal tücca- rcket eden Göztepe vapurunun 

n lbrahimin yanında yanaşma bulu - orta salonunda bir gazete kB.ğı-
nan ve bir müddet evvel eSr'lrcngiz 1ına sarılı müsvedde yevmiye 
bir surette ortadan kaybolan Seherin hcsab defterimi unuttum. Kim-
cesedi nihayet dün bulumıbıımıştı:-. senin işine yaramıyan bu paketi 
Ilk araştırma sırasında ~eherin cake- bulunan Köprü altında emanet-
ti ile ayakkabıları bir bostan havu - ı <;i Madam Sultanaya teslim ile 
zunun kenarında bulunduğu için kı - .-.n lira bahsiş alması rica olunur. 
zın suya düşerek boğuldu~'hı zanneılil ill••••m:ı•••••••• 
miş ve araştırmalar bu cepheden ge-
nişletilmiştir. 

Ceset dün ayni havuzda ve şişerek 
suyun üzerine çıkmış bir lıaJde bu -
lunmuştur. Morg, cesC'+ üzerinde hiç 
bir ynra izi bul~mamışLır. Cnnazesi 
diln gömülmüştür. 

Esrar kaçakçılığı 
Evvelki akşam Servili mescitten 

Şeref sokağına çıkan bir adamın elin 
de taşıdığı iki bavul şüphelı görUlc -
rek araştırma yapılmış \'e 35 kilo 
esrar bulunmuştu. 

Fenerde camcı yokuşuııı:b 6 numa
ralı evde oturduğu anıaı:Jlan HUsnü 
hakkında takibata baş!anmıştır. 

Saçaktan yere düştü 
Yemişte Limoncular caddesinde 27 

numaralı kumaş 'tüccarlarından Aıif 
Hikmetin evinin saçaklarını tamir e
den Balatta köprübaşrnda 34 numa -
ralı evde oturan Dimitri mü ı.:nzenesi
ni kaybederek yere düşmüş ve muh -
telif yerlerinden yaralanmıştır. 

Yan91n baılan91cı 
Hama.mi Muhiddin mahaJlesinde 

Draman çeşmesi caddesinde 35 nu -
maralı mütekait Hikmete ait evin ü
çUncU katında oturan kiracı reji ame 
lesinden Atiyenin odasından yangın 
çıkmıştır. Mangal duvara yakın bu • 
lundurulduğundan ahşap duvar ateş 
almış, yetişilerck söndürülmüştür. 

Kuyuya düşen çocuk 
Koca Mustafa Paşada berber Şefik 

sokağında 17 numaralı evde oturan 
Meryem evinin tahtalarını sildiği sı

rada iki ya.cıındaki çocuğu Ali Nihat 
sokağa fırlayarak kaçmıştır. Biraz 
sonra, çocuğun o civardaki bir kuyu
ya düştüğü haber verilerek imdadına 
yetişilmiş, Ali Nihat ı..~ ... 'llşulardan 
Sabri tarafından kuyudan diri olarak 
çıkarılmıştır . 

Hüviyeti meçhul ceset yok! 
Morgta hüviyeti meçhul müteaddit 

cesetler bulunduğunu hakkındaki ha
berler doğru değildir. Emniyet ikinci 
şube direktörlüğü, bu haberleri tek
zip etmiştir. 

islim borusu patladı 
Evvelki akşam Bandırmaya hare -

ket edecek olan Denizyollarınm An -
talya vapurunda vinçlerden birinin 
istim borusu patlamış ve bir tayfa 
şakağından yaralanmıştır. Bunun 
için gemi bir müddet geç hareket et
miştir. 

Şark Demiryollanndan : 
Milli Hakimiyet Bayramı münase

betiyle 53 No. lı trenin 23 Nisan 
1936 günü ve 46 No. h trenin 23/ 24 
Nisan gecesi işleyeceği muhterem 
halkın itilaına sunulur. 

İstanbul. 21 Nisan 1936 
DİREKTÖRLÜK 

Kocaeli Valiliğinden: 
İdarei Hususiye ve köyler birliği için alınacak bir a

det Ekskavatör makinesi kapalı zarf usulile eksiltmeye 
konmuştur. İhalesi Mayısın 5 inci Sair günü saat 15 de 
Vilayet Makamında yapılacaktır. Muhammen bed.eli 
(17000) muvakkat teminatı (1275) liradır. 

İsteklilerin arttırma ve eksiltme kanunundaki tarifat 
dairesinde teminat mektublan ile Ticaret odası kayıt ve
sikalarını teklif mektubları içine koyarak ihale tarihine 
kadar Vilayet Makamına ve şartnamesini görmek ve 
tafsilat almak isteyenlerin de her gün Vilayet birlik ka-
lemine müracaatlarr. (2042) 2919 

Konya ilbaylığından: 
Konya Vilayeti bir Kompile Sondaj aleti alacaktır • 
Sondöz Elmas ve Perküsyon ile işleyebilecek ve her 

hangi bir istikamette delik delebilecek ve her türlü top
rak ve kayada işleyebilecek Dokuz santimetre kutrunda 
bir boruyu yüz elli metro derinliğine indirebilecek ~abi
liyette olmaları. 

Sondözlerin Sıkleti azami iki ton olacaktır. Sondözle
rin nümune çıkacak aletlerle mücehhez olması gerektir. 
İsteklilerin teklif mektuplarını Nisanın 30 uncu Perşem
be gününe kadar Konya Vilayetine yollamaları ve fenni 
mütemmin malumat için Konya Vilayetine müracaat et-
meleri. ( 185 8) 2687 

lstanbul 6 rncı icra Memurluğundan: 

Emniyet Sandığına 
200 lira mukabilinde birinci derecede ipotekli olup pa

raya çevrilmesine karar verilen ve tamamına ( 9 7 6) lira 
kıymet takdir edilen İstanbul Salmatomrukde eski Ke
fevi yeni Dervişali mahallesinde eski Sena yokuşu yeni 
Sarraf ve Halen Faizci sokağında eski 11,25 yeni 11 nu
marataj 33 numaralarla murakkam kagir bir evin tama
mı açık arttırmaya vazedilmiştir. f 

ğazlar hakkındaki tahdit kayrtları • =============== 

Arttırma peşindir. Arttırmaya iştirak edecek müşteri· 
lerin kıymeti muhammenin yüzde 7,5 nisbetinde pey ak
çesi veya mialli bir bankanın teminat mektubunu hami} 
olmaları icap eder. Müterakim vergi, tanzifat, tenviriye 
ve vakıf borçları borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 
4-5-936 tarihine müsadif pazartesi günü Dairede mahal
li mahsusuna talik edilecektir.Birinci arttırması 25-5-936 
tarihine müsadif pazartesi günü dairemizde saat 14 ten 
1 6 ya kadar icraedilecek. Birinci arttırmada bedel, kıy
meti muhammenenin yüzde 7 5 ini bulduğu takdirde üste 
bırakılır. Aksi takdirde son arttıranın teahhüdü baki 
kalmak üzere arttırma on beş gün daha temdit edilerek 
9-6-936 tarihine müsadif Salı günü saat 14 ten 16 ya 
kadar Dairede yapılacak ikinci arttırma neticesinde en 
çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. 2004 numaralı İc
ra ve İflas kanununun 126 ıncı maddesine tevfikan hak
ları tapu sicillerile sabit olmıyan ipotekli alacaklarla di .. 
ğ'er alakadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu hakları· 
nı ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialarını ilan 
tarihinden itibaren 20 gün zarfında evrakı müsbiteJerile 
birlikte Dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde 
hakları tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış bedelinin 
paylaşmasından hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenviri
ye ve tanzifiyeden ibaret olan Belediye rusumu ve Va
krf icaresi bedeli müzayededen tenzil olunur. 20 senelili 
Vakıf icaresi ~avizi bedeli miişteriye aittir. Daha fazla 
maulmat almak istiyenlerin 35 - 2789 numaralı dosya
da mevcut evrak ve mahallen haciz ve takdiri kıymet ra .. 
nornnn P"Öriin anlavacakları ilan olunur. (2178) 

nın kaldırılmasını istemektedir. Fa
kat, en karakteristik olan nokta, Tür 
kiyenin takip etmiş olduğu dürüst 
usuldür. Bu usul, öteki devletlerin, 
imza eden hükumetleri haberdar et
mek lüzumunu bile hissetmiyerek 
muahedeleri çığnemeleriyle ve bey -
nelmilel angujmanlanndan_ vazgeç -
meleri ile tezat teşkil etmektedir. 
Bu devletlerin tam aksine hareket et 
mekte olan Türkiye imza eden hlikü
metlere dostane bir şekilde müraca
at ederek onlan görüşmelere davet 
etmektedir. Bu davet, Alman ve A -
vusturya hareketlerini takip etmek
te ise de onu bu hareketler katagori 
sine dahil etmek imkansızdır. Çün
kü Boğazlar meselesi yeni bir mesele 
olmayıp ani bir şekilde vukubulmuş 
değildir. Dış işleri Bakanı Dr. Tev
fik Rüştü Aras beynelmilel toplantı
larda bu meseleyi birçok kere mev
zuu bahsetmiştir . 

A vrupanm şimdiki vaziyeti ve her 
tarafta vuku bulan ani ve akt'i hare 
ketler karşışsmda Türkiye};, dosta -
ne vasıtalarla, taarruz ihtimallerine 
karşı müdafaasız olan topraklannı 

korumava sevketmiştir. Rnnu yapar 
ken Türkiye deniz ticaretinin tam 
serbestisi için lazım ~elen btitUn ga
rantileri vermeyi unutmamıştır. 

Bclgrattan geçtiği sırada T. Rüştü 
Aras, yakında bu haksızlığın tamir 
edilmesini istiyeceğini ihsas etmiş ve 
ilkönce komşu ve alakadar memle
ketleri haberdar edece~ini ilave et -
miştir. Türk notası yollandıktan Mn 
ra. Paris ve Londra efkô.n umumiye
Rinin not:n'I müsait bir şekilde karsı
lamış olduğu kaydedilmiştir. Bu iyi 
bir başlang"Tçtır. Dört hiivlik devlC'tirı 
mlime~~m"ri vakında 'Nirk mlimes -
'ıteri ile toplanacak ve hoP:azlıır:ı 

<>dilec<'k yeni hükl'ımleri görU
·,., Bu toplantılardan sonra 

".avasmı kazanacağı şim-

Dünyanın en eski 

mumyası bulundu 
Kahire, 21 (A.A.) - Profesör Ha

ssen tarafından meydana çıkarılan 

eski mezarların yerine dünyanın en 
eski mumyası bulunmuştur.Tamamen 
sargılarla sarılı bulunan bu mumya, 
Kral ŞefrPTTt'den sonra en asil şahsi
yet olan ve umumi valilik vazifesi gö 
ren Seşemnef erin gebe olarak ölen
karısına aittir. 

Paris Elçimizin siyasi 

temasları 
[Başı 1 incide 1 

terile birlikte çalışan başkan, muha
f'lım tarafları yakınlaştırmak için mu 
hArebeyi derhal durdurmak ve pakt 
kadrosu içinde sulh başlangıç konuş 
malarına başlamak hususunda bil· 
yUk gayretler sarfctmiştir. rn ler ko
mitesi muhterem başkanı ve bu mUş
kUl işte kendisine yardım eden Mil
letler Cemiyeti genel sekreteri A ve
uolun bu hususta sarfettikleri gay
retleri burada stayişle kaydetmekle 
borçlu bulunuyorum. Bu münasebet· 
le, muhterem meslekdaşlarımın nok 
tai nazarına iştirak ederek, harp hat 
tı har~ctleri hakkında andlaşmalar 
ahkamına mugayir olarak herhangi 
bir şekilde ve her hangi bir harpte 
gayri insani usullerin ne kadar şa -
yanı takbih olduğunu kaydetmek is
terim. İngiliz ve Fransız mümessille
rinin sözlerine iştirak eder ve hUktı
ıne.timin, toplulukla alınacak büti.in 
kararlara iştirak edeceğini bildiri -
rim. 

diden tahmin edilebilir. TUrkiyenin 
bütUn dostları da böyle bir neticeyi 
temenni etmektedirler. 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü il anlan 

Dolmabahçe camii minare külahlarının yeniden yapıl· 
ması işi açık eksiltmeye konmuştur. 

A- Keşif bedeli 1650 liradır. 
B - Pey akçesi 12 4 liradır. 
C - Şartnamesi Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü Fen 

hey'etinden verilir. 
D - Eksiltmesi 6 Mayıs 1936 çarşamba günil saat 15 

de Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğünde yapılacakdır. 
E - Eksiltm~ye girmek için bu işleri iyi bir surette 

yaptıklarına dair Direktörlük Fen hey'etinin vesikasını 
göstermek la: ., rhr ( 19 7 8) 
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lstanbul Gayrimübadiller Komisyonundan: 
Semti ve mahallesi Sokağı Emlak No Cinsi ve His. Hisseye göre D. No. 

1071 Galata Kemankeş 

1131 Burgazada 

. 
2i08 BUyUkada Karanfil 

3013 Kasım paşa 

Eyyilhum Ahmed 
3572 BüyUkada Madan 
5281 Yeniköy 

7356 Yeniköy 

1 7899 Bostancı 

7921 Eğrikapı Avcubey ' 
OSMANLI BANKASI 8106 Beyoğlu Yenişehir 

ı 1 an 
~ 5 Faizli, 1918 tarihli Dahili !s-
,r ·11 • · tikraz Tahvilleri hamı erıne 

1 Mayıs 1936 vadeli ve No. 37 h 
Jmpon parasının, 1 Mayıs 1936 dan 8117 Beyoğlu Emin Cami 
başlayarak, Osmanlı ~k.~sı~~-Ga~ 8119 KüçUk Mustafa pap. 

8114 Balat Hacı lsa 

8116 Fener Tevkii Cafer 

Şerbethane 

Hacı Bala§ aralığı 

Çarkıfelek 

Cami Şerif 

Aya Nikola 
Köyba§I 

13-16 

13-15 
Kapı 17 

7 Mil. 

E.44-44 MU. 
Y. 51-53 

E.44 MU. 
E.209-211-

213 
Y.213-215-
217-219-221 

Kôybaşı ve Va- E. 89 Y.95 
por iskelesi mahallen 95-97 
Çatal Çe§me E.60-11-34 MU. 

Pastırmacı çıkmazı 8 
Kaya E.147 Y.165 

mahallen 159 
Leblebiciler E. 21 

Y. 23 
Molla Murat E. 25 
Tekkesi Y.53-55 
llfır 15 
Çukur Mescit E. 8 Y.10 

Hane ve dilkkan 
6/7 His. 
Ahşap hanenin 
17,50/50 his. 
4456 metre arsa 

73 metre al"88. 

1473 Metre arsa 

muhammen 
2016 Kapalı 

zarf 
88 Açık 

arttırma 

1114 Kapalı 
zarf 

73 Açık 

arttırma 

589 " 
Kagir Uç dükkan 1685 Kapalı 
ve bir hane ve 
arsanın 5 6 Hi!. 

zarf 

Ahşap hane ve dük- 1000 l~apalı 
kanın 14/16 His. zarf 
199 metre arsa- 160 Açık 
nm 3/4 hi!. arttırma 

Arsa 35 " 
Bağçcli ahşap hane- 300 

" nin 1/2 his. 
Kagir dilkkiinın 340 

" 10/12 His, 
Hanenin 1/3 His. 420 

" 
103 metre arsa 160 

" Arsa 180 
" lata ve Ankara ldarelcn belı e .1 a.ye Karabaş 

merkezlerindeki blitiln şu erı gışe- 8136 Büyükçarş E. Bat pazarı 129 üstünde odası olan 700 ,, 
!erinden ödeneceği ilii.n olunur. Y. ÇadırCJlar Kagir dükkan 

Birlik tahvil kuponuna karşı ~a- Yukarda evsafı yazılı gayrimenkuller on gUn milddetle satışa çıkarılmıştır. İhaleleri 8-5-936 tarihine tc-

fıt para olarak 50.- kuru§ venle- ,.ı.3a•d•Uf-cd•c•n•c•u•mamgilll' •nu.· •sa•a•t•1•4•t•ed•i•r.•S•a•t•ış•m•U•n•h•a•sı•ra•n•g•a•yrı•'•m•ü•ba•d•il-bo•n•o•si•la•d•ır•. _______ _. 
cektir. 1

• 

Kapah zarf usul ile eksi .tme illnı 

Tekirdağ Belediyesı Başkanhğından: 

1 _Eksiltmeye konulan iş: Tahminen 320 hektarlık 

T k . d gw kasabasının hali hazır harita ve müstakbel e ır a . . .. 
planının tanzim ve ters~mı ışı. . 

Tahmin edilen bedelı : (9600) hradır. 

2 _ Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: 
A _ Hususi sartname . w. 
B _ 2290 sayılı ya~ı ve yollar ~anu~unun e1:11rettıg~ 

hali hazır harita ve mustakbel şehır planlarına aırl fennı 

şartname. . . 
c _Mukavele proJesı. 
İsteyenler bu şartname ve evrakı Tekirdağ Belediye

sinde eksiltme Komisyonunda göre9ilirler. 
3 - Eksiltme günü 8-5-936 Cuma günü saat 15 de 

Tekirdağ Belediye Encümeni odasında yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usulile ya_pılacaktır .. 
5 - Ekailtmeye girebilmek için 720 lirahk-~kkat 

t '"minat varakası ve bundan başka aşağıdaki vesikaları 

haız olub göstermesi lazımdı~. . . . . . 
Bu işe girecek isteklinin şehı~~ılık. ve ~arıtacılı~ ışlerıı:ı-

d ·htisas sahibi olması ve boyle ışlerı yaptıgına daır 
e 1 

w fl hl' · Noterlikçe musaddak fotogr?. ~. e ıyetna.?1e ve tıca~et 

d Vesikalarını eksiltme gununden 8 gun evvel Tekır-
o ası ·· ı k d · · l"' dağ Belediye Başkanlığına muracaat a ay ettırmesı a-

zımdır. k d (3) ·· ·· dd d 6 _Teklif mektublan Y~ arı a u~cu _ ma ~ e 

1 aattan bir saat evvelıne kadar Tekırdag Beledıye 
yazı ı s k ·1 K . R . 1· w• B k lığına getirilerek e sı tme omısyonu eıs ıgıne 
aşkbanz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek 

ma u ) ·· .. dd d k ktubların nihayet ( 3 uncu ma e e yazılı saata a-
~e lmiş olması ve dış zarfın mühür mumile iyice kapa-

al r ge Iması lazımdır. Postada olacak geçikmeler kabul 
tı mış o 
edilmez. k .1 .. .. 

7 -Tayin olunan e sı tme gun ve saatında Encumen 

h d a açılacak teklif mektublarından en müsaidi uzurun k ,~ .h 1 1 k 
haddi layik görülürse at ı ı a e yapı aca dır. ( 212 7) 

Yüksek Mühendis Mektebi Arttırm a 
ve Eksiltme kosmisyonundan: 

Mekteb için resim kağıdı vesaire alınacağından tahmi
ni fiatı (818) lira (30) kuruş.ve pey akçası "62" lira ve 
eksiltmesi 4-5-936 saat 14 tedır. Bu babtaki şartnamesi
ni görmek için her. ~ün v~ eksiJ~me günü de belli gün ve 
saatte mekteb dahılındekı Komısyona müracaatları ilan 
olunur. (2055) 2920 

izmir Liman iş~eri Umum 
Müdürlüğünden: 
İdaremizce açık eksiltme suretiyle 200 adet muşamba 

sarın alınacaktır. Eksiltme müddeti 1 Nisan 936 dan 1 
Haziran 936 tarihine kadardır. İhale l Haziran 936 tari
hine müsadif pazartesi giinü saat l 6 da İzmir Liman İş
leri fdaresinue müdürler Encümeninde yapılacaktır. Ek
siitmeye girecek olanlar muvakkat teminat olarak 2625 
lirayı İdare veznesine nakden vermeye veya Milli bir 
Bankadan bu miktarda teminat mektubu getirmeye ve
yahut Devletce çıkarılnıış tahvilattan bu miktar vermeye 
mecburdur. Şartnameyi ~örmek ve fazla izahat alamak is
teyenlerin İdaremiz yazı işleri Şefliğine müracaatları. 

( 1865) 2712 

HAYAT Sigortalarında 
Değerli Bir Yenilik 

Bundan böyle, en büyük felaket olan ölüm ve malQllyetln acı
lanndan çoluğunuzu, çocuğunuzu, kendinizi ve yakinlerınızi : 

Malüliyeti de temin eden Senelik 
Temettülü Tam Muhtelit Sigorta 

ile koruyabilirsinız. Bu sigortayı memleketimizde ycgıine tat
tik eden : 

ANADOLU ANONiM 
Türk Sigorta Şirketi 
yapt.Jfı bu yeııt nevt ile bayat sigortalarında mühim bir lnkıJAp 
yapmııtır. ÇUnkU bu sıgorta ile : 

ÖIUm ve malCihyet temın olunur - Her sene nakdi temettü ve
rilir - Vefat halınde mllemmen mebllğ derhaJ ödenir - Mukave
lcnamenın hıt.ammda sıgortalı hayatta bulunursa \'C maJQJıyete 
uğramn'llış ise müemmen meblağ % 10 fazlasiyle tedıye olunur 
- Muvakkat ve daımi maluliyet müddetince Ucret alınmaz -
Daimi malfılıyet halinde müemmen meblağın % 10 u senelık Irat 
olarak verilir ve vefatta veya mukavelenamenın hitamında mllem· 
men meblağ yene tamamen ödenir. 

Diğerlerinden çok üstün faide1eri olan bu sigor
tanızı yaptırmak üzere şu adreslere müracaat 
edi,.iz : 

ANADOLU Sigorta Şirketi 
Muamelat merkezi : 

lstanbul Yeni Postane karşısında BUyük Kmaciynn Han. 

T E L EFON · 

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

Konya ilbayhğından: 
1 - Konyaya 1 O kilometre mesafede Sille ve 20 kilo

metre mesafede Altınapa mevkilerinde yapılacak baraj 
yerlerinde 37, 47, 62 mili metre kutrunda icabına göre 
dört metrodan 30 metroya kadar Sondaj yapılacaktır. 

2 - Karamanda tazyıklı su bulmak için iki mevkide 
azami yüz elli metre sondaj yapılacaktır. Muvaffakiyet 
husulünde Sondaj ameJiyesi Konya ovasının muhtelif 
yerlerinde tekrar edilecektir. 

3 - Bu sondajları yapmak ve daha fazla malUmat al
mak isteyenlerin 30 Nisan 936 tarihine müsadif Per
şembe günü saat on beşe kadar Konya Vilayetine müra-
r.aatları ilan olunur. ( 1859) 2688 

1 1 

lstanbul 5 inci icra Memurluğundan: 

Emniyet Sandığına 
I inci derecede ipotekli olup paraya çevrilmesine karar ve 
rilen ve tamamına 5644 lira kıymet takdir edilen Aksaray 
da Katib Muslahattin Cakırağa mahallesinde Cerrahpaşa 
caddesinde eski 23,23 mükerrer yeni 33,35, 37 numara
larla murakkam bir dükkanı olan bahçeli bir evin tamamı 
açık arttırmaya vazedilmiştir. 

Arttırma peşindir. Arttırmaya iştirak edecek müşteri
lerin kıymeti muhammenin yüzde 7 ,5 nisbetinde pey ak
çesi veya n1illi bir bankanın teminat mektubunu hamil 
olmaları icap eder.Müterakim vergi, tanzifat, tenviriye 
ve vakıf borçları borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 
4-5-936 tarihine müsadif pazartesi günü Dairede ma

halli mahsusuna talik edilecektir. Birinci arttırması 
25-5-936 tarihine müsadif pazartesi günü dairemizde 
saat 14 ten 16 ya kadar icra edilecek, birinci arttırmada 
bedel. kıymeti muhammenenin yüzde 7 5 ini bulduğu 
takdirde üste bırakılır. Aksi takdirde son arttırmanın 
teahhi.idü baki kalmak üzere arttırma on beş gün daha 
temdit edilerek 8-6-936 tarihine müsadif salı ~ünü saat 
14 ten 16 ya kadar Dairede yapılacak ikinci arttırma ne
ticesinde en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. 2004 
numaralı İcra ve İflas kanununun 126 ıncı maddesine 
tevfikan hakları tapu sicillcrile sabit olmıyan ipotekli 
alacaklarla diğer alakadaranın ve irtifak hakkı sahipleri
nin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair olan 
iddialarım itan tarihinden itibaren 20 gün zarfında evra
kı müsbitel\'!rile birlikte Dairemize bildirmeleri lazımdır. 
Aksi takdirde hakları tapu sicillerile sabit olmıyanlar 
satış bedclnin paylaşmasmdan hariç kalırlar. Müterakim 
vergi, tenviriye ve tanzifiyeden ibaret olan Belediye ru-
~umu ve Vakıf icaresi bedeli miizayededen tenzil olunur, 
ve 20 senelik vakıf icaresi tavizi de müsteriye aittir. Da
ha fazla malUmat almak istiyenlerin 935 - 826 numa-
ralı do yada mevcut evrak ve mahallen haciz ve takdiri · 
kıymet raporunu görüp anlayacakları ilan olunur. 

(2172) 

lstanbul 7 inci icra Memurluğundan: 

Emniyet Sandığına 
( 500) lira mukabilinde birinci derecede ipotekli olup 

paraya çevrilmesine karar verilen ve tamamına (2838) 
lira kıymet takdir edilen Kadıköyiinde Hasanpaşa ma
hallesinde Kurbalıdere sokağında eski 2 defa 6 mükerrer 
yeni 8,8 1 numaralarla murakkam Bahçeli iki evin ta
mamı açık arttırmaya vazedilmiştir. 

Arttırma peşindir. Arttırn1aya iştirak edecek müşteri
lerin kıymeti muhammenenin yüzde 7 ,5 nisbetinde pey 
akçesi veya milli bir bnnkanın teminat mektubunu hamil 
olmaları icap eder. Müterakim vergi, tanzifat, tenviriye 
ve vakıf borçları borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 
4-5-936 tarihine 111iisadif pazartesi giinü Dairede mahal
li mahsusuna talik edilecektir. Birinci arttırması 
25-5-936 tarihine müsadif pazartesi giinü dairemizde 
saat 14 ten 16 ya kadar icra edilecek. Birinci arttırmada 
bedel, kıymeti muhammenenin yüzde 7 5 ini bulduğu tak
dirde üste bırakılır. Aksi takdirde son arttırmanın teahhü 
dü baki kalmak üzere arttırma on beş gün daha temdit 
edilerek 9-6-936 tarihine miisadif sah günii ~aat 14 ten 
J 6 ya kadar Dairede yapılacak ikinci arttırma neticesin
de en çok arttıranm üstünde bırakılacaktır. 2004 numa
ralı İcra ve 1 flas kanununun 126 ıncı maddesine tevfikan 
hakları tapu sicillerile sabit olmıyan ipotekli alacaklarla 
diğer alakadaramn ve irtifak hakkı sahiplerinin bu 
haklarını ve hususile faiz ve masarife dair olan iddiaları
m ilan tarihinden itibaren 20 gün zarfında evrakı müs
hitelcrile birlikte Dairemize bildirmeleri Jfızımdır. Ak
si takdirde hakları tapu sicillerile s.1bit olmıyanlar satış 
bede~nin paylaşmasından hariç kalırlar. Miiterakim ver
gi. tenviriye ve tanzifiyeden ibaret oaln Belediye rusu
mu ve Vakıf icarcsi tle 20 senelik vakıf icaresi tavizi bede
li müzayededen tenzil olunur. Daha fazla malUmat almak 
istiyenlerin 35-745 numaralı dosyada mevcut evrak ve 
mahallen haciz ve takdiri kıvmet raporunu görüp anla
yacakları ilan olunur. ( 21 7 5) 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttı r
ma ve Eksiltme Komisyonundan: 

Her muayene ve tedavi evi için 14 7 şer kalem olmak 
üzere 2 l mucıyene ve tedavi evine alınacak 21 takım ılaç 
ve nıalzeme ol baptaki şartname veçhile ve kapalı zarf .usu
liyle eksıltmeye konulmıı~tur. 

1 - Eksiltme 2Q-4-936 Çarşamba günü saat 15 de 
Cağaloğiundaki Sıhhat miıdürlüği.ındeki komisyonda ya
pılacaktır. 

2 - Tahmini fiat beher takımı 300 liradan 6300 lira
dır. 

3 - Muvakkat temin<tt 472 lira 50 kuruştur. 
4 - Şartnameler parasız olarak sıhhat müdürlüğij 

mutemetliğinde verilmektedir. 
5 - Taliplerin cari 'ieneye ait TicareT Odas1 vesika· 

sıyle 2490 sayılı k:munda ya71Jı beJg-e ve muv3kkat temı
n:ıt makhuzu veya banka mektuplariy)e teklif mektupla
rım yukarda yazılı eks11trne saatinden bir saat evveline ka 
Gar makbuz mukabilinde komisvona vermeleri. f 1889) 

2708 
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~ • Kimyager Mazhar Tobur'un § R c A • : ,~ - = 
Yalan Reklamlara Aldanmayınız! • LiseveortaMektep ~ • • • • 
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• 
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• Talebeleri ve halk için 5 ( 16 • 2000) metrelik neşriyat İçİR 
~ 

._ Müfredat programma uygun E 9 ıambah yeni radyosund 
§ takdim ediyor 1 ürkiyede senelerden beri • 1871 

• Zehirli Gazlar ~ -• = --HALiS KAHVE S N ve 

Kurukahveci adı ile 
en eski ve en büyük 

• 
• 
• • 

Korunma ~areleri . 
64 büyük sa- F .. 15 hife 42 resim 1, , ____ , 

Yeni Kitapçı 

--------------------------• .................. = 
öR T IE IK ---------------------- = • Beşiktaş icra dairesinden : Bir §§ = borçtan dolayi tahtı hacze alınıp pa- E: 

• raya çevrilmesine karar verilen cam- E: = lı bliyük blife müdevver yemek ma- E: IKURUIKAHVIE<Cü • sası siyah aynalı garderop mai ve := 
siyah çiçekli oda takımı dokuz par- § 

MEHME 
• ça keten örtü sarı çiçekli ve kırmızı := 
• zemin üzerine Avrupa kilimi eski § 
= tahta masa Avnıpalı halı ve seccade- := 
• si 24-4-936 tarihine müsadif cuma § 
= günü saat 10 dan 12 ye kadar Has- = 
• köyde ~falem ıç Şeritci sokağında sa E 

MAH L 
• tılacağından talip olanların belediye =: = rusumu ve ihale pulları müşterisine = 
m ait olmak üzere mahallinde hazır bu- § 

lunacak memuruna müracaatları i- E: 
insan dimağı gibi işliyen 
bir makine insan gözO 
gibi istasyonları ayar 
eden bir göz. Tamamile 

-

Tahtakurusu, sinek, si\Tisinek, gilve, an, 
karınca, örümcek ve bUtün haşy-atı kö
künden keser, yuvalarına ve eşyalann üze

rine ve odaların havasına ve tahtaların, 

duvarların kenarlarına, aralarına bolca 

FAYDA serpiniz ve tahtakurusu yuvalarını 

FAYDA 
ile tahrib ediniz 

Bütün yaz bu muzır 

haşarattan kurtula
cak ve rahat edecek
siniz. Bilhassa apartı
manlarda, mutfaklar
da yemeklerinizi, er
zaklannızı telvis e
den hamam böcek-

lerini, aptesanelerde, hamamlarda bulunan 
küçük böcekleri, tırtıllan, kümes hayvana

tında, köpeklerde bulunan pireleri, hayvan

larda bulunan keneleri, bitleri,nebatat ve a

ğaçlar üzerindeki tırtılları behemehal FAY
DA ile imha ediniz. Nilmunelik 20, ufak 30, 

yarım kilo 50, bir kilo 80, beş kilo 350 ku
ruştur. FAZLA PARA VERMEYlNtz. 
Tesiri daha az olduğu halde ecnebi malı diye 

fazla para koparmak istiyenlerden sakını

nız. FAYDA imaline nazaran daha kuvvetli 

ve daha ucuzdur. Hasan markasına dikkat. 

Hasan deposu: ANKARA, 1ST ANBUL, BEYOCLU 

• lan olunur. (22319) E -
il ihtira ilanı 

çelik lambalar. 

Rekabet kabul 
~ etmiyen bir fiyat 

lstanbul Jandarma 
komisyonundan : 

Satınalma 5 
İyi bir radyonun aile yuvasına neşe getirdiği 
kimse inkar edemez. Bilhassa bu radyo R.C.J\· 
gibi teknik itibarile bütün radyolara üstün bit' 
mükemmeliyette olursa en müşkülpesentleriıı 
bile diyeceği kalmaz. 

--------Jandarma Birlikleri için evsaf ve mevcut nümuneleri- :E - Geliniz, dinleyiniz, Sesinin ahengine, musikİ 
nağmelerini nakildeki sadakatine hayran 

kalacaksınız. 

ne uygun olmak şartile aşağıda cins ve mikdarları ve =: 
tasarlanan bedeli ve ilk güvenmeleri yazılı ( 4) çeşit sa- 5 -raç malzemesi kapalı zarf usulile satın alınacaktır. Ek- 5 

0.T.T.A.Ş. - Beyoğlu istiklal siltmesi 7-5-936 perşembe günü saat ( 15) te Gedikpaşa- 5 
da Jandarma Dikimevindeki Komisyonumuzda yapıla- ~ 
caktır. İstekliler hergün Komisyonumuza gelerek evsaf := 
ve nümuneleri ve şart kağıdını görebilirler. İlk güvenme ~ 

cad·desi Tokatlıyan karşısınd 
mal sandığı makbuzu veya muteber banka mektubu ve =: •-----... ------------111!! 
( ~490) ~~yılı kan~n~.a yazılı diğer A belgele~ide kapalı ~llllllllllllllllllllllllllllllUllllllllllllllllllllllllllllllllllll 1111 
bır zarf ıçınde bellı gun ve saatten laakal hır saat evvel 
Komisyon Başkanlığına vermiş bulunmaları. (2141) 

Tahmin İlk gü- Bir kilo Alınacak Mjkdar Cinsi 
bedeli venmesi sunun fiatı azami asgari 
Lira K. I...ira K.Lira K. Kilo Kilo 
rnso 148 50 2 20 840 ila 900 f nce sarı sabunlu kösele 
1980 148 50 2 20 840 " 900 Kalın .. ., ,, 
1200 090 00 3 00 350 " 400 Zahmahk ., ,, 
1620 121 50 l 80 850 " 900 Siyah vaketa. 

TORK ELEKTRO-RADYOLOJi CEMiYETiNDEN: 
Prof. Desauer tarafından 2·1--t-936 da saat 18,30 da Çapadaki radyoloji 

enstitüsünde aşağıdaki mevzular hakkında bir konferans verilecek ve bu 
mlinasebetle enstitü gezdirilecektir. Her meslekdaşın bu toplantıya onur 
vermesi rica olunur. 

1 - Ültravyolenin Mitoza tesiri, 2 - Şuai enerjinin hayati tesiri. 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 

Umum idaresi ilinlan 

Muhammen bedeli 19450 lira olan muhtelifülcins am
puller 20-5-936 Çarşamba günü saat 15,30 da kapalı zarf 
usulile Ankarada İdare binasında satın alınacaktn. Bu işe 
girmek isteyenlerin 1458, 7 5 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün 
saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri la
zımdır. Şartnameler Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk 
Müdürlüğünde, Ankara'da Malzeme Dairesinde para-
sız olarak dağıtılmaktadır. (1993) 2839 

, ________________________ ___ 

Herkesin üzerinde ittif 
ettiği bir hakikat: 

Günde iki 
defa kullan
mak şartile 

RADIOtiN 
DlşlerlnlzJ tertemiz, bembeyaz ve 
sap sağlam yapar. Ona yirminci 
asır kimyasınm harikalanndan 
biridir, denilebilir. Kokusu gU -
zel, lezzeti hoş, mikroplara karşl 

tesiri yüzde yüzdür. 

RADYOLi 
Kullananlar, dişlerini en ıJ 
şeraitle sigorta ettirmiş sayılı 

Sahibi: Mahmut SOYDAN - Umumi Neşriyatı idare eden: S. SALIM 
Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. - Basıldığı yer: TAN Matbaası 

21-4-936 tarihinden itibaren, Türkiye dahil veya 
haricinde açılacak sergi ve müzelerde teşhir edilmek ü
zere nakledilecek yerli ve ecnebi sanayii nefise eser
lerile milli kültür ve tarihi alakalandıran eşya ve eserle
re, umumi tarifeler üzerinden yüzde 70 tenzilat yapıla
caktır. Tafsilat için istasyonlara müracaat edilmelidir. 

(861) (2164) ... ü· 


