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Çanakkale boğazının bir panoraması 

ntanvaırınaır notamo~a 
cevap veırmüyoırlaır! 

Avrupa işine karışmıyacaklar 
Dışişler genel sekreterimiz Belgratfa Prens 
Pol' le gô'rüştükten sonra dün Bükreşe gitti 

aaz 
24 

(Tan) _ nomadan blldl

lil~;!:; göre ltalyan hUkOmeti, Bo. -
""-·• tahkimi hakkında TUrki~ e 11§..,.arm ·ap ,·er-
tarafından 'erileo.n notaya ce' k 
mlyf'ICektir. Bu sükuta sebep olara • 
ltalyanm hallhwrda A,·rupa ~leri-

aya karar ,·ernıi~ oldu
ne kanmam 
fu Deri sürtllmektedir. 

• 
Roma, 24. (A.A.) - . ltalyan ~U-

kömetinin Boğazlara da1r .oı~n Tür~ 
notası hakkında henUz hıçbır vazı
yet almadığı bildirilmektedir. 

Dlılıleri Genel Selcretrinln 
beyanatı 

Belgrat 24, (A.A.) -Avala Ajan
ıı bildiriyor: 

TUrkiye Dış 1 leri B kanlığı Genel 
D, •'••• Ji. '~' 
müteveccihen hareket etmlftir. 

Bu sabahki Politika gazetesi, Türk 
bUyUk elçisınin bilhassa boğazlar me 
eelesi hakkındaki bir beyanatını .n~ş
retmektedir. Numan Menemencıoş- : 
lu bu beyanatında ayni. zamanda ıki 
hUk1Jmetiin dilşUncelcn ve met~tla
n arasındaki tam mutabakatı de 
tebarüz ettirmiştir. . . 

Boğazların yeniden askerılcştiril -
me11i meselesinin inkişafı hakkında 
bir suale TUrk bUyük elçisi şu ceva-

bı vermiştir: . 
"- Mesele normal bir tarzda ın,-

kişaf etmektedir. MaICımunuz?~r. kı, 
hUkU.metim Lozan Muahedcsını ~
Ea etmi olan bütün devletlere bır 

şllıy rak Boğazlar mukavele-
nota yo a . · · 
81 • tadilini istemiştir. Bu ış ıçın 

nm 1 k nferansın ne za-
toplanacak o an ° -· · bil · ti edcccgını -man ve nerede ıç ma 

miyoruz. ı Bo-
F k t bu konferansa ya nız, 

a a · ·•· J"mi altın-"azların gayriaskerıhgı re ı . . 
" · iyctinı za-da TUrldyenin arazı emn •. 

1 dört bUyilk devletin degıl, f ak~t 
m nl zamanda, Lozan müzaker~len
ayni ti k eden bütün devletlenn de 
ne ş ra . · · edi oruz 
l\tiraiıs: eyliyeceklenni Umıt yada~ 1 
Daha ben Ankaradan ayrılın . 

1 Sovyetler Birliğinin, BUyUk 
evve , . tan tasvibkir 
B 'tanya ve Yunanıs m 

n k Dig· er memle-
cevaplarmı almışU . 1 nnı 
keUerinde aynı tarzda cevap a 
vermekten hali kalmıyacaklarma e-

minim. ttı 
lede Yugoslavyanm ha 

Bu mese • k d 
hareketine gelince, bunun h~k,. m a, 
yalnız baebakan Stoyadinovıç ın ez-
Umle Belgrad bUkftmetinin ce~abı

c TU k teıini tasvip eder mahıyet
nm r ti 1 bete olacağını kaydetmek sure ! e . 
Jıim yanımda gazete mumessıllenne 

tığı beyanatı batırlaunm. Bu 
ya~ başka türlU olamazdı. Çiln~il 
~lkan Antantı içinde dost ve 1!1U~
tefik memleketlerimiz aras~da 'bır 

Uttefik ne derece kuvveilı olursa 
:1utUn camia'da ayni derecede kud
retli olur,, htssi mevcut bulunmakta-
dır. t 

Memleketlerimlz arllsmda mevcu 
C! t unasebetler nazarı dikkate alı 

08 isem böyle bir vaziyette Belgard'-
nır ti .. 
da, birlbirinln ayni menfaa ar uze -
rinde noktai nazarlamnızm mutaba
katını teyit etmekten başka yapaca-
ğımız bir§CY olamaz. 

DUn Naib Prens Paul tarafından 
kabul edilen büyilk ~çi N~~an !de
aemencioğlu, Belgrad da butun l!l~ya
ılf mahf ellerde husus! bir ehemmıyet 

[Arkaal ~incide] 

ltalya Dıf ltl•r Bakanı Suviç 

Makineye verilirken 

Fransa Boğazlara dair 
talebimize dün 

müsbet cevap verdi 
Parl<ı, 24 (Tan) - Fran a. buglin 

Türki~ enin Boğazların tahkimine da
ir \'erdiği nota~ a ce\'abını Tilrki) e f'l
cislne bildlnniı:t lr. Pra.nsa. Tiirkl~·e
nin talebini prensip itibarile kalıul et 
mlııtir. 

IAr.an muahf!deslndekl Boğazlar 
mua\·eleslnin tadili için ~ apılM'ak mU 
znkereleri:ı ekil 'e bu müuı keı el erin 

Mühim bir proje hazırlandı 

ihracat taciri olabilmek 
için yeni esaslar konuyor 

------- -

v 
• 

Limanda ihracat 

Ankara, 24 (Tan) -Ticarette tağ 
,işin men'i,ihracatm mUrakabe ve ko 
runması hakkındaki kanuna yeni hü
kümler ilavesi mevzuu bahistir. Zira 
bu kanun, 

BugUnkil Ekonomi politikamız ve 
durumumuz lcaplan. 

Dünya ticaret politikası ve prt.Ia
rmm almış olduğu şekil. 

Rakip ve ileri memleketlerin çalıı 
ma tarzı. 

surat ve dikkatle başarmak istedi
ğimiz ekonomik kalkınmamız ve yen 
mek knrarnıda olduğumuz dahili ti
cari mUşkilller bakımından ihtiyacı
nı duyduğumuz birçok hilkilmlerden 
mahrum bulunmaktadır. Ticarette 
tağşişin men'i hakkmdaki kanuna 
eklenecek yeni hükUmler hakkında 
hUkıın>.et yrJçmda KamutJn bir ka-

e,yası yUklenlrken 

n un layihası vercektir. Bu layiha bu 
gUnkU ihtiyaçlara uygun bUkUmlerl 
ihtiva ede<:e.k ve ticaret ve nnayi 
odalan kongresinde ileriye 11UrUlmUş 
bulunan tahminlere de cevap teşkil 
eyliye<:ektir. 

ihracat tacirleri ruJısatno. 
me alacalılar 

Llyihadaki esaslara göre, ihracat 
ticareti ile me9gul olmak isteyen ta
cirler Ekonomi Bakanlığından ruh
satname alacaklardır. Ekonomi Ba
kanhğının teklifi ve Bakanlar Heye
ti kararile bazı mıntakalar veya bazı 
ihrcat maddeleri bu hUkUmden istis
na edilebilecektir. Ruhsatname ala -
bilmek için ticaret kanunu mucibin
ce tacir ehliyetini haia bulunmak 

[Arkası 10 uncuda] 

Okuyucularımızı 
sigorta ediyoruz 

[Sigortaya ait tafsllD.t 11 incide) 
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italyanlar durdular 
Adi~~b~·b·~y~·k~i~··;ikcl~Y-~i·~~~Y~~klar 

Habeş ordusu iki cephede de 
şiddetle mukavemet ediyor 
Londra 24, (Tan) - Adisababa

dan bildirildiğine göre Dessie yolun
da 'Habeş mukavemeti bUtUn şidde
tile devam etmektedir. Diğer taraf
tan Mareşal Badoglionun tebliğine 
nazaran, Eritreli kıt'alar bugün Des
sıe'nin 2:S mil cenubugarbisindc bu
lunan Warahayli kasabasını işgal et
mişlerdir. 

Roma askeri mahaf ıli itirafına na
zaran, Habeş paytahtının işgali zan
nedildiği kadar kQlay olmıyacaktır. 

Somali cephesinde General Grazi -
aninin kuvvetleri, şimalde olduğu gi
bi, şiddetli bir mukavemet karşısın
da bulunuyorlar. Ve.bip Paşa bu 
mmtakayı tamamen tahkim etmiş 
ve bir Hindcmburg müdafaa hattı 
vUcuda getirmiştir. 

Londra, 24 {Tan) -Adisababa hU 
kômeti imparator ile daimi temasta 
olmasına rağmen, onun hali hazırda 

(Arkuı 5 incide) 

lnhisarlarda 

Tenzilattan sonra tuz 
saflsı yüzde 20 arttl 

Ankara, 2• (Tan} - lnbisarlar u
mum direktörlUğUnUn 1936 bUtçe pro 

je9i ~-eU. 
..... pçe -
rek Kamutay 
nıznamesıne alın 

mıştır. 

Tuz fiatinin 6 
kuruştan 3 kuru 
,a indırilmiı ol -
ması 1934 mali 
yılının 10 ayı 
zarfında 105 mil- 1 
yon 895 bin ki
lodan ibaret o • 

Jnh ltarlar Umum lan tuz satışını 
MUdilrU Mlthat 1935 mali yılının 

10 ayı zarfında 129 milyon 400 bin ki 
loya çıkarmış ve yüzde 20 nisbetinde 
bir kılo fazlalığı temin etmiştir. Di -
ğer taraftan, başka inhisar idareleri 
satışlanndaki inkişaf ve hasılatında
ki fazlalık tuz fıatinin tenzilinden 
mUmbais noksanın bakiyesini de ik
mal ettikten maada 1.295.000 lira gi· 
bi mUhim bir fazla varidat temin ede
ceği görUlmU~tUr • 

BUtçc encümeni mazbatasında da ln 
hisarlann birleştirilmesinden 110nra 
bu idarenin muamelatında her sene 
mUtezayit bir intizam ve huılatmda 
da o nisbette bir inkişaf görülmekte 
olmasını bilh8.1!18a kayda f8Yan gör -
mekte ve elde edilen neticeleri başta 
hUsnU idare olmak U7.ere ıu ,ekilde 
ilive etmektedir: 

l - Bu teşkillta memur edilenler 
\şlerinde ihtisas peyda E'tmtşler ve va 
zifelerine bağlanmışlardll'. 

2 - Teşkilatın birleştirilmeai do. 
f Arkası 5 ıncıde f 

Fransa • ltalya 
ve lngillere 
konuşması 

Roma, 24 (A.A.) - D11 bakanlık 
mUste,an Suvich, bugUn lngllil ve 
Fransız bUyUk elçilerini kabul et.mit
tir. BUdirildığine göre, bu mWlkat -
!ar Uç memleket arumdaki temula
rm tabii bir lnklpfıdır ve aanauıo -
yonel hiçbir mahlyeU yoktur. 

lngiltere Alıdenlıden 
filosunu ~elıfyor 

CebclUttank 24, (A.A.) - lnglllı 
gemileri Akdenizden çekilmeğe de
vam ediyorlar. 

Valnguisher, Wolfhound, Walfole 
torpito muhrlplcri lngiltereye hare
ket etmiflerdir. Um>pe, SeUdrk ve 
Terevton mubrlpleri de yann hare
ket edeceklerdir. 

Adisababa fstasiyonun da hab~ kadınları 

Boğaz kirli manzaradan kurtuluyor 

Kuruçeşmedeki kömür 
bu sabahtan itibaren 

depoları 

kapanıyor 

Kuruçeşmedeki kömUr depolarının çirkin manııtrası 

Kuruçeşmedekl kömUr depolan- dik ettiği için icraJ muamelenin bir 
nın kaldırılması \'C sahiplerinin taz- an evvel ileri tllmcsine çalışılmış ve 
ıninat verml'ge mecbur tutuldukları bu formalite, dUıı akşam son bw -
malflmdur. Depo sahıµleri, mahke - muştur. 
menin verdiği bu kararı temyiz ct-
mı,ıer ve bundan bir mUddet evvel Bu sabah, saat dokuzda, depolınn 
tazminata mUtealltk olan ceza için temyizce tehir edflmtyen kapanma 
tehiri icra karan almışlardır. kararı tatbik edilecektir. Salıt dur-

Temyiz mahkemesi. depoların ka- durularak depolar kapanacak ve 
pattınlması hakkındaki bUkmU tas· mUhUrlenecekllr. 

Fi/is/indeki kargaşalıkiar 

Araplar yollara çivi serpiyorlar 
Erzak dolu kamyonları yakıyorlar 

reıavıvae ser&t tnnası 
[Yazı11 1 inci uyfada} 
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Fare 
8aflık bi bir ~ydlr. Fakat ağır bqb bir ıazet.enln bqmakaleelnde 

yer almamak şartile. 
Fa.re had.dJ zatinde cana yakın bir haynndır. Fakat, biraz evvel il)tiha 

ile yediğiniz peynirin günlerce mü3teri beklediği bir camekanda dol8f
mamu prtile. 

Karaköy civannda peynir, ekmek satan ufak bir dükkanda k&rnmu 
doyunnuş, •igar&m.1 içiyordum. Dükk&nsahibi sırtıru bana çevlrmlt, 
t.nunvay yoluna bakıyordu. Derken, camekinda bir fare, şim,ek slbl ~ 
kıp, gözden kayboldu. Ben, daha "'acaba doğrumu gördüm f,, dl)'e göüe
rimden ~üphe etmeğe kalmadı, fare ayni hızla, bir, bir daha ~tr, yine 
sır oldu. Dükkin sahibine baktım. O da işin farkında idi. Fakat bu ziya-
rete alı~kın olacak, yerinden kımıldamadı bile. Bu lakaydiden caaret alan 
f&re)i bir kere daha gördüm. Artık camekiıırn l!'lnde bir çizgi halinde 
dolaşmıyor, yalnız ufak sıçrayışlarla, daha demin bir par~asını yediğim 
peynir kalıbının üzerinde dhılenlyor, sonra heln yığınının üzerinden ta. .. 
Aşağılara bakıyordu. 

Ben, ~oktan farenin pis bir hayvan olduğunu unutmu,, onun dikkat, 
seki, sürat dam.lıyan gözlerine, blr~ok hayvanlara nasip olmıyan ince 
~izgilerle işlenmiş seri hareketlerine baka kalmıştım. 

Dükkin sahibi aldırış etmemekte devam ederek bütün dikkatini, dıf&l'
da kavga eden ild gazete müvezzlne hasretmişti. Neden 110nra yanş 
yavaş doğruldu. Bir taraftan dışan bakarken, camekana doğru yana,_ 
tı. Mütemadiyen kırmızı burnuna konmak istiyen &i.nekleri uzaklaftırdı
tı mendilini ullıyarak, fareye ook llellll, benli bir eesle: 

- Pfftt? ... 
dedi. H&lbukl, güzel gözlü fare, o daha yerinden kalkmadan çoktan yer 

J&l'llmıl, yere g~tL 

BEDRi RAHMi 

TAN ======================================-===============~cs:P"ı=::::: 

Kaçakçıhk 

Bir eroin kaçakçısı 

hapse mahkum oldu 

Deniz müesseseleri Hafriyat 
A k d • Tarife komlayonu 

Umu~ı heyet Arasta so ağın a :i:ı: ~~ı: 
toplanıyor Metro hanında toplana 

t la a ba la d fiatlerinin tetkikinden 
Denizyollan umumi heyetinin ma- aras ırma r s n 1 aa havagazi fiatlerinin oO 

yus ayının ilk haftasında Ankara.da dar tenzil edileceği um 
26 mart tarihinde Yenikapı deniz toplanması kararlaştınlmıştır. S_ul~ahmette A~ ~kağınd~ •Kuduz hakkında 

kıyısına. çolak Hayrinin sandalile ya- Toplantıda, bundan evvel tetkik o- eekı Bızanı eserlen Uzerınd.e h&fn • nisan per,embe gUnU 
naşarak sahilde 36 paket eroin ha - lunan Denizyollan, Akay, havuzlar yatta bulun~ak üzere ~hrımir.e ge- mikrobiyoloji cemiyeti 
zırlarken polis Nedim tarafından ya- ve fabrikalar idarelerinin yıllık bilin- l~n asaı;ı .•tıka pro~eeoıil Bakater duz hakkında bir ko~ 
kalanan Halllin duru!!>ffi&al dün do- çolan ve bu bilanço ha.kimdi. lkti - dünden ı~ıbaren hafrıyata bql&Dllf • dilmiştir. Konferansı kU 
kuzuncu ihtisaa mahkemesinde ya - sat veki.leti ile divanı muhasebatın tır. H~nyatın ~llnmı hazırlıyan mU- si bq doktonı Zekli M 
pılmıştır. verecekleri raporlar tetkik olunacak- z~ler ıdaresi mınıarlan, ~ün .. P~fe • recektir. _ 

Halil, mahkemede · -. paketlerin tır. sorle t:~~~ gelerek plan uzennde •Rıhtım tirketlnln ~rl 
kendisine ait olmadığmı, bunlann baş Umumi heyet bu bilançoları tasdik bazı _degışı~ıkler !apJn1'_1ardır. . larm hükümete devrindell 
kalan tarafından oraya bırakıldığını ederse Denizyollan, Akay ve havuz Plan bugün ~emı~ çekılerek hafn- tım 'irketi, mUhim mi 
iddia etmiş, fakat bu müdafaası va- fabrikalar idareleri ibra edilmiş ola- yatın esas şeklı bellı olacaktır. Buse miştir. ~u kardan, ay 
rit g-örUlmiyerek suçlunun bir sene caktu. n~i hafriyat mın~ası geçen ıene • baren hısae bqma 75 
hapsi ve 200 lira para ceza.sile teczi- Umumt heyet toplantısma iştirak kınden ayn .yer~edır .. Pro~eaörle bera temettU tevzi edecektir. 
yeeine 22 lira tutan muhakeme ~asra etmek üzere Denizyollan müdürü ber Robert ısmınde bır mınıar da ça- • Şirketi Hayrlyenln yfJi) 
fmın da kendisine ödettirilmesine ka- Sadettin, Akay müdürü Cemil, ha • IIfacaktır • Şirketi Hayriyenin ilk 
rar verilmiştir. vuzlar ve fabrikalar müdürü Cemil Bu se~eki hafriyat programında o bir mayıstan itibaren t 

Adliye 

Bir ekmek hırsızı 

Muhakeme ed11di 

bir )lafta sonra Ankaraya gidecekler civardaki Bizans zamanından kalan caktır. Yeni tarifede, meal 
dir. kemerlerin yıkılması işi de vardır. ğişen mesai saatlerine gört 

Yapılacak toplantıda deniz müesse Profesörün nezareti altında bu ke - kın lehine olmak üzere 
selerinin tevhidi ile bir 'banka tarafın merlerin bazı yerleri açılarak kalm • yapılrruttır. Sabahlan 
dan idare olunması işi üzerinde de gö lık dereceleri ölçUl~UştUr. Bir iki gU köprüye 8 i 5 geçe gelecek 
rüşmeler yapılarak bir karar verilme ne kadar kemerlenn yıkılma.ama bq la memurların vazifelerine 
si mühtemeldir. !anacaktır.. da yetişebilmeleri temin 

Erbabı bilir 

Gedikpa,ada bir fırından bir kilo 
ekmek çalarken yakalanan Ali ismin

. .-....-.......-~ de birinin, dün Sultanahmet ikinci 

T 1 ed"I k . 1 DUn, müzeler müdürü Aziz, profe- Aynca talebeler için de 8 
am r 

1 
ece npur ar sörle hafriyat mmtakaama giderek riiye gelecek bir vapur ıco 

Denizyollan idaresinin bir kısım va Alraam postalan da 16 30, tetkikatta bulurımuştur. Yalnız eski """ ' . 
purları yakında havu.za alınarak ta- ' ve 20 50 olmak üzere t.esbıt 
mir edilecektir. Bu suretle seferlerde eserleri koruma cemiyeti, hafriyat t ' 

DUn öğle Ustu, yağmurun sıkı bir Bilginizi yoklayınız 
anında aucuk keeilmit birisi kendiai- -----------
ne bir alğınak ararıken ayni endife ile 
hareket eden birisine diyordu ki: 

- SU'8ıklam kesildim. Rahmettir 
mübarek a.rna bu kadan da fazla! 

Oteki cevap verdi: 
- Sen git te bu yağmurun kıymeti 

tıi Ha.beşlere sor. Her şeyin değerini 
erbabı bilir. 

Cevap ne olabilir ? 
lngilterenin Almanyapan soracağı 

sualler arasında, Almanyanm müa -
temleke bakımından isteklerinin ne o
lacağı da vardır. 

Sorular 
- Tuna, nehri, aenellk vuatl akı

fma göre denize saatte nekadar su 
döker? 

- Kurşun kalem ne zaman \'e ne -
rede icat edllmi3tlr ! 

- Ehil salip muharebeleri hangi 
uırda nihayetlendi! 

- Gamalı haçm aslı nedir ve neyin 
remzidir'! 

- Küba aduı ne zaman ve kimin 
tarafından keşfedilml§tlr, eski isimi 
nedir! 

Dünkü soruların cevapları 
S - Fo3/or kimler tarafından ve 

hangi tarihte ke~fedilm~tir 1 
C - Braodt ve Kwıkel tarafmdaa 

sulh cezada duruşması yapılmıştır. 
Ali, hemen de çırılçıplaktı. üzerin

de, paramparça bir mintandan başka 
bir şey yoktu. Jandarma refakatinde 
mahkemeye getirildiği zaman, elle -
rini açarak: 

- Alla.hım! Benim senden başka 
kimsem yok! diye mınldanmağa baş
ladı. Ve yapılan sorgulara cevap ve -
rerek: 

- Ekmeği ben çalmadım. Bunca 
senedir. kimsenin on paralık bir şeyi
ne el sürmernişim. lftira ediyorlar. 
dedi. 

Fırının sahibi Yani, suçluyu ek -
mek çalarken görmediğini, bıraktığı 
20 ekmekten bir tanesini yerinde bu
lamayınca, polise haber verdiğini, bu 
aralık Alinin elinde ekmekle yakalan 
dığtnı söyledi. 

Fakat suçlu Ali: 

Almanların, eski müstemlekeleri -
nin kendilerine iadesi düşünceleri he 
men hemen büytik harbin ertesi gü -
nünden başlar. Bu düşüncenin başlıca 
milrvicleri Şnel, General Liebert, Hu
genberg ve meşhur bankacı Şaht idi. 

1929 da Yung planı münasebetiyle 
toplanan Parla kon! eransmda doktor 
Şaht bu mü&temleke isteğini açıkça 
ortaya atmış, fakat İngiliz diplomat
lannda şiddetli bir reaksiyonla kar • 

- Hayır, dedi, bu adam, benl ken-
l~ da. . . , di ekmeğimi yerken gördü üstüme a-

s - Fılolciiera neaır 1 tılarak arkamdaki gömleğimi parçala 
C

1 

- Asmalara lriz olan fidan biti dı. 

nev inden ~~ ~Uçlik bir böcek. _ Ekmeği nereden alm!ftm? 
S - Platın tik thfa. ne zaman ve _Gezginci bir eanaf vardı. Ondan 

nerede lJUl1lnm~tur1 yüz paralık ekmekle elli paralık zey-
tılaşmıştı. 

1933 te de Londra konf eransmda 
Hugenberg ikinci bir hücuma geç -
mit ve Af rikadaki eski Alman müıı 
temlekelerinin geri verilmesi için bir 

C - 1735 te Koltlmblyanm altınlı tin alıp oracıkta. yiyordum. Polisler 
kumlan içinde. gelip yakaladılar. 

8 - Verter (Werther) kimin eae- Hi.kim Sallhattİn Demirelll Alinin 
ridir t . serbest bırakılmuma karar v~rdi. Du 

muhtıra tevdi etmişti. 
C - Götenin. nışmava gayıi mevkuf olarak devam 
S - lapanyadaki Vigo köyu tarih- edil~ktir. 

Naıiler başlangıçta müstemleke i8J' 
teğinden uzak duruyorlardı. Hatta 
Bitler "Mein Kampf,, iaimli eserinde 
bunu açıkça yazmıştı. Fakat yavaş 
yavaş Naziler, müstemlekeci Alman
ların düşüncelerini kendi programla
n arasına soktular. Bugün müstem -
leke işi, Almanların isteklerinin ba • 

te hangi vak'a ile ~öhret bulmu§tur1 •Hacı Omer zade Mustafa, maden-e - 1707 de içi kocaman altın ve 
gümüş kUlçelerle dola kalyonlar lngi
liz - Dolanda müşterek donanması ta
rafından bu koyda batrnlınıştrr. 

Brl~ lcöıesi 
flllda gelmektedir ve en fazla ısrarla ------
istedikleri de Afrikadaki mUstemle - r------.-_------..... 
kelerdir. • ,0 • 11 , • 

Şu halde, Almanların lngilizlerin + ,. n 
kendilerinden soracakları şeyler ara + ,.. r. 5 • J 2 

omdalıi müstemleke işine verebilecek • __ .... 

1 

. . r ,, ... 
leri cevabı tahmin etmek güç olmasa • ~ • J ı.: o • • - -
gerektir. + - + ı s 4 tı 2 

+Rnvı& • +•tt 
Düıüp bayılacağım • ,. o 3 

lngilterenin Almanya.ya soracağı • ,. " o v 
ıeyler arasında şu aşağıdaki çok dik ı ovı_o.,11 
kate değer bir şey: · 

- Bütün müstemlekelerln mi, yok
la bunlardan birka.çmm mı geri ve -
rilme.;ini istiyonıunuz? 

Hani meehur bir hikaye vardır: Va 
lilerden biri lstanbuldan gelen birisi
ne: 

Kos kör. Oyuna (0) tren raaslle 
başlar. (N-S) büyük şlem yapacak -
lar. 

(Bu meselenin hallini yarrnkl S&), 

mızda vereceğiz) 

- lstanbulda ne var, ne yok? Di- --------------
ye IOMnUf. v•ıA tt 

- Sadruamlığmız kuvvetle 9<Syle- 1 aye 9 
Diyor, cevabını alınca: 

- Yalan da olaa, söyle! demi§. Heybelide kurulan 
Onun gibi, mUetemleke sözünün a-

CIImuı bile Almanya için büyük bir mandarina fidanllğı 
kazançtır. . d k" 

Sonra yine meehur bir fıkra var • Heybelıadada pllj arkaam a ı sa-
dır· hada ilk defa mandarin& fidanlığı vil-

Tukiye IOrmutlar: cuda getiren lııta_nbul çi~k ve fidan 
_ Tavuk yermiain? bahçiva.nlan cemıyeti reıei Mehmet 
_Aman etmeyin, demJf, timdi dil Sadık •. Ziraat Veklleti tara.fmdan tak 

,Up bayılacapn! dir edilmİ.§tir. Veld.let, takdirname -
ıinde: "Genlt arutımde gUzel bir 

GUneı mandarina bahçeli kurmak ve tur -
Hakova ikinci maçım yarın GUnet- fanda tezyinat nebatları yetlftirmek 

le yapac&k. GUnet, 7-1 kazandılı Al- auretıile villyet bahçelerinde örnek o
t&y maçmdan IOl1I'& ikinci defadır ki, lacak tekildeki meaJ ve muvaff akı -
tam kadrolile ıahaya çıkabilecek: yetiniz veklletçe takdire f&Y&D gö • 

Cihat - Safa rUlmüşttlr.,, demiftir. 
~at Faruk Veklletin takdirnamesi, dUn vill • 

t.mail Rıza Yusuf yet ziraat mUdUrlUğUnden Mehmet 
Rebit, Ibrahdm , Sallhattin, Necdet, Sadığa verllmi.ıir • 

Melih • Sıhhat Veklleti, kuduz hutane • 
Blzim tahminimiz; bu, gerçeğini ıa- si kadrosunun genişletilmeaine karar 

Mda ~ vennistir. Hazirandan itibaren kadro 

ci Arif ve diğer bazı kimselerin harbi 
umumtde ciheti askeriyeye mal ver -
diklerinden bahsederek sahte mazba
ta yapmak ve bu mazbatalardan bir 
kısmını, deyin ilmühaberine tebdil e
derek hazineyi 270 küsur bin lira za
rara uğrattıkları iddia.aile haklarında 
tahkikat yapılmıf ve bu suçtan dola
yı ağır ceza mahkemeeine verilmiş -
terdir. Dava doeyuı, adliye yangı • 
nmda yanm11 olduğundan, ayrıca, ye
nileme muamelesi yapılDUf bulunmak 
tadır. 

DUnkU. ceı.ede, vaktile tahkikatı 
idare etmit olan maliye müfettiei Lüt 
finin çağırılmuma ve inhisarlar mü
fettifliğinde bulunan Mümtaz. müf et 
tif muavini Celi.det, mWkiye mllfet -
tiei Omerin nerede bulunduklannm 
tahkiki için müddei umunıtliğe müzek 
kere yazrlmasma karar verilerek mu 
hakeme bqka güne bırakılmI§tır. 

Çocuk hafta11nın 
ikinci günü 

Dün çocuk haftaamın ikinci gUnil 
idL Küçükler, yer yer mekteplerin
de toplanmıf, Halkevlerinde müsa -
mereler verilmiştir. 

Eminönü Halkevi, mıntakasında 

bulunan kimsesiz ilkmektep talebe
leri için Ferah Tiyatrosunu tahsil 
etmif, muhtelif mekteplerin el birll
ğile hazırladıkları mUsamere pek 
canlı olmuttur. 

Bu arada, Çocuk Elirgeme Kuru
mu kaza ve nahiye 9ubelerinde de 
toplantılar yapılmlftır. Kaza ve na
biyelerdeld ldlçUk yavnılar, kurum 
,ubelerinin angaje ettiği ainemalar
da grup grup ak.-m& kadar eğlen
miflerdir. 

ya bir doktor ve bir heıntire ili. ve e
dilmıştir. 

• MeI'lin valiai Rüknettin Sözer, 
tehrimize relmietir. Buradan Anka -
raya gidecektir. 

bazı değişiklikler olacaktır. Bugünkil hakkında bazı itirazlarda bulundufun u~. Fransız feministi gellY°' 
ihtiyacın tama.men karşrlanamaması dan bu cihetler ayrıca tetkik edile • gelmesi beklenilen mefhur 
meselenin ehemmiyetle tetkikini icap cektir. minlstl Mal&ter Selller, BaD 
ettirmiştir Dün, Denizyollan idaresin !unu tercih ettiği için bugllll 
de idare amirlerinin de iştirak ettiği Denlwvolları tarifesi ze gelecektir. Hariciye v 
bir toplantı yapılarak i§letme işleri il- -r iki memur kendisine m· 
zerinde tedbirler almmrtır. Geçen ay içinde yeniden tesbit olu- yin edilmiştir. 

Bu tedbirlerle, gemiler havuza gir nan Denizyollan ta~eleri henüz ve- • Pnıstun ~ellşl geclkecel' 
dikten 80nra da seferlerin aksamama kiletçe tetkik edilmektedir. Vekille- bulun müstu.kbel planını Y 
sına çalışılacaktır. tin, tarifeler üzerinde bazı tadilat lan Prust bu ay sonunda 

gelecekti. M.Pnıst Pariıteld Necmettin Sadık CJlttl 
Uluslar Sosyetesi Türkiye Daimi 

Delegeliğine tayin edilen Sıvas Meb
uım Necmettin Sadık dün geceki 
ekspresle Cenevreye gitmiştir. 

yapması muhtemel görülmektedir. zünden buraya gelmesini 

ama Wik etmiştir. 
Heybeli elektriğindeki 

arıza 

Evvelki gece, kablodaki bir arıza 

Romen koro heyeti yUzUnde':1 Hey~liada~a ~ektrik ce-
bugün geliyor reyanı bırdenbıre kesilınlf, Ada. sa

~·~ ~&Dlıkta~qt{r.. 

• Etıbba odasmda konf 
Varşova tıp fakültesi genel 
bevf pataloji profesörü Dr· 
cois Goebel tarafından dÜJl 
dasında Fransızca olarak< 
cephesinden acidose} me 
konferan" rf{Pm~tir. A 
cha.rd tani.tiridan da bir k 
pılmI§Ur. 

Romen kord iıe~eu ~ ~hri- sreiirhl':tsfkatııiln aalı.:aabah gön 
mize gelecektir. Avrupanın mufite • derdiği bir motör~ arızayı te8bit ve 
lif şehirlerinde turneye çıkmış olan tamir etmiştir. 
heyete Bükreş Operasmdan birçok ----

• Kadıköy gazhanesınde 
Kadıköy gazhanesinde yeni 
pıldığı gibi mevcut tesisat 
bale ifrağ edilmiştir. 

artistler de dahil bulunmaktadırlar. 

Yolcu tayyarelerimiz 
Hava Yollan idaresinin Ingiltere

ye ısmarladığı 3 yolcu tayyaresi, iki 
gün sonra Londradan hareket edecek 
tir. Tayyareler, doğruca lstanbula 
gelecek ve idarenin mütehassıslan 
tarafından Yeşilköyde ilk teknik u
çuş tecrübeleri yapılacaktır. 

Alman ticaret heyeti 
Müddeti bitmiş olan Türk • Al

man ticaret mukavelesini yenilemek 
Uzere müzakeratta bulunmak için 
Ankaraya gitmiş olan beş kişilik Al
man heveti birkaç gün istirahat et
mek üz~re şehrimize gelmiştir. Aza
lar pa:r.ar gUnU tekrar Anka.raya 
döneceklerdir. 

Belediye fen işleri mil~ 
ni Necati, fen mUı,avirl 
ketler komiseri Hakkı, d~~ 
ye giderek bu tesisatı teıa
ler ve fenni muamelesini 
dır. Yeni tesisat sayesind~ ... 
ve clvarmm tenvirat ihtiya-
edilmiş bulunmaktadır. 

.~~~---~~~~~~~~~~~~~~--

Macaristana bir heyet gidiyor ! 
Yeniden CJetirilecek damızhk koçlo 
üretme mıntakalarına dağıhlacak 

Memleketimiz için mubayaa edi
lerek fehrimize getirilen damızlık 
aygırların tevzii lfi bitirilmiftir. Ay· 
gırlar belli bqlı hayvan üretme 
mmtakalanna gönderilecektir. An • 
cak, mevcut miktar buna ki.fi gele
miyeceği Jibi, bundan eonra mub&· 
yaa edilecek veya üretilecek olanlar 
da ihtiyacı tamamile kar,ılıyamıya
caktır. Bu vaziyet göz önünde tutu
larak Avrupa memleketlerinin bir -
çoklarında yapıldığı gibi bizde de en 
doğru Uretme çaresi olarak ... un 't 
çifleştirme., usulü kabul edilml§tir. 

Bunun tatbikatına Sultanahmet
tekl Hayvan Aygırlan Ahırlarmda 
mütehaMıs baytarların nezareti al
tında başlanmıştır. Bu sayede mem
leketimizin her tarafına damızlık ay 
gı r gönderilebileeeği gibi, hayvan 
neslinin gilrbüzle,meai ve ıslahı da 
temin edilmiş olacaktır. 

Dk tecrübelere bugün de aaat do
kuzda Sultanahmettelrl ahırlarda 
mütehassıs baytarların nezareti al
tında devam edilecektir. 

Bir lleyet Macarfıfana 
gidiyor 

Bulgarlltandan getirilen 20 da • 
mızlık boğadan bqka, Ziraat Vekl· 
letl heeabma Macaristandan da 78 
damızlık koç getirilecektir. Bu 1' 
için veklletle temas etmek üzere An
karaya giden Pendik Hayvan Ens
titileil Direktörü Şefik tehrimize 
dönmüettlr Damızlık koçlar, en ya-

Bufldan ına lalıtılan ofnt boplardan blrl 

kın zamanda getirilecektir. Koçlarm fi Şefik, Ka.raca~~--1r 
bir kıamı Yllkaek Ziraat Enstittlaü Muavini CeW, YU..
Orman FakUlteainde, bir 1wmıı da tUsU Baytar FakUlteei 
Karacabey Hara.aile Pendik hayvan Kadriden mürekkep~ 
Enstitüsünde alıkonulacaktır. Vekl- iki güne kadar hareke 
let hesabına Macaristana gidip koç- Koçlar getirildikt~ll" 
lan mubayaa edecek olan heyet se- lardan da damızlı~ • 
çilmiftir. Heyet Uç ki.fiden ibarettir. fade edilecek, aun l ' 
Ve Pendik Hayvan LA.boratuvan Şe- tatbik edilerek Uretil 





TAN 

No. ııs 

Felaht vatan 
Ziya ŞAKIR 

grupu 15 maddelik 
bir proğram hazırlamıştı 

lşte; Beyoğlu kaldınınlarmda her heyeti umumiye meyanından ihtisas 
rastgeldiği lngiliz nefer ve zabitine larma göre müntehap zevat marife-
hülus çakmak için; tile idare edilecektir. 

- Havar yu, centilmen?.. - Heyeti idare; heyeti umumiye 
Diye sırnaşan, ve nefsinde bir zer- tarafından gizli rey ve ekseriyeti 

re bile şeref ve izzet duymıyan o sa- mutlaka ile seçilecektir. 
bık nazır ve ayan basının (mazlum - Heyeti idarenin vazifesi, iki ay 
ve mağdur) göstermek istediği züm- devam edecektir. (azanın tekrar inti 
re, -işte bu sabık mebus gibi- hissen, babı caizdir). 
ruhan, ve vicdaneD hasis yaratılmış - Heyeti idare, dokuz azadan te
beş on kişiden mUrekkep sefil ve ha- şekkill edecek; içlerinden biri, katip -
miyetsiz bir zümreden ibaretti. lilc vazüesini ifa eyliyecektir. 

• - Felahı vatan grupu, bir {heyefi 
Bu sırada, meb'usan meclisinde de idare) ile bir de, umum azadan mil _ 

garip bir fikir tebellür etmekte idi... rekkep, {heyeti umumiye) ye inhisar 
Evvel! şunu arzedelim ki, mecliste edecektir.) 
(muha.!_~fe~) nam~a hiçbir şey me~- . Şu ~addeleri tahlil edenler;bu grup 
cut degıldı. Muhalü fırkalardan, hu- ıle Alı Rıza Paşa kabinesi arasın
riyet ve itilfıf fırkasına mensup bir da gizli bir iti18.f vücuda geldiğine hük 
tek meb'us olup o da, (Karahisan şar metmektelerdi. Nitekim: Istanbul Ku 
ki mebusu, Omer Feyzi efendi) den vayi Milliye rüesasından (Kara Va -
ibaretti. Ve bu zat ta, milli teşkilat sıf, Rauf, Bekir Sami) Beyler tara -
ve mUdafaaya karşr, hiçbir muhale - fından, heyeti temsiliye reisi (Musta 
fet göstermemekte idi. fa Kemal Pa,a) ya çekilen şifreli bir 

Hiçbir muhalefet cereyanı mevcut telgrafta: 
olmıyan bu meclisten-Ankarada ve- ( ... Meclis, resmen kUşat edilmiş 
rilen karar mucibince- (müdafaai hu- ve heyeti temsiliye namına telgrafla 
kuk grupu) nun teşekkül etmesi; ve umurun kendilerine tevdi edilmiş ol
bu teşekkülUn de Anadolu ve Rumeli duğu mebusana bildirilmiş olmasına 
deki milli teşkilatı temsil eylemesi nazaran, atiyen evamirinizin acizleri _ 
beklenilmekte idi. nize tebliğini; ve tarafımzdan nikatı 

Fotoğraf 
Tahlilleri 

Fotoğraflarınızı bize 

gönderiniz, karakte

rinizi size söyliyelim t 

Her şeyden evvel, ha.yat merkezi
ni erkekte tesbit etmek is~iyen ihti
raslı bir tip. On
da kadında mev
cut biltün meziyet 
ve kusurlar var
d ı r. Olgundur. 
Sözlerden ziya -
d e hareketlerle 
erkek tarafından 
hUkUm altında 

b u 1 u n d u r u 1-
mak ihtiyacı var
dır. Başkalarının 

gülünç taraflarım 
görilr, onlarla eğ· Oürses 
!enir. 

* Şiddet veya istihza tazyik 
ettiği hisleri ile hayat arasında. bir 
nisbetsizlik var
dır. Kararsızlık· 
tan mütevellit se
beplerle, gevşek 

ve devamsız ar
zulan vardır. Me 
seli seyahat et
mek ister. Haya- • 
tın darbelerine ıs
tırap ve gururla 
mukabele eder. 
Meseli, tayyare
cilerin adali ve 
müstakil haya - Sabakattin 

Hava tehlikesi 
Aydında muvaffakı· 

yetli deneme yapddı 
Aydın, (Tan) - Dün akşam Ay

dında ışık söndlirme denemesi ya -
pılmıştır. Deneme saat 20,30 dan 
21,30 a kadar sünnUş, yüksek binala 
nn üstlerine, minarelere ve şann 

dışındaki 'yüksek tepelere çıkan ö -
devliler ışrk görünüp görünmediğini 
kontrol etmişlerdir. 

Kalp para mı ? 
Sivas zabıtası önemli 

tahkikat yapıyor 
Sıvas, (Tan) - Hafiğin lpsile ka

munundan Kel Mehmet, kalp olduğu 
anlaşılan bir gümüş elliliği sürmek 
isterken tutulmuştur. 

Mehmet, zabitaya verdiği ifadede 
biribirini tutmıyan iddialarda bu-
.lunmuştur. Evvela, bir beJ liralığı 

bozdurduğu zaman bir tuzcu tara -
f~ndan kendisinE' verildiğini öne sUr
milş, fakat bu iddiası teeyyUt etme
miştir. 

Tahkikata devam edilmektedir. 
Müspet bir netice alınacağı umul -
maktadır. Fakat meclis koridorlarında esen nazanruzın her makam nezdinde hak 

ıinsi bir yıldız rlizgan, birdenbire fi- kiyle mildafaa edileceğine itimat buy 
kirlere bir sarsıntı vermiş: şurada bu rulmasını rica ve arzı tazimat eyle _ 
tada toplanan küçük gruplar arasın- riz) 
da şöyle muhavereler baş göstermiş - Denilmesi de bu kanaati takviye et 
ti: mekte idi. Çünkü, Ali Rıza Paşa ka-

tını sevebilir. Fakat muhakkak di
yebilirim ki, bu hayat kendisi için 
tehlikelidir. Yolunun üzerinde haya.
tını ahenge sokacak bir kadın bul
mak ihtiyacı vardır. 

Yeni mektepler 
Kandıra, (Tan) - Kocaeli ili köy 

lü birliği ,ilçemiz Şeyhler nahiyesin
deki pansiyonlu iJkmektebin eksik

Sanayi Müfettişi Bay Ne- !erinin ikmali irin burada 500 lira-

- lstanbul, adeta işgal altındadır. bineei ae artık heyeti temsiliyeye iş- --------------
Ve bu işgal kuvveti de, en ziyade teş- ten el çektirmek istemiş; ve bunu da 
kilatı milliyeye aleyhtardır. Şimdi bu umumi telgraflarla Anadoluya bildir ıimi öldü lık bir havale ~öndermiştir. Ayrıca tada {müdafaai hukuk} namına bir mişti. 
grup teşkil edersek, ihtimal ki, iti18.f Meselenin en garip ciheti şurasıdır 
devletlerinin hoşnutsuzluğunu ve bel ki, Ali Rıza Paşa kabinesinin fikrini 
ki de müdahalelerini mucip olacak - okşiyarak heyeti temsiliyenin millet
tır. Madem .Ki, (misakı milli) yi ka- ten aldığı kudret ve salahyeti İstan
bul ettik .. Ve bütün fikir ve gayeleri - buldaki Meclisi Mebusana vermek is -
mizi. de ayni misak üzerinde birleştir- tiyenler; bir taraftan bu arzunun hu
dik. Teşkil edeceğimiz grupun adı, sulüne gayret ederlerken, diğer ta • 
(müdafaai hukuk) olacağına, başka raftan da Mustafa Kemal Paşaya çek 

İktisat Vekaleti Sanayi Müfettişi ilçemiz merkezindeki pansiyonlu ilk 
Bay Nesimi 12 gün evvel tutulduğu okul için de 50 liralık ayrıca bir 
zatürrieden ölmliş ve cenazesi Ve- havale göndermiştir. 

kilet, Sanayi ve Milli Bankalar ileri -========--;;;-~ 

bir şey olsun. tikleri şifreli telgrafta; Fındıklı sa _ 
- Meseli ne olsun!. . rayında bulunan meclisi mebusanm 
- Ma.Clem ki, hepimizin gaye ve nekadar çürük esaslara istinat ettiği-

rnaksudu, va.tanın eellmet ve felahı- ni bildinnektelerdi. 
na aittir. Şu halde; selimeti vatan.. Rauf Bey tarafından Mustafa Ke-
Feliı.hı vatan gibi bir şey olsun. mal Paşaya çekilen bu telgrafta, {is-

Bu fikir, mebuslann ekseriyetine tihbaratr mevsukaya nazaran, şöyle 
cazip gelmiş; ve derhal {felahı va - bir vak'a hikaye edilmekte idi. 
tan) isml tercih edilerek bu isimde bir Ingilizler, sabık Sadrazam Tevfik 

gelenlerinin iştirakite Ankarada ~ 
törenle kaldırılmıştır. 

Bay Nesimi Belçikada makine mü
hendisliği tahsilini ikmal etmiştir. 
Dört senedir Sanayi Müfettişliği va
zifesini r makta idi. 

Çalışkan ve faziletli bir mühendi
simiz olan Nesiminin 27 yaşında, 
yurda en çok faydalı olacağı bir sı-
rada hayata gözlerini kapaması 

memleket için büyük bir ziyadır. 

Ailesine, Vekilet ve Sanayi arka
daşlarına baş sağlılığı dileriz. 

grup teşekkill etmişti. P~aya müracaat etmişler; 
Mecliste, bu isimde bir grup te • - Meclisi milliyi toplamamalı idi- İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ 

eekkül etmesi; Anadoluda ve bilhas- niz. 
sa heyeti temsiliye arasında bliyük Demişlermlş ... Tevfik Paşa da bun 
bir hoşnutsuzluğa sebebiyet vermiş • !ara: 
ti. Çünkü, bu isim etrafında toplanan - Kanunu Esasf mucibince buna 
mebusların; milli dava karşısında mecburiyet ... olduğunu bildirmiş. ln. 
(müdafaai hukuk) teşekkUlil ile his- gilizler; 
sen ve fikren beraber olmalarına şüp- - Fakat meclis, itil!! devetleri 
he edilmemekle beraber; Anadolu ve aleyhine galeyan ederse, ne yapar • 
Rumelideki Türklerin vahdetini gös- sınız? .. 
teren bir ismin !eda edilerek bqka diye sormuşlar... Tevfik Paşa da, 
bir isim altında yeni bir teşekkül vü- şu kısa cevabı vermiş: 
cuda getirilmesi; bilhassa düşmanlar - Fesih ve tatil, hukuku padişa-
tarafmdan bir ayrılık şeklinde telik- hidendir. 
ki edilecekti . Demiş. 

iRTiHAL 
Uzun zamandanberi muztarip 

olduğu hastalıktan kurtulamıya -
rak Cuma günü saat 12,30 da ve
fat eden Izmir 176 ıncı alay ku
mandan muavini Bay Tevfiğin 
haremi Doktor miralay Bay Mus
tafanm gelini Yanyah Bay Isken
der ve Bayan Hafız Nimetin kızı 
Bayan Lfıtfiyenin cenazesi bugün 
Beyazıt IUpçüler çıkmazı 6 numa
radan kaldırılarak Eyüp camiin -
de öğle va.ktinde namazı kılma -
caktır. Mevla rahmet eyliye. 

Garibi ıuraaıdır ki, bu gnıpu teı - Bu istihbarat, ister (mevsuk), ve 
kil eden zevat arasında, en hararetli isterse (meşkük) olsun; hakikat bun .. ••••••••••••• 
(müdafaai hukuk) cularla, Kuvayi dan ibaretti ... Şu anda lstanbulun Fın Bugün : Her halde 
Milliyenin Istanbul teşkilatına men - d kl · · 

Uhi kıt-d b t ı ı sarayında, meclısı mebusan sa- Ş K 11up en m m er a.ıı an azı zeva 1 
ta görülmekte idi. Bu zevatın grupta !onunun yaldızlı tavanmda,ince bir kı sınEMADA 
gBrUnmesi; · (milda.faai hukuk) un, la merbut, iki tarafı keskin bir kılıç 
(fellhı vatan) grupuna kalbedilmif sallanıyor .. Ve, mebusların oradakJ Gösterilmekde olan emu.lıiz 
olduğuna dair fikirlerde bir ,uphe u- baka ve hayatı da.- bir tarafını iti- Herkes ondan 
yanmasına sebebiyet ve:1!1i§ti. Ayni llt devletleri; diğer tarafını da padi • 
za.~anda •. ~a.nb.ul tegk~la~; (~_ .. şah Vahidettin teşkil eden- bu keskin Bahsedı·yor 
yeti temsıhye) yı çekenuyerek - ve a- kılıç altında titriyordu. 
tağı, yukarı Ali Rıza P~a kabinesi Bu ince kıl nasıl olsa kopacak Ve harika filmini görünüz. 

Bugün matinelerden itibaren 

YILDIZ Sineması 
Yaz mevsimini acıyor : 

JOHN BOLES ve --~·---""--=-

ANN HARDING 
tarafından emsalsiz bir surette 
yaratılan (Unutmayan Kadın) 
filmini geçen 

SEVEN 
KADIN 

Fransızca sözlü film başlıyor. 
Dühuliye 25 kuruş 

Fransız-.. 
Tiyatrosunda 

26 Nisan Pazar ve 28 Nisan 
Sah akşamları saat 21 de 

kişiden 

8Qc;;~r:~~o 
Solistleri ile 

RUMErt DEVLET 
KORAL 

Heyeti yalnız 2 mUsamere vere
ceklerdir. Yerlerinizi gimdiden 
tutunuz. 

Biletler: Tiyatro gişesinde ve 
Eminönü Köpril başında Kızılay 
Cemiyeti Kaza Merkezinde satıl
maktadır. Telefon 21035. 

erkinile de bir i~ila~ husule ~etire - 0 keskin kılıç' ta meclisin bağnn~·sap 
r~k- A~~ol~d~ milli kuvvetı heye- lanacaktı.Bugiin, bin dereden bin bir ill-• Dühuliye 

20 kuruş ••r/6 
ti temsılıyenın elınden almak maksa- su getirilerek (heyeti te T ) · hü -------------
dile bu gru .......... kk"l ur· d msı ıye yı 

Haşiye: El programlarında; 
işbu konserlerin saat 20,30 yeri
ne 21,30 da başhyacağı sehven 
yazıldığı ve 20,30 da başlıyaca
ğı tekrar ve tavzih olunur. 
Biletleri almakda acele ediniz. 

pun "'9"" u e gıne a- kümden iskata çalışanlar acaba öyle 
ir bir dedikodu da zuhura gelmi3- feci bir günde, kime ve ha:ngi kuvvete 
ti. sarılacaklardı 7 

Felahı vatan grupu, 15 maddelik · ·• 
bir program tanzim etmişti. Ve bu * 
programın en mUhim maddeleri de (Fellhı vatan) grupu teeekkÜl e -

TAN 
A.bone ve ilan ,artlan: 

25-4-936 

Bozdoğan faciası katille 
mahkum oldular 

Mahkeme Hüseyin hakkında idam karart 

verdi, diğer iki suçlu beraet ettiler 
[Husu.!i muhabirimiz yazıyor] 

Aydın, 21 
di bir yılda (74) den (181) 1 

mı, ölen ve gidenler çık 

Bozdoğana bağlı Alamut köyün
den işkence ile öldürülenlerin mu • 
hakemesine Aydın ağırceza mahke -
mesinde devam edilmiştir. Genel Sa.
vaman Şükrü, Hüseyinin ölüm ce -
zasına çarptırılmasını, suç ortakları 
mahpus Veli ile serbest tıarak mu -
hakeme.si görülen Alinin beraatini is 
temiştir. A vukatlann müdafaasını 
da dinliyen mahkeme heyeti, Hüseyi 
nin ölüm cezasına çarptınlmasına 
karar vermiştir. Diğerleri beraat et
mişlerdir. 

Kredi kooperatifi 
toplantısı 

Aydın, (Tan) - Aydın tarım kre· 
di kooperatifi umumi heyeti diln 
Halkevi salonunda başkan NC4et Ak
korun başkanlığında toplanmıştır. 
Bu kongrede saylav Adnan Mendres
te bulunmu~. kooperati!in 2836 ka
nununa intibakı oy bırlıği ıle kabul 
o.Wnmuştur. 

Okunan ve oy birliğiyle onaylanan 
yönetim kurulu ve murakıp raporla
rına nazaran kooperatifin ortak ade-

Vagon atelyesi 
Temel atma merasimi 
Mayısta yapllacak 
Sıvas, (Tan) - Sıvas istasyonun

da bayındırlık idaresinin yaptırdığı 
vagon atölyesinin tesviyei turabiye
si ilerlemi~tir. 
Yapının temeli maysnn haftasın -

da atılacaktır. Ba~bakanla iktısat ve 
nafıa vekillerinin bu merasimde bu .. 
lunmak üzere ,ehrimize ıeleceklerl 

söylenmektedir. 

Her tarafa faydall 
yağmurlar yağıyor 
lzmit, {Tan) - Iki gilndUr bütUn 

bölgeye faydalı yağmurlar yağmak
tadır. Çütçi sevinç içindedir. 

Sivas ta 
Sıvas, (Tan) - lki Uç gündenbe· 

ri devamlı olarak yağan yağmurlar 
çiftçi~i çok memnun etmektedir. 

Mezbaha yapllacak 
Sıvas, (Tan) - Sıvas 9arbaylığı 

evvelce hazırlanan planlar dairesin -
de bir mezbaha yaptırmak için bu 
yılki bütçeaine tahaiaat koymuttur. 

160 kalmıştır. 
Taahhüt olunan sermaye ( 

liradır. Ölen ve gidenlerinıd._.f 
milş, (31,120) olmuştur. 'l'&Jlll""' 
lunan adi sermayesi 14,841 I 
16,524 liraya, ihtiyat sernıaY8 
sarruf yekunu (9395) lirayı 
tur. Geçen yıldan bu yıla d 
len alacak (6680) lira, bu yıl 
lkrazat yeklınu da (6,819) 
Bir yılda 2927 lira klr edilııJfı 
dan masraf ve ihtiyat serın•ye 
larak 1194 lira ortaklara tsfl 
rak dağıtI!mıştrr. Kooperatifi' 
günkü durumu 'udur: 

Tahsil edilmiş sermaye 1~· 
izler 2599, yüzde 10 lar 9395 
faizleri 1530 ki, 30,049 liri 
vardır. Uç aydır bankadan °' 
ra almadan ortaklarına ya~ 
miş, 1000 lira parasmı da 
müddetle bankaya yatı~ 

Yeni idare heyetine, te 
kat Neşet AKKor, Avukat 
Bilge, çiftçi Mustafa Sar' 
yedeklere eczacı Şevket, ı:-~ııl 
Ahmet, murakıplıklara da 'iP' 
şaran ve Mtinir 11eçilmişterdif• 

Küçük Haberler 

Aydın, (Tan) - Aydnı 

kurumu, 9 Mayısta hınire ı;ıt 
yapacaktır. Bunun için devı::,._ 
yollanndan 600 kişilik bit.~.~ 
min olunmuştur. Gezi N~ 
mire olacaktır. atlı 

• Sıvas, (Tan} - Attarı~--
1.yaiuldan yaralanan ilbayPP"" 
hi vaziyeti iyile,miştir. J 

• Sıvas, (Tan)- UraY lt_,., 
bulunan boş arsadan istifade 
rek park haline getirllmetiO',~ 
tan uray parkı için gül fida'll"'' 
kilmeğe başlanmıştır. 

• Izmit, (Tan) - Vıla~ 
mecliai Nisanm 27 sinde 

• Erbaa, (Tan) - Bel~ 
lu 936 yılı bütçesine bir~ 
kinesi için (4000) liralık~ 
bul edilmiştir. 

YEN i NE~~ 
Türkiye Kıulay mean--:~ 

kiye Kızılay mecmuasının l 
yısı çıkmıştır. 

Haritalar mec-'~...# 
Uç ayda bir netrediJJil~:t iT 

ritalar mecmuasının 11 iP"" 
çıkmıgtır. Tavsiye ederiJ. 

tunlardan ibaretti: der etmez; Ali Rıza Pqa kabinesi, 
-Grup, tama.mile (misakı milli) geniş bir nefee almıştı. Artık vükelt 

esasatını kabul etmiş .. Ve bu esasatı heyeti, takım takım gnıpa devam e
aynen takip ve tatbik& karar vermiş- derek birtakım müzakerata başla -
tir. mışlardı... Bu müzakeratm esasını, 

Tiirlı:iye lçln Oqan için 

Lira K. Lln K. Gedikpaşa A Z A K 
Çarşıkapı Sineması 25 Nisan Cumart'? 

itibaren bir haf11 j 

- Grupa dahil banın bir nazırlık Sadrazam ta.rafından teklif edilen: 
kabul edebilmesi için, grupun {ekse- Kuvayi Milliyenin, ikinci bir hUkiı.-
riyetf sülüsan lle karar) vermesi el- met şeklinde görünmemesi; 
zcmdir. Hükumetin icraatına müdahale et-

- HUkQmetten vuku bulacak isti- memesi; 
zahlarm esası; evvell heyeti idareye Maraş tara.flanndaki harekltm,da. 
bildirilecek, ve heyeti umumiyede mU ha ilerilere kadar temdit edilmiyerek 
zakere edildikten sonra; ekseriyeti orada tevkif edilmesi. 
l.ra hasıl olursa, o zaman meclise ia- (Siyaseten mucibi muhassenat) ol-
tiıah takriri verilecektir. mak için intizam ve asayişin temin 

- Grupun mUnaseba.tı hariciyesi edilmesi; Ankraya yeni vali ve ku • 
yani, hükumet ve mahafili siya.siye mandan gönderilmesi, 
ile teması hususatı; heyeti idarece, [Arkası var] 

Bir aylık ' 
s • 
e .. 
t ,...Jlık 

1 50 
4 -
, 50 

14 -

s-
14 -
28 -

ntn için Dlncılık ŞirkeUerine 
mUracaat edilmelidir. 

KUçilk Uln1ar dofnıdan dol· 
ruya ldaremizee almabillr. 

KQçUk lllnlarm 5 eatJrlıfı bir 
defalık 30 lrunıetur. 5 eabrdaı:ı 
tazla11 tc;in aabr başma 5 kun.ı~ 
almır. Bir defadan fazla tc:tn y& 

ktmdan % 10 lrunıe tndirfllr. 

JAN DARK 
Ayrıca : lKl GÖN OL BiR OLUNCA 

CL ARK GAIJl-ıfl" 
CLODETIE co~-

r·n·uFI:f:K .... KAN LEKE~ 
1 S i n e m a ı ı n d a • Büyük T O R K Ç E HEYECANLAR f 1 
: 1 l a v e t en : Renkli komedi : KEDIL ER VE PlLtÇLE~ 
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--6 :TAN 25-4-936 

Davacı, aynı zamanda hakim olmak 
istiyor ve .... kuvvet onun elindedir 

SAGLIK 
OGOTLERI 

HERGUN BiR ROPORTAJ 

Bir kazazede ayağını n 
kaybettiğini anlatıyo 

Bu kuvveti kanuna devretmeliyiz Sigara dumanı Ah, Efendi... Bizi de vaktinde 

tmgilterenln en l3i muharrirlerinden ,.e en orijinal mütefekkirlerinden 
?forman Aııgell, ayni zamanda taıunnıış bir feylesof \'e bir içtimalyatçı
dır. Umumi harpten az e\•vel yazpıış olduğu "büyük hayal,, isimli eseri
le m~hurdur. Muharrir, bu kitabında, harbin hiç kimseye, hatta onu ka
zanana bile yaramadığını iddia etmi}tir. Fikri, felsefi, içtimai sahalarda
ki faaliyeti ile Norman Angell 1933 eneslnde Nobel sulh mükifatmı ka
zanmıştır. Bu yazı, muharririn, günün mühim meseleleri hakkındaki dti
§ünoelerlni göstermektedir. '!-.. aklediyoruz. 

Sigara çok içilince insana zarar ver 
mesinin sebebi,bir vakit,tütünün için 
de bulunan nicotine atfedilirdi. Vakıa 
nicotin pek keskin bir zehirdir. Fakat 
sigaranın ucu kızarınca tütündeki ni
cotinin büyük kıı;mı uçar gider. Za -
ten sigaranın zararı yalnız nicotin -
den ileri gelseydi, çok sigara içenler 
de daha ziyade zehirlenme alfi.kaları 
görülmek lıizımgelirdi. 

kıp da şu sigortaya 

Yarısı kesik ayağını ,bir koltuk
değneğinin yardımile sürüklemeğe 
çalışarak önümde durdu. 

- Senin adın ne? dedim. 
Cevap vermek i~in vakit kazan

mak istiyor gibi idi. Daha doğrusu, 
adını öğrenmekte ne faydam oldu
ğunu kcşfetmeğe çalışıyordu. Bir 
müddet düşündükten sonra: 

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

Eğer dünya gUnün muhim mesele
lerini halletmek istiyorsa, ne gibi 
bir müşkül ile karşı karşıya bulun
duğu üzerinde mutabık kalmış olma
sı lazımdır. Vaziyeti düzeltmek için 
büyük konferanslar yapıyoruz. Bun 
ları yanlış esaslara dayandırarak 

yaparsak, hepsi karışıklık ile ve boş 
şeylerle neticelenir. Bugün herke -
sin hemen Uzerinde ittifak ettiği bir 
fikre göre endişelerimiz ve çektiği
miz zahmetler bir şeyi "olanlar" ile 
"olmıyanlar" ın arasındaki ihtilaf
lardan çıkmaktadır. 

kii işgal ediyordu ve bütün bu mem
balardan istifade ediyordu . . Halbuki sigaradan görülen zarar -

larm en çoğu tahriş alametleridir. Si 
garadan insanın ağzı yanar, boğazı 
tırmalanır, öksürük gelir, göğsü do -
luysa insan içindekini çıkarmağa mec 
bur olur. 

- Adım Yusuf oğlu Mehmet ... 

Bu fikir, kat'iyyen mevcut olmı
yan bir vaziyeti hakikaten mevcut 
imiş gibi gösteriyor. Çünkü bir şeyi 
olanlar, o şeye malik değillerdir. İn
giltere imparatorluğa malik değil
dir, ne Kanndanın, ne Avustralya -
nm ,ne Hindistanın sahibidir. Büyük 
milletlere mensup insanlar, küçük 
milletlere mensup olanlardan daha 
zengin değillerdir. Büyük bir impa
rator:luğu olan Fransa halkı, hiçbir 
imparatorluğu olmıyan lsveç halkın
dan daha iyi yaşamamaktadır.Binaen 
aleyh ,yukarda ileri sürülen fikir, po 
litika ile ekonominin biribirine ka
rıştırılmasından mütevellittir. 

Harp borçları yüzünden Büyük 
Britanya ile Birleşik Amerika ara
llmdaki kavga en hararetli zamanın
da iken bir Ame.-ikalı ayan azası, 
lngilterenin, Birleşik Amcrikaya, 
harp borcu olarak, Garbi Hindistan 
ile Kanadanın bir kısmını vermesini 
teklif etmişti ve bu teklif mühim bir 
gazete tarafından tutulmuştu. 

Filen bir mülk devri olacak mıy
dı? Hayır, zira, çiftlikler, tarlalar, 
fabrikalar, madenler, maden hisse 
senetleri, evler, devirden evvelki el
lerde kalacaktı. Esasen, bu malla -
rın ekseriyeti - ki bonolar, ipotek
ler, aksiyonlarla temsil cdil~yordu -
çoktan Amerikalıların ellen~e geç.
ınişti. Sadece, hükumet degışecektı 

• 
Ya "bir şeyi" olmıyanlar? Italyan

ların söylediklerine bakılırsa, sanayi 
için iptidai maddeye ihtiyacı vardır. 
I<'akat iptidai maddesi olup ta bunu 
muhafaza etmek, alakoymak istiyen 
bir memleket var mı? Büyük Bri
tanya, hiçbir milletin sahibi olmadı
ğı en büyük ihracat sanayiini, Lan
cnshire pamuk sanayiini, kurduğu 
zaman, bu sanayi, ecnebi maddei ip
tidaiyesi ile yürütüyordu. Büyük !3.ri 
tanya, sanayiine pamuk bulmak ıçın 
gidip Louisiane veya Georgie'yi f et
hetmedi. Sadece pamuğu satınaldı. 
Hatta Louisiane onun bile olsaydı, 
bugün nasll Avustralyadan yün sa
tınalıyorsa, yine de satın alacaktı. 

Bugünün ekonomi mes~lesini~ ~e
gane hal çaresinin "kendı kendısıne 
kifayet etmek" olduğu fıkri, ha~ise
lerle mahvedilmiştir. Hiçbir mıllet 
Birleşik Amerika kadar kendi ken
disine kifayet edemez, onun kad~r 
membalara sahip değildir. Buna rag
men, bu, diğer milletler gibi, onun 
da. müşkülleri olmasına ma~ni olm~
maktadır. Bir imparatorluga malık 
olmak biltlin ekonomik müşkülleri 
ortadan kaldırıyorsa, niçin tarihin 
en büyük imparatorluğuna malik o
tan Büyük Britanya, düyanın en ağır 
vergileri olan memlekettir de, hiçb~r 
imparatorlukları olmıyan lskandı
navya memleketlerinde lngiltereden 
fazla müşklilat yoktur?. ......, 

* 
BugünkU beynelmilel gerginlikle-

rin mebdeleri Versay Muahedesinde 
ve hakiki hal çaresinin onun suiisti
mallerine bağlı olmadığını tecrübe -
Jer bize ispat etmiştir. GayrimUmkü
nü bir an tasavvur edelim ve Versay 
Muahedesini Almanyanm geniş mik
tarda lehine yeniden yaptığımızı far
zedelim. Ona sadece müstemlekele
rini değil, harpten evvelki toprakla
rını - Alsas - Loren de dahil oldu
ğu halde - ve maden membalarmı, 
iade ederek onun mükemmel ticari 
vaziyetini yeniden ihya ettiğimizi 

farzedelim. 
Almanların hül) alanndan bile ge

çirmedikleri bu mucizeyi tahakkuk et 
tirehilsek bile pekalf, biliyoruz ki. yi
ne ulh için bir zımıın elde etmiş ol -
ım~·acal'Jz. Zira, A'TttJla, harbe sü
rüklendiği zaman Ahn.anya bo mev -

Şüphesiz, ekonomik mesele yok
tur demiyorum, fakat hudutlarla oy
namak arzusunun bununla hiçbir a
lakası yoktur. İngiltere !mparator
luğunu alabilip onu İtalya, Almanya, 
Japonya arasında paylaşabilseler, 
bununla, mevcut ekonomik hastalık
ları yine ortadan kaldıramazsınız. 

* iptidai maddelere gelince, müşkil-
lat onları elde etmekte değil, asıl el
den çıkarabilmektedir. Kömürünü 
yiyecek haline getirebilmek için, İn
giliz madencisi onu satmak mecbu
riyetindedir. İngiliz kömürü alabil
mek için, birisi, kendi mamulatını 
bir başkasına satmak, o başkası da 
satınalabilmek için istihsalatını sat
mak ilah... mecburiyetindedir. Bu 
bir mübadele, daimi bir ticaret me
selesidir, ve bu ticareti canlandırmak 
için yegane çare, usuller, kaideler ve 
bir kanun yapmaktır. 

Dünyanın ticaret yollan üzerinde 
bir "ticaret kanunu" tatbik mevkii
ne koymak için teşriki mesai, bugün 
gayrikabildir. Buna mani olan da 
bu yolda seyrüseferi organize et· 
mektense, yolun bazı parçalarına 
sahip olmanın daha faydalı neticeler 
vereceği hissi demek olan "tasarruf 
havali" dir. Alelflmum, bir yere doğ 
rudan doğruya sahip olmanın, daha 
iyi bir müdafaa vaziyeti verdiği zan
nolunuyor. 

Işte burada meselenin ruhuna ge
liyoruz. Sulh zamanında, iptidaf 
maddelerin politika kontrolu altında 
bulundurulmasına, yani bir impara
torluğa sahip olmağa. lüzum yok 
iken, ticari yollar kapandığı zaman, 
iptidai madd lerln el altında bulun
duriilması birinci derecede bir ehem
miyet alıyor. Bir milletin kendini 
müdafaa için yalnız kendi kuvvetint' 
dayanması icap ederse, ne kabilse 
alacaktır. Hoş bu, fizik veya politik, 
her yaşıyan uzviyetin en derin bir 

Nomıan Angel! 

Bunlar da, pek ehemmiyetli olma -
makla beraber, şüphesiz can sıkıcı şey 
!erdir. Bütün dünyadaki insanlar -
dan hemen hemen yarısının içitiği şu 
sigara dumanının tahriş etmek sı -
kıntısı da olmasaydı. keyif elbette da
ha tamam olurdu . 

diyebildi. 
- Nerelisin? 
- Ayancıkh ... 
- Ne iş yapardın? 
- Ayancıktaki kereste fabrika-

sında hizarcı idim. 
- Kim, seni böyle sakat bıraktı? 
!çini çeh"ti : 
- Hiç kimse .. Ben kendim sakat 

oldum. 
- İnsan, durduğu yerde sakat ka

lır mı? Elbette bir kazaya uğradın? 
Eski yaralarım depreştirdiğim 

için olmalı, biraz da hoşnutsuzlukla 

Tütün meraklısı birkaç hekim si • 
gara dumanından o tah~ etmek has 
sasmı kaldırmak için birtakım tecrü

insiyakı olan, muhafazai nefis insi- belere girişmişler. Elde ettikleri ilk 
yakıdır. netice hem onların kendilerini, hem - Dur, dedi, sana anlatayım .. . 

* de bütün tütün meraklılarını sevindi- Fabrikada hizarcı idim, dedim ya .. . 

yüzüme baktı: 

Müdafaa nedir? Geçen yüz sene- recek bir netice: Sigara dumanının Şimendifer yolu için travers yapı
denberi, Büyük Britanya birçok boğazımızı, göğsümüzü, duman ters yorduk. Bir haber geldi: "İlerde 
harplere girişti ve daima bu harpleri gittiği vakit gözümüzü de tahriş eden Çangalda yagın var!" dediler. 
yabancı bir toprakta yaptı. Fakat hassa tütünün kendisinden gelmi- Bizim idarenin bütün ormanları Yusuf oğlu Mehmet H 
bu, bu harplerin taarruzi olduğu de- yor ... Meğer sigara dumanının verdi- içinden tren geçer. Hani o küçük _ Şirket, belki bir y 
mek değildir. ği öütün o rahatsızlrklara sebep -til - ttenlerden ... Hemen, bizi de bu tre- lunur sana ... 

Fakat müdafaa demek, hukuku • tün sigara haline gelip te onu içecek ne koyup yangın yerine gönderdiler. Köylünün şehirliye kartf, 
muzun müdafaası demekse, bakınız d k Fakat yolda, ben düştüm. Ayagwı • gı0zledigwi emniyetsizligwi açı . !erin eline gelinceye ka ar uruması.-
büyilk ve kuvvetli bir milletın zaru- mm biri tekerlek altında kaldı. Son- bir bakışla beni süzdU: 
retleri bizi nerelere kadar götürü- na meydan vermemek için- tütüne ka ra, hastanede, kestiler. Aha .. §İm- - Yardım mı dedin? .. B1l 
yor. Harpten evvel Almanyanm nştınlan gliserin imiş. di böyle oldum. da kim kime yardım eder! .. 
kuvveti, kudreti, Büyük Britanya- Gliserin, vakıa çatlamış ellere sü - _ Hastanedeki masrafını kim orada, birisi daha benim gi 
nınkini tehdit ettiği zaman şöyle di- rüldüğü vakit, çatlakları onarır, elle- veriyor?.. ğmı kaybetti idi. Para fili!' 

yorduk: ri yumuşatır ama, tütüne karıştırılıp _ Orman şirketi.. On aydanberi ler diye umduk. Ama, 
"Almanya daha kunetli olursa, ih- ta duman olunca hem dokunduğu ye- buradayım. Çok ta iyi bakıyorlar yardım görmedi. Şimdi A 

tilfıf \·ukuunda hukukumuzu müda - tek ayağile sokaklarda gaz.eti 
w •• h. ri tahriş ediyor, hem de insanı az çok hani.. Ama, neye yarar ... Ben, bir 

faada.n aciz kaJacagız. Bu, lıur, ıç- •. d .. km ayaktan oldum. Bundan sonra, hiç evini geçindiriyor. . 
bir milletin kabul edemiyeceği bir va- zehirliyor. Tütünun a 1 kötu çr ası - Sizin taraflarda ken 
zlyettir.,, na setıp gliserin oluyor. bir iş tutamam gayrı! .. Perüşan ol- gortaya koyduranlar var nııf 

d O halde tütüne gliserini karıştırma duk gitti... - Sigorta da nedir? Felaket şu ki, her sefer, avacı, Teselli vermek istedim: 
ayni zamanda hakim olmak istiyor, mak lazım. Tecrübe yapan hekimler _ Yok canım!.. Neden perişan Sigortanın ne olduğunu, 
ve kuvvet, kanunun aleti olacak ye- de, öyle düşünmüşler onun yer:ine olasın. Hastaneden çıkınca elbette h Yusuf oğlu Mehmede, O 

döndüğü kadar anlattım. re, davacıların elinde kalıyor. Dava- -yine tUtünün kurumasına meydan bir İ"' bulur, çalı.:ırsm. 
:a- :a- iyi anlatmışım ki, ben daha cılann nafiz kuvvetini kanuna dev- vermemek için- "Diethylene glycol.. _ Kt'f'lik kesik ~Uı:dlt:..__--i:_~=-----'ı bitirtı"ed : 

redebiliriz. Eğer bUyük milletler bu adında bir maddelrarıştırmıŞlar. - Şimdi sağlam, gilçlU kuvvetlı _ Ali, efendi. .ae i, tiiZI 
prensipi kabul ederler ve ona tutu- Her tecrübe ilkin tavşanlar üzerin- adamlar iş bulamıyor. Bana bu tek tinde birisi çıkıp sevabına fi. 
nurlarsa bu suretle, herkesin hukuk de yapılır. Tütün bu madde ile karıştı ayağımla kim iş ':erir ki... taya yazdırmış olsaydı! .. ş· 
müsavatını temin edebilir. Bu huku- rıldıktan sonra dumanı bir nargı.lcden . -;: Ayancıkta kımsen yok mu se- kine berikine avuç açmaktall 
ku bitaraf bir hakeme verebilir, ve nın, 1 d k' 
harpçulara mukavemet edebiliriz. . geçirilerek nargilenin suyu tavşanla- · B' B' d t' ur u ... 

. . - ır anam var. ır e ye ım Bunları söylerken, gözle 
Normnn Angell rm gözlerine damlatılınca, glı.serınle kardeşim var. Benden bir yaş kil- narında iki damla yaş vardJ. 

Gazeteci Sadetlinin cenazesi dün 
göz yaşları arasında kaldırıldı 

kanşmı.ş tütünden üç kere daha az çüktür o ... ·Rençberlik yaparak ana- Zavallı, Yusuf oğlu Me 
1 tahriş etmiş. mızı geçindiriyor. Snlilhaddtn ıl 

Sonra da, o maddeyle karışmış til-
tünden yapılan sigaraları tütün tir -
yakilerine içirmişler. Bu tütünün lez
zeti gliserinle karışmış tütünün lez -
zetinden hiç ~ağı kalmadıktan baş
ka, tiryakilerin boğazlan, göğüsleri 
gözleri pek daha az yanmış, öksürük 
leri kesilmiş. gliserinli tütünü tekrar 
içince eM rahatsızlıklar yine baş gös 
termiş ... 

Kemal Küçüğün cena- Belediye 

zesi bugün kaldırıllyor Plcika resimlerinİll 

Dünkü cenaze merasiminden bir görünü? 

Vefat ettiğini teessürle bildirdiği-! nizd~n, .gizli gelec;k . yıkatan, yel
miz kıymetli gazeteci arkadaşımız kenlilerı bekler, bındıgı sanda.ldan 
Sadettinin cenazesi dün merasimle \ iplere tut~~arak, f:ak8:ya .~cçe;. ışgal 
kaldırılmıştır. Sadettinin cenazesi kuvvetlerının tehlıkelı gozlerı. 8:ltın
Tcşvikiyedeki Amerikan Hastane - da, lstanbul halkına r:r~h verıcı h~
sinden kaldırılmış, namazı öğleyin vadisler alırdı. Sadettının w g~etecı
Teşvikiye camiinde kılındıktan son- lik kabiliyeti ve çalışka?lıgı hır .h~
ra Kuruçeşmedeki aile makberesine rikuladelik idi. Gazetecı s.adettının 
defnedilmiştir. yeri, henüz Ankara caddesınde boş-

. M b t C · t· R tur. Merasımde, at ua emıye ı e 
isi Giresun Saylavı Hakkı Tank Us, Sadettin son zamanlarda lnhisar
lnhisarlar Umumi Müdürü Mithat, lar İdaresinde çalışıyordu. Orada 
ve kendisini seven bütün arkadaşla- gösterdiği kabiliyet ve çalışkanlığı, 
rı ve dostları bulunmuşlardır. Cena- dün cenazesinde bulunan İnhisarlar 
ze camiden çıkarıldıktan sonra, ar- Umumi Müdürü Mithat şöyle anla -
kadaşlarmın omuzlarında Maçka Si- tıyordu: 
tahhanesi önüne kadar getirilmiş, o- _ Sadettinin bilhassa Tütün Ka-
radan otomobille Kuruçeşmeye ka-

nunu projesini yapan komisyondaki dar götürülmüştür. 
mesaisi ve gösterdiği ihatalı ve vuDünkil cenazede bulunanlar, onun 

ne eşsiz ve yılmaz bir gazeteci oldu- kuflu kabiliyeti bir harikadır. Tütün 
b. 1 · l Kanununun hazırlanmasında Sadet-ğunu, hatıralarını biri ır erme an a-

tıyorlardı. lstiklal Savaşında, Istan- tinin büyük ve değerli rolü vardır. 
bulun bin bir çember içinde mahsur Sadettinin Cenazesinde İnhisarlar 
olduğu 0 feci ve korkunç zamanla- Umumi Müdürlüğü, İnhisar memur
nnda Sadettin, Anadoluya ait bir ları, ve Matbuat Cemiyeti namına 
güzel haber, bir resmi tebliğ almak yaptırılmış üç çelenk vardı. 
için, soğuk kış gecelerinde Karade- Şehrimizdeki ecnebi matbuat m\l-

Bu güzel haberi alınca - sakın - şu 
yeni tütünden getirteyim de içeyim, 
demeyiniz. Tütün kaçakçısı diye ya -
kalanırsanız, ne ben kar1171nm, ne de 
sizi başka kimse kurtarabilir. 

Lokman HEKl!\I 

messilleri namına da Kanoti bazrr 
bulunmuştur. Sadettin ölmeden bir 
kaç gün evvel, bu feci akıbetini bili
yordu. Ailesine: 

- öldüğüm gün bari mezarıma 
çok yağmur yağsa, demişti. 

ÇünkU, mel'un hastalık, Sadetti -
nin midesini kapamış, onu bir yu
dum suya hasret bırakmıştı. 

Dün, Sadettinin tabutunu omuz
larında Kuruçeşme sırtlarındaki me
zarlığa çıkaranlar, sıkı bir yağmur 
altında kaldıkları vakit, Sadinin bu 
sözlerini hatırladılar. 

Sadettine Allahtan rahmet diler 
ve ailesine en candan taziyetlerimi
zi sunarız. Fakat, bu eşsiz Ankara 
caddesi çocuğunun arkadaşlarını 
kim teselli etsin? ..• 

Teıekkür 
Dermansız bir hastalığın zalim 

pençesinden kurtulamıyarak bile 
bile ölümün kucağına düşen zevcim 
!nhisarlar İdaresi Memurin Şubesi 
Kısmı Amiri ve gazeteci Sadettinin 
cenaze merasimine gelmek ve bizle
ri teselli etmek zahmetinde bulu -
nan inhisarlar Umumi Müdürü Mit
hat, Matbuat Cemiyeti Reisi ve Gi
resun Meb'usu Hakkı ;rarık Us ile 
kocamın inhisarlar ve matbuat ar
kadaşlarına alenen teşekkUr ctmeği 
bir borç bilirim. 

Merhumun zevcesi 
Nazan Sadettin 

Ölümünü büyük t~ssürle haber 
verdiğimiz san'atkar Kemal Küçü
ğün cenazesi bugün saat 10,30 da 
Ingiliz Sefareti arkasındaki Kamer-
hatun camiinden kaldırılarak köprü
ye indirilecek, saat 11 de bir Hali<: 
papurile Eyübe nakledilerek aile 
makberesine gömUlecektir. 

Cenaze merasiminde İstanbul Be
lediyesi, Konservatuvar, Şehir Ti -
yatrosu, Güzel San'atler Akademisi, 
Halkevi, Matbuat Cemiyeti namına 
birer heyet bulunacak ve bu teşek
küller namına çelenkler konulacak
tır. 

Eminönü Halkevinden: 
Gösterit Şubemiz üyelerinden ve 

Istnnbul Şehir Tiyatrosu san'atkar
larından M. Kemal KüçUk vefat et
miştir. Cenazesi bugün (25-4-936 
cumartesi) saat 10 da Beyoğlunda 
Aynalıçarşıda Kamerhatun camiin -
den kaldınlacaktır. 

Birçok değerli hizmetleri hasta 
halinde bile Evimizden esirgemiyen 
bu arkadaşa son vazifemizi yapmak 
üzere bütün Evimiz bağlılarının bu
lunmalarını dileriz. 

Şişli Halkevinin hazır

ladığı müsamere 
Şişli ve Nişantaşı civan mektcp

lerindeki muhtaç talebeye yardım 
maksadile Şişli Halkevi Sosyal Yar
dım Kolu çok mükemmel bir eğlen
ce hazırlamıştır: 

27 /Nsan/1936 pazartesi akşamı 
saat 21 de TAN sinemasında verile
cek müsamereye kıymetli snn'atkar
larımızdan Hazım, Halide, MUnür 
Nurettin ve arkndaşlan, Mühendis 
oğlu ve arkadaşları ile Halkevi Gös
terit Kolu iştirak edeceklerdiir. 

tahsiline başlanı 
Son nüfus tahriri mtinase 

pılan numerotaja ait plaka 
rinden halk tarafından 

icap eden meblağın tahsili 
belediye şubelerine emir ". 
Malfım olduğu üzere bu resiJll 
bina sahiplerinden alınacak 
binaya 55 kuruş isabet etın 

• Konservatuvar M U t 
sısı Marks, mayıs ortalarıtl.,, 
mize gelerek konservatu 
işlerile uğraşacak ve ko 
rm umumi imtihanında b 
nacaktır. 

Konservatuvar şan d 
bazı derslerden bu yıl ilk 
rak mezunlarını verecektir• 
mukavelesi haziranda bi 
de bu mukavelenin tecdit 
memesi hakkında henüz k 
rar verilmemiştir. . 

• Belediye lktısat Müdilt 
ve A füstahdcmin Şubeli .,: 
fik ay başında başka tı6t 
nakil v& tayin edilccektit· 
randan itibaren de bel 
müdUr muavinhğile Dl 
müdürltiğü nyrtlacaktır. 

• Kapalı zarfla yapıla!l 
lerde verilen teklif m ~ .JI 
son Münakasa ve MUJAy-"".;, 
nuna uymadığı görülnıe~ 
dolunmaJctadır. Bunu n 
tc alan belediye reisliği bU 
tuplarm bu kanuna gare 
ve işlerin bu yüzden 1JJlCll' ~ 
için alakadarların kan "(Jl'l1"': ~ 
tane edinerek ona göre 
melerini tamim etmiştir· 

Fransız muhripler~ 
lki gUndcnberi liman 

nan Fransız muhripJerl bO 
reket edeceklerdir. 
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Bugünkü Program 
lstanbuJ 

18: Dans musikisi (p!Ak): 19: Çocuk il· 
ati, hikayeler; 19.30: Çocuk Esiraeme Ku
rumu namma konferans; 20: Kadıkoy 
Halkevl koro heyeti. Şef: Profesör Hulil
ııi; 20.30: Stiıdyo orkeıtraları; 21.30: Son 
haberler. 

9 --

!0:1:ı. \ iKi FAKIR 
'----------.~-----Peride CELAi. 

No. 67 

Kadri itiraz edecek adam bulmuş bırakmıyor, 
Adnanı öğle yemeğine alıkoyuyordu 

Saat 22 den ıonra Anadolu Ajanımm 
gazetelere mahsus havadis servisi verile
cektir. 
Bükl'fıf 

13 - 15.10: Pllk ve haberler; 18: Aske
ri bando; 20.15: Şarkılı konıer; 21: Rad
yo cazı; 24: Konser nakli. 

Bir arabaya atladı. Cerrah~~aya, 
,.,_ .. d ki ,.,..zacmm gösterecegı,, ev-
AOŞe e ""' dri bay 

de Fransızca ınuallimi Ka ye .d -
ram tebrikine gid.iyordu. Bunu ~~~ : 
yete söyliyemezdi: 0, bayr~ ·p
kine gidecek kadar Hidayete arşı 1 

t·d • d ğil. di Adnan yavaş ya -
ı aı adam e ·. d Bu" yavaş 
vaş Hidayete benzı.yo:U~dt ölünade 
yavaş,, Iık, bu tedrıç.' • evi ölüm
felaket olan bu tedrıç, :-:eubire na
de saadetti. lnsanla.rm ~ di az a -
ınussuz olması ıazrıng Y 
dam namussuz olurdu. w• • 

B . . . bayramını tebrik edecegını 
ırının .. 1 Jrti· an'a-

Ridayete söylese küç~ ;e te' karşı
nenin esiri olmak - Hı a.ye rdu Za 
:A.dnanm namusuna doku~~yo ist~mi
ten Kadriye bayram te~nk~!n altı 
yerek gidiyord.u: ~adn, ~ınışb. Her 
ay evvel (8) Iıra ~linç cuın var; u
ay başı "size ufak bır bor . -

ız demış, bu pa 
nuttum sa.nmaytn " hatırlamış, al 
rayı altı ayda. altı kere danbe 

·ti O zaman 
tısında da ve~~~ · ld ğu kadar 
ti bu borcu, nıumkUn o u b mı 
geç ödemek için geçen şeker aY!"' · 
:Adnana bayram tebrikine gel~~lıu 

Fakat Adnan bu bayram te ~1 ·mi 
!ade etmeyince Fransızca ınu ı 
Kadri kudurmuş, aleyhinde, korku~; 

- ı"ki cıg· w eri iki cehennem gı ı 
agzını, 

örilnecek kadar açmıştı. · 
g Adnan bu adamı susturmak i~ 
bu kurban bayramı Cerrahpaşadakı 
eve gidiyordu. Araba kapıda vaka o
larak durdu: Cumbada bir kadın ~ 

. k ikan kafesin altında, entarıli 
fı • a • ' k kt "kj fesli Fransızca muallunı; so a a .~ 
çocuk· dilenci, turşucu; posta mu -
vezzii; eczacı ~ırağı hep birden dur-
dular. 

Adnan ce lerini arıyor ~ordu: 
-----m=ıç ufak ıgı bul•vvnaMı. ~ 

riyi pencerede gördü: 
_Kadri Bey, ufaklıfmı yokmUf, 

bir çeyrek atarmısmız? 
Kadri pencereden haykırdıt 
_ Alerresi velayin mon.şer. . 
Şimdi ikis.i ~e ~ada pazı pazıya gU 

fe§iyorlar gıbıydı: 
_Yemin etme Kadri Bey. 

1 
- Nasıl etmem; bu, bana hakar;t· 
_ Canım neden hakaret oluyor .. 
_ Hakarettir işte • 
_ Canını birader; bayramınızı t~ 

l'ike geldik diye !.rab~, paramm suıe 
:verdiremeyiz, degıl m~. '-reli 

Adnan lirayı Kadnnln bet ..,.. 
. .b~ gergin duran eline sokmak, 

venr gı ı. ..ı-- panna.klarmı ıı>rla 
paranın Uzenı..., 

b ükmek :istiyord~ oc Uın 
"K bil değil· aımaya.n,, adam, m. . 

a 1 damla bırı-
lUn değil verecek 0 an:, a .. .. K dri 

rılın ıar · bır turlu a 
birlerine sa . ış . ' a vermiyordu; 
lirayı alıp hızınetçı ~ız ~ · al
Parayı bozdurtup içınden çeyregı rmi 
ınıyacaktı. Altı aydır bo~unu ;~ 
yen adamın bu boyardalıgma. 

caa , _ _ ., "" ktı. f akar bu ara-
yavaş yav- AJ-..- ' bat 
Irk Kadrinin omuzunda duran w 

lllA.dnanın başı- oda kapısının araiıgm 
«la §erit gibi bir deri ~ı, 

. · Ustllnde bir örlim-
aonra bu tentın di, "Böyle 
cek gördü: ManasızF fek Yt birdenbire 

.. .. m sandı. a a 
goruyoru ,, yUz örümcek 
ıerit güzel bir esıner ' 

ld Adnan çıban& sa-
lla.lep çıbanı o u, va e-

rd Yüz kapının yavaş ya ş g 
ra ı. , Adn na Adn&n 
nişliyen çizgisinden a ' 

1 
ordu. 

Kadrinin omuzundan ona bak y tek 
Adnan iki ki3tyle birden ~onuşan 
adamın kanşık lakırdılarıyle ~a~~ 
bakıyor, kocasi~le k=rş:I~tm~~tu; 
lini unutmuş: elindedü Unce tuttuğu 
avucundan bır şey . ş m düş -
lirayı hatırladı, Ka~~ p~ ı çevir
t .. ;;.;ı yeri görmek ıçm aşın d 
u6... . ti. Basılacaklardı. A -

di · Adnan bıt · .. · b' 'birine 
, ve kadının gozlen m 

nanın anaı .. ...:ı •• 
iki vücut kadar ın a.u,--

eanlan ef aldı Para dUşUn-
Adnan rahat n es . 

ki izgı· kaybolmuştu. 
ce kapıda ç . diye kadar nt -

Adnan "bu eve şun 
. . ti. buradan )lannal'& 
~in gelıneın.1Ş ' eerraııpqanm ha
görünilyordu; bu h __ .. ,..:ı,. acaba 

al 'b& Ada avııuu,-• 
\7ası g ı rdi, Anasına bu ına-
Kadrl bey ne de ~ydan daha. iyi 
hallenin havası k - ·u mu gelse· 'ydi., Ona o....,. 
gelmez ını • dn hastasını ne 
lerdi '!,,Fakat A ~n. Vicdan azabı 
maksatla hatı_rııyor ut: haklı kuvve 
(1 k . tedı. şehve m 

tiuyınkia Jıs ~edan azabiyle eğleni· 
, tap arın banma çıldıran Ad-

7ordu. Halep çı tr oJ.d~U an
IU.. •wı. JlıC ~e. 

lam'fYan insan yığmtan içinde kimı;ıe· 
nin olmıyan bir şehveti bulmuş, ın
sanlardan ayn sevmiş oluyordu. İz
diham bu şehveti anlıyamazdı. 
Şimdi konuşuyordulardı; Kadri sa

raya sövüyordu. Biri çıkmalıydı, bu 
memleketi kurtarmalıydı; o, bu ada· 
mı bekliyordu. Adnan, Kadrinin Uç 
ay evvel Suaviyi beğendiğini hatır
ladı. O zaman Kadri Suaviyi bir 
ba~Tak gibi göklere çıkarmıştı. Ad
nan bugün ona sevimli görünmek 
için: 

- Bir Ali Suavi daha çıkar, mem
leketi kurtarır; dedi. Bu cevap, Kad
riyi memnun edemezdi: Kadrini~ 
keneli beğendiği Suavi mernleketı 

kurtarırdı, Adnanm Suavisi değil. 

Çırağan sarayı kahramanını, Kadri, 
şimdi çamura. batırıp çıkarıyordu; 

kahraman, sarığına kadar siyahtı: 

- "Suavinin kansı lngilizdi ; kendisi 
İngiliz casusuydu.,, 

Kadri, itiraz edecek adam bulmuş, 
bırakmıyor, Adnanı öğle yemeğine 
alıkoyuyordu. Kalktı; Adnanla ko -
nuşarak odadan çıktı; kansını kapı
nın önUnde buldu : Kadın "misafirin 
yemeğe kalıp kalmıya.cağını soracak 
mı~!,, Kadri cevap verdi: "Kalıyor
du.,, Yalnız "Zehra ne yapıp yapa -
cak, veresiye külbastı alacak,, öğle 
yemeğinin sefaletini azaltacaktı. 

[Arkası var] 

Spor cezalarının 

reislikten lstanbul 
affı kararı umumi 
mıntakasına bildirildi 

Muhtelif sebeplerle cezalandınlan 
sporcuların umumi kongrece cezala
rmm affedildiğini telgraf haberi ola-
rak bildirmiştik. 

Spor Kurumu Genel Başkanhğt, 
bu karan tstanbul bölgesine resmen 
bildirildiğinden cezalı olan sporcul~r 
klilplerinin resmi müsabakalarına ış 
Urak hakkını kazanmışlardır. Bu af
ten spor sahalarile idari işle:<ie ce
zalananlar istifade edecek, klilp ve 
mmtaka deği9tirerek nizami ceza 
müddetlerini bekliyenler istifade ede 
miyeceklerdir. 

Hilal Adapaıarında 
lıoıondı 

Bir maç yapınak Uzere Adapaza
nna giden Hilll takımı ldma.nyurdile 
yaptığı k&I'fılatmada ' - 1 kaza.n-

D>Jftlr· 
Kral lıuposı flnoli bugün 
oynanıyor 

Kral Kupası maçlarmrn finali, bu
gün Londrada lmparatorl~k S~dı 
olan vembleyd'de Arsenal ıle Şefild 
arasında oynanacaktır. 

Haddi istiabı 100.000 kişi olan bu 
muazzam stadın biletleri geçen haf
ta bittiğinden içeri girememek ıstı
rarmda kalan halkın oyunun cereya
nını dinliyebilmesi için stadın etra • 
fına 100.000 kioi dinliyebilecek hu
susi tertibat yapılmıştır. 

Biltiln galibiyet tahminleri ~
nalin üzerinde toplanmasına ragmen 
kupa maçlarında an'anevt ,anıdan 
neticesi müteaddit pınpiyonluk al
~ olan Şefild oyuncularmm bu ga
libiyeti Arsenale pek kolaylıkla. kap. 
ıırmıyacaklan ümit edilmektedir. 

Yüıücülerfmfı iyi dereceler 
elde efff 

Kış idmanlarmı Beyoğlu Halkevi 
salonlarmda yapan yüzilcülerimiz, 
vekaletin müsaadesile pazar günleri 
Yalova havuzundan istifade ederek 
çahşmağa başlamışlardı. . 

Bu metodik çalışmalardan yUzU
cUlerimlzin azami istifade ettiklerini 
ıeçetı lla.fta ıapılan husuai ı:güsaba· 

katarda elde edilen dereceler gös
termiştir. 

10 müsabıkın girdiği 100 metro 
kravlda Orhan 1,06 ile birinci, Rauf 
1,07 ile ikinci gelmiştir. 

5 müsabıkın girdiği 200 metroyu 
Halil 2,36 ile kazanmıştır. 

YüzücUlerimizin mevsim bidaye • 
tinde kendi rekorlarına yakın elde 
ettikleri bu dereceler çok muvaffa
kıyetli ve ilerisi İçin o nisbette Umit 
vericidir. 

Bildlrlkler 

LIK MAÇLARI: 
25/ 4/ 1936 cuına.rtesi günü yapıla

cak maçlar: 
Şeref stadı: 
Süleymaniye - Topkapı B ta.kım

lan: saat: 15. Hakem: Samim Talu. 
26/ 4/ 1936 pazar günü yapılacak 

maçlar: 
Fener stadı: 
Altınordu - Sumer A takımları; 

saat: 12,30; hakem: Adnan Akın. 
Şeref stadı: 
Beylerbeyi - Ortaköy A takımla

n; sa.at: 12; hakem: Kemal Halim. 
Süleymaniye - Topkapı A takım

lllrı; saat: 13,45; hakem: Ahmet 
Adem. 

Yan hakemleri: Şeref, Esat. 
lstanbul Bölgesi Voleybol Heye· 

tinden: 
24/ 4/ 1936 cumartesi gUnU yapıla

cak voleybol teşvik müsabakaları: 
Hilal - Eyüp; saat: 16; Hakem: 

Tallt 0zıflk. 
Galatasaray - Feneryılmaz; saat: 

16.30; Hakeın: Adna.n Akm. 
Genç takımlar pmpi>:OD&BI komi

tesinden: 
Kadıköy stadı: 
Vefa - Galataaaray; saat: 9,30; 

hakem: Adil Giray. 
Gilneş - Altmordu; saat: 10.30; 

hakem: Galip. 
Hakova Maçları Tertip Heyetin

den: 
1 - Viyananm birinci sınıf pro

fesyonel takımlarmdan Ha.kova 2 nci 
maçını, 26/Niaan/1936 p_aıar gUnü 

Berllo 

19.15: Opera pl&kları: 20: Küçük kon
ıer; 20.45: Aktualıte: 21.10: Şarkı ve ha
fif havalar. 

varı,ova 

16.30: Hafif musiki; 17.45: Şarkılı kon
ser• 18.45: Muhtelif; 20: Malinovaki'nin 
"F~jer Çiçeğı" adlı operası; 22: Uzakta· 
ki yurttaılara c:miıyon : 22.35: Şen ncljri
yat; 23.05: Danı musikıııi. 

Buda peşte --t8.30: Harpa duosu; 19.25: Macar şar
kıları; 21 .10: Vıyanadan nakıl: Riedın
cer'in "İlkbahar poporıısi" adlı kompozıs
yonu; 23: Plik; 23.40: Opera orkestrasL 

Prağ 

17.05: Hafif musiki; ı8.15: Muhtelif ; 
19.10: Çocuk operuı; 20.ıS: Aı.kc:ri ban
do· 21 : "Ben Kral Olsaydım" adlı Ada
m~ operaaı: 23.30: Danıı musikisi. 

Seçme program 
Beılin, saat 19. ıS: Opera plikları: 21.10 

Şarkı ve: hafif havalar. 
Varıova, saat 20: Malinovski'nln FUJER 

ClCEG1 adlı opcruı; 23.05: Danı musi· 
kisi. 

L&.vpziır, uat 23.30: Şarkılı ec:n hafta 
ıoun neıriyatL 

Prar., saat 21: Adam'm 13EN KRAL 
OLSAYDIM adlı operası; 23.30: D.ıns 
musikisi. 

Biılref, saat 20.15: Şarkılı konser; 2ı: 
Radyo cazı. 

Viyana, saat 21 .10: İlkbahar por-urisi 
23.10: Viyolonsel konıcri. 

Kısa Dalgalar 
Berlln 

-ç;lı'1mı aaıtlcrt: But 10 45 - 14.20 ı 
ı 74 llL ve !1, 45 m Saat 1500 - 1835: 
lt.!1 m. Saat 19 - 23.3~; 2!ı , 49 m. • • 
49. 83 m. 

Londra 

Ça.ıtma aaıtlerl: 10 - 12,20 ı 25,53 m 
ve sı 55 rn Saaı 13 - 15 45 : 16, 86 m 
~ ıı.: il - lüt 16 - il ı Oo1terilea 
p0etalarclaa Dd81ı 19.U m. I S, H m. •• 
Si , 55 m. 

1 at ı.ı,U - 2!,SO ı O&eterflen 2 •eym 
t: poıta . Hl, 6tı m. 25, 5! m.. !l, 55 H 49. 
10 m,. 

Sinemalar. Tlyatrola r 

• TURAN TİYATROSU : Saat 15 ve 
20,30 da (Kalbin Aynası) ve (Molla 
İftarda). 

• TAN : (Bağdat Yolu). 

• TÜRK : (Altm Toplıyan Kızlar). 

• YILDIZ : (Seven Kadm). 
• SÜMER : (Cürilm ve Ceza). 
• İPEK : (Kan Lekesi). 
• :fj':LHAMRA : (Aık Hilzilnleri) ve 

(Malck Evleniyor). 
• MELEK : (Bir Gecenin !skandalı). 
• ALKAZAR : (Ölilmden Korkmayan 

Adam. (Satılık Kahramanlar). 
• SARAY : (Gonlüm Seni İstiyor) 

• ASRt : (Karyoka) ve (Sürat Şampi
yonu). 

• SARK : (Mumyalarm Serveti) ve 
(Alevler Arumda), 

• SIK : (Hcrkcı Ondan Bahsediyor). 
• MiLLİ : (Çin Batakhaneleri), (Bir 

Kıı Gccc:ai Ruyuı), 
• I<'E~AH : (Adalar Şarkısı). 
• AZAK : (İllhlar Etleniyor) ve (Bir 

Gönül Böyle Avlandı). 
• KADIKÖY HALE : (Giizel Gilnler). 
• KADIKÖY SÜREYYA : (İn&iliz Aiı· 

nı) ve (Stüdyo Eilenceleri). 
• 0SK0DAR H ALE : (Sev&hıin Seti). 
• KUSDI Lt LALE ıinemaamda Cuma 

akeamıııdın itibaren (Tarzan Yam
yamlar Arasında) Kadıköyünde ilk 
defa. 

Müracaat Verl~rl 

Dc:nb 70Uarı acentul Teletoıı 42362 
Alıı:ay (Kaddrö7 ıskclcsi) 43732 
Sark Oemır7olları Sirkeci 2307!1 
Devlet Oemiryolları Ha7darpa .. 42145 

Hastane Telefonla n 

Cerrahpaıı hutanctl 21693 
Gurebı hastanesi Yenfbahçe 23017 
Huekl kadınlar h11tanc:11i 24553 
Zeynep Klmil haatıneıi Oıldldar 6017!1 
Kuduz haıtınetl Çapı 22142 
Beyotlu ZülrOr hastanesi 43341 
G!llhıne haıtanesl Gülhane 205 ı O 
Haydırpap Niimune baataneıl 60107 
Etral haataneıi Slıll 42426 
BakU"köy Akd haıtıneal 16.60 

Çabuk Sıhhi 'Fardnn J'etldlltı 

Bu DIUDU&dan imdat otomo-
bili istenir 44998 

saat 16 Taksim Stadyo111unda Gilneş 
taknnile yapacaktır. 

2 - Maçın hakemi ~adi Karsan
dır. 

3 - Hakova - Güneş maçından 
evvel saat 14 te Pera - Kurtuluş a
rasında bir maç yapılacaktır. 

4 - Fiyatlar: Tribün 50; duhuli
ye 25 kuruş olarak tesbit edilmistir. 

il j le durakladı. Bunlar sanki onun eski 
modelleri değildi. O kadar deği§miş -

Bir gUn ressam her zamanki yerine lerdi ki, lbtiyarm aksakallarının ara.
geldiği zaman modellerini bulamadı. sında tatlı tatlı gülUmsiyen pembe 
Uzun müddet onları bekledi ve gel - dudakları görünüyor, keyifle tüttür
mediklerini görünce teliı.şla etraftaki düğü sigarasının dumanlarını seyre
satıcılara, orada bulunanlara sordu. diyordu. Ve yanında o eski gözleri 
Fakat iki fakiri kimse tanımıyordu. yumulu kadın şimdi bir ilkbahar gü
Kimdilcr, nerede oluruyordular bilen nü gibi taze sevimli yUziylekcskin pa
yoktu. Kimseyle konuşmaz sabah er- nltılarla yanan hayat dolu siyııh göz 
kenden gelirler. akşam geç vakıt ih - leri gülümsiyerck ona bakıyordu. Res 
tiyar kızının elinden tutarak ona yol sam sendeler gibi biraz daha ilerledi 
gi)sterir yavaş yavaş uzaklaşırlardı. ve baba kız ikisi de onu güliimsiyerek 
Res:ıam gUnlercc "gelec~kle:,.. diye, sUzdüler. Kadın geniş yayvan sepetin 
a;rnı yerde .onla.rı bek.l.~ı. Gunıe.r g?- kenarındaki çubuklara geçirilmiş gü
ç~p gclmed~.kı~;tnl ~oru~re .. ~~t~.ış mtiş bilezikleri, sepetin içindeki yaz
bır azaba duştu. Hıılıne hır duşkunluk "{?la oyalı yemenileri göstererek tatlı 
gelmiş, gözlerinin eski ateşi kaybol - b. 1 "al k dı' .,, sor 

şt E ~ 1 b 1 h ır sese: aca mısınız,, )"• -mu u. <.,ger on arı u amazsa er şe . . 
• ah 1 v d" ·· .. d BU du. Sonra onun penşan halı, durgun 

yın rn vo acagını uşunuyor u. • bl k 
tün emekleri boşa harcanmış olacak- bakışları k~rşısında ~an. şaşıra.ra 
h çu kU d h · 1 h 1 bakışlarım ıhtiyara çcvırdı. lhtıyar 
w. n a a resmın ası ru u o an . .. 
yüzdeki esaslı manaları işlememişti. da, hayretle bakıyor, sankı gunlcrce 

Haftalarca onla"n gelmedikledni .k~rşılarmda durup onlan tablosuna 
görUnce resmini odasında bir köşeye ışlıy~n bu adamı hiç tnnımıyo~~u. 
fırlatarak artJk bir daha oraya git - B~llı o .~a uzun zaman etrafa gor • 
rncdi. Yine de birkaç kişiye tenbih et mıye~ gozlerle bakmıya nhş·~·ış~: ~e 
mi.~. Yenicamid ki satıcılara bol bah- şimdı aksakalların çevreledıgı yuzun 
Şİ§ vadederek eğer onlar gelirse ha - de Umit, seYinç dolu gözleri sanki kı 
ber vermelerini söylemişti. zı gibi hayata yeniden açılıyor ve bu 

Günler geçti ve bir gün ressam çıl- yabancıyı hiç tanımıyordu. 
gın bir se\'lnı~le resmini kucaklıyarak Ressam baba kızın saadetten ha -
yola dilştil, modellerinin yerlerine av fif pembeleşen ylizlerindc gözleri hay 
det elliğini haber almıştı . Kalbi heye ret ederken bile gUlüınsiyerck kendi
canla çarpıyordu. Resmini hemen biti sine baktıklarım gBnlU. Orada daha 
recck, gilnlcrd n biridir bütün kabi- fazla kalmasının manasızlığını anla
Uyetini harcadığı tabl08unun yarım dı. Tablosu koltuğunun altındaki o • 
~alması yilzilnden yüreğini yiyen iz- muzları dUşmilş, kalbi acile burkulu 
brapta~ kurtulacaktı Yenicami avlu- oradan uzakl~ırken, artık "iki faki
s~na gırip, artık kilçilk yeşil erikle - rinl,, bUtUn ömrünce tamamlıyamıya
rın dallanndan sarktığı ağa.cm altı - cağını düşündü. Yumı·lu gözlerinin a· 
na bakınca onlan gördU. Ve geniş bir çılışından sonra kadının ve bu snade
nefcs aldı. Baba kız eskisi gıöi aya.k- ti paylaşan ihtiyımn y;izUnU çeYreli
t~ du:uy~~lardr. Yere serdikleri kU - yen hayat, neşe dolu hatlar yilzlcrde
çuk. bır kılıme ?turmuşlar, önlerine ki muztarip ifadeyi çoktan silmiş, res 
genış yayvan bır sepet almışlardı. sam modellerini bu sefer ebediyen 
Ressam yanlanna yaklaşınca hayret kaybettiğini gayet iyi anlamıştı. 

Polis 

Şehirde 4 Yangın 

başlangıcı oldu 
Son yirmi dört saat içinde muhte

lif semtlerde birkaç yangın başlan • 
gıçları görillmUştür: 

1 - Kadıköyde telefon caddesinde 
120 numaralı yUzbaşı Kaşifin kiracı 
bulunduğu evin bacasından kurumlar 
tutuşmu§ ve yangının sirayetine mey 
dan verilmeden söndUrUlmUştUr. 

2 - Bostan iç.inde cami sokağın -
da alt kat odalarında kibrit çakılma
sı ytizilnden yangın çıkmış, odadaki 
yataklar yandıktan sonra söndürill -
mUştUr. 

3 - Beşiktaş Köyiçi Ortabahçede 
2 numaralı evin ikinci katından yan
gın çıkmış ve Ust kat duvarları ta -
mamen yanmıştır. Tahkikat esnasın. 
da yangının sebepleri anlaşılamadı • 
ğından tahkikat durdurulmanııştır. 

Kolu kırlldı 
Arnavutköy caddesinde Uğur apar 

tımanında oturan topçu mektebi mU
diirü Muzafferin beş yaşındaki çocu • 
ğu Korma, evin ônilnde oynarken, 
caddeden geçen bir motosiklc-tin sad
mesinc maruz kalmıştır. Neticede 
sol kolu kırılmış, tedavi için GUlhane 
hastanesine .kaldırılmıştır. Suçlu, ya
kalanmıştır. 

Şüpheli bir ölüm 
Silivrikapıda, Selamsız mahallesin

de oturan 90 yaşlarında Ali ba.ba is • 
minde biri, dün evinde ölU ola.ra.k bu
lunmuştur. 

Ali babanın cesedinde kan izleri var 
dır. OlUmU şUphell görillmektedir. 
Mlicideiumumilikçe tahkikata başlan· 
mıştır. 

Bir makasçı yaralandı 
KUçUkçekmece istasyonu makas

çısı Ali oğlu Osman, raylar üzerinde 
çall§ırken, kolunun üzerine bUytlk bir 

ı 

B u L M A c A M 1 iJ 
1 2 3 4 5 6 1 a q ıo ,, 

SOLDA NgAGA VE YUR lHDAN 
AŞAGI 

1 - Hikimiyet (9). 
2 - Dizgin (3). Millet (4). 
3 - Amirin lafı (4). Uye (3). 
4 - Mevidi telaki (7). 
5 - Yama (2). Nota (4). 
6 - !dman (5). Nebat sapı (3). 
7 - isimleri sıfat yapan edatlar • 

dan biri (2). nesir yazan (5) 

8 - Üstüne fazla olarak konan 
şey (5) 

9 - Koyunun çocuğu (4). Beyas 
perdedeki resimli gölge (6). 

10 - Şart edatı (2). Gcni3 değil (3) 
Mastar edatı (3) . 

11 - Aç değil (3l. Sucu (4). 

DUNKU BULMACAMIZIN HALU 
1 - Kanguro (7). Aka (3). 
2 - Ak (2) Anason (6). 
3 - Arap (4). Kırk (4) 
4-Garaj (5). Ar (2). 
5 - Ajans (5). Er (2). 
6 - Rap (3). Ne (2). Kaza (4) 
7 - On (2) Sırb (4). 
8 -Aka (3). Kisbet (6) 
9 - Asır (4). Arbar (5) 

10 - Kor (3), Ezber (5) 
11 - Ankara (6). En (2). 

demir dilşmUştUr. Yaralı, Cerrahpaşa 
ha.stanesinc kaldınlmıe, yapılan tah· 
kikat hadisede kimsenin suçu olma • 
dığuy röatermiatir. 
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Mühim bir proje hazırlandı 

İhracat t aciri olabilmek 
için yeni esa slar konuyor 

şart olacağı gibi ehliyetname isteyen 
tacirler de bazı kayıtlara tlbi tutula
cak, ezcümle sahtekA.rlık, tefecilik, 
dolandmcıhk, emniyeti suiistimal 
suçlarmdan birile ve diğer bazı auç
lardan mahkum edilmiş olmamasına; 
ihraç edeceği mallar ve ihracatın i . 
cap ettireceği muamele hakkında 
vukuf sahibi olmasına veya vukuf 
sahibi şerik veya kendisine bağlı müs 
tahdeme malik bulunma~ına, ihracat 
ticareti ile meşgul olduğu malların 
beheri için cinsine göre 250 liradan 
2500 liraya kadar teminat gösterile
bilmesine • teminatın mecmuu beş 
bin lirayı geçmiyecektir • , işlemesi, 
ambalajı, istihsali veya ihracatı ni
zamname veya teşkilata bağlanmış 

maddelerde bu nizamname hükümle 
rlni veya teşkilat icaplarını kabul e
föceğini peşinen taahhUt etmiş bu -
lnnmasma dikkat ve itina edilecek
tir. lhracnt ruhsatnameleri sıra nu
marasile ve iki nüsha halinde tam~im 
<'rliler<'lr, birisi tacirin mensup oldu
ğu Ticaret Oda.sına tevdi olunacak, 
di<Yeri Bakanlık dosvasmda o tacirin 
ndma açrlacak sicil dosvasmda snkla 
nacaktır. Ruhsatname alacak hükmi 
ı:h•rlıırı kuran veya bur.1arı imzal2rı 
il" ilzam eden kimselerin muavycn 
c:ırümlerden dolayı mahkfım edilmiş 

olmamdan şart olacaktır. İf1"s <'tt.ik 
t"'n veya t:ıksirrtlı yahut ta rll"'li lf 
ı ·sa mn.hhim olduktan sonra itihari 
:yerinP. getirilmiş veya memnu huku
ku inde edilmiş olan ıuı.hıshır ruhsı:ı.t 

nı.me ahım1vncaldar,ihrarat ticareti 
}P me. ~ul olanlar nezdinde vukuf ııa 
hihi olarak rröst,.rilPMiv,.cckler, ibra 
rı.t ticaretiyle me<:~1! olan hUkmt şa 
}u"'1"'rl kıt'"amıy2rnl"lar. ve bunları im 
7alarile il:ı:am cd"mİ"''<'!'l~lcrdlr. Kon 
ko~rı.to VP""'l'!Iı=ı oJ .. ,..lnrın nıhsatna
Me tal<>nlnri h'l.kJ.mvh ~·.,nılacak mah 
r "m tı:ı h 1dkata göre milsbet veya 
l"ıcnfi karar i+:ısrna F1~onom1 Bakan 
lı""' s'llabiyetli C'l"'caktır. 

Ruhsabamcdc tacirin ihracatile 
1" ~ .. aul ola<'nğı malların adları göste 
rilecek ve ihracat tacirlerj ruhsatna 
mekriııde vazrlı olmayan mall.apn ih 
racat ticareti ... i vtınllmıyacaldardır. 

F.uhsıtnamcli tacir. fitmasma ve bü 
tün ticari evrakına ruhsatname nu • 
mnra"ını ya7.maı'!a mecbur olacak ve 
rııhsatnamesini ibraz edemiyen tacir 
l rin malları gUmriU:!~rden Ulke dışı 
Nt çıkanlmıwacaktır. 

t ~.,sıe•{; &:rlikler 
İhracat ruhsatnamesini halı tacir· 

l r veya bunların vUcude getirdikle
ri mesleki birlikler ,·eya ticaret sici
P ·de kayıtlı sar.a.)i erbabı kendileri
ni aliıkadf\r eden ticaret maddeleri
nin hq "'trlama. iFtihsal. imal. tevzi. 
SRhs, ihraç veya ithalinin bütün ala
lcadarlarca tatbfüı mecburi hükUm
ler altına alınmasını veya aralarında 
mesleki birlikler teşkilini. milli eko
nomi menfaat ve icaplarına uygun 
olmak şartile; istiyebileceklerdir. Bu 
talepler Ekonomi Bakanlığınca kabu 
le sayan görülürse. alfıkalrlar kongre 
halinde ve Uç ay içinde içtimaa da
\·et olunarak teklif müştereken tet-

Başı 1 incide 
n vukuunda veya ihraçları anında 
kıymetlerinin yüzde birini geçmiye
cek nisbctlerde bir "mürakabe ve 
kontrol ve umum propağanda mas
rafı,. karşılığı alınabilecektir. 

Layihada, bu kanun mucibince a
lınmış kararlarda ve yapılmış nizam
namelerde tesbit edilen ve adli taki
batı icap ettiren teknik mahiyette 
suçlar için alınacak para cezasına 
dair hüküm de bulunacaktır. Bu pa
ra ceza~n 20 liradan aşağı olmıyacak
trr. Teknik mahiyetteki ımçtan üç 
defa mahk\im olan tacirlerle, hariç 
ve dahilde taahhlidatmı hüsnü üa et 
memeği ltivat edindiği Uç defa vesa
ik ile ve Ekonomi Bakanlığınca sa
bit olmuş olan tacirler hakkında ka
nunun cezai hiikümlcri cari olacak 
Vf' bu gibilerin ellerinden ruhsatna
meleri alınacaktır. 

Milli ehanomi aleyhinde 
hareketler 
Meşru bir sebep olmaksızın fazla 

bir kazanç temini maksadile ihracat 
mallannm iç ve dış pazarlarda.ki kıy 
rnctlerhi düşürmek ,·eya arttırmak 
sure.tile normal piya~a fiyatlarını 

milli ekonomi menfaatleri icaplıı.rina 
murravir Mc:ekikle mütc~ssir· edc>nlcr 
veva bu maksatla hirlik vücudP C?eti
rcnler cczıt r.-örcccklerdir. Milli F,ko
nomi merf.,nti icanlan Ekonomi Ba
kanlı<;ınr.<1 tayiıı olunar.aktır. Bu ka
nun muc-ibince v:m·lııcak Ce7ai tsıkip 
'"rr1~ r:'"lrn.,nmi B:ı.' rıınlıs!ı mfülrlf'i SI

fatile mahkemelerde mlimessil bu -
lunduracaktır. İhracat ticaretinin mü 
rakabe ve kontrolUnde kullamlacRk
lann Ticaret meklebi ve en aşa.~ı li
se mezunu olmaları ve a<;ılacak bir 
kursta ehliyetname almış bulunma • 
lnn şart olacaktır. 

Mevcut focirlerin vaziyeti 
Ll.yihaya ilave edilecek bu hilküm 

lere göre de, muayyen bir tarihten 
önce ihracat taciri olarak teessüs et
miı, olup. bu kanunun neşri tarihine 
kadar bilfiil ihracat ticaretile meş -
gul olduktan mukayyet bulunduklan 
Tiettret odasınca taııdik edilen tacir
ler bu kanunun neşri tarihinden lti
bııren altr ay içinde bu kanun hüküm 
leri dahilinde ruhsatname almak için 
Ekonomi BaRknhğma müracaata 
mecbur olacaklardır. 

Rumc:a bir gazetenin müret
tipleri çahşmak istemediler 

Rumca olarak çıkan Demokratiya 
ga.ıeteei mürettipleri evvelki günden 
beri ~lerine devam etmemektedirler. 
Bu vaziyet üzerine gazetenin müdü • 
rü emniyet direktörlüğüne müracaat 
ederek vaziyeti anlatmış, ve polisin 
m üdahales~ni istemiştir. 

Demokratiya gazetesinin mUret -
tipleri gündeliklerinin artırılmasını 

ileri sürmüşler, gazete idaresi ise, bu 
şerait altında daha fula para vere • 
miyeceğini bildirmiştir. 

Maamafih, bir kısım mürettipler 
dUn çalışmağa başlaclıklan için, bu 
gazete her günkü sayfalarından ek -
sik olarak intişara başlamıştır. 

kik olumı.caktır. Konr.re kararlarına 1 

• • 

~~na.den. ,.:ya resen göre~eği ıuzum _ M eyva it sut .. 
ıl::Prine hükumet ra8yonalu:asyon he 
d~ kararnameler tanzim ve netre 
mezun olacaktır. 

Mürakabe masrafları 
Ticarette tağşişin meni' bakkmda 

ki kanun ve zeyillerinin hükümleri 
dahilinde nizamnameler ile müraka
beye tabi tutulacak malların satıtla-

Cana yakın 

llk defa Cihangir ıüthanesi 
sahibi Ferhan AkaUt tarafından 
yapılan bu nefis §eyi tadınız, 
faydumı kendiniz göreceksiniz. 
Satılan yer: Cihangir, Susam 
aokak Cihangir eüthanesi. Tele
fon: 436~. 

m o dern 

HASAN Lavantaları 
/~ 

/ 

-

Bugüne kadar çıkan parfömler: 

Leylak-Yasemin - Divin
nya - Revdor - Nergis -
Menekşe - Bin Çiçek -
Beş Çiçek - Şipr - Gül 

Yeni çıkacak parfömler: 

Krepdöşin - Suvar dö 
Pari • Origan - Kır çi
çeği • Şanel • F orvil • 

Zambak - Lale. 
25-50-60-75-100 kuruşa 

muhtelif boyda 

HASAN D E PO SU 
~ lıtanbul • Ankara • 
~ Beyoğlu 

TAN 
Beyoğlu Sulh Mahkemeleri Bat 

Y~ganltğından : Eleni, Artur Be
ker ve Zarifi varislerinin milştere
ken mutasarrıf oldukları 4000 lira 
muhammen kıymetli Hasköyde Silt
tücede İmrahor köşkü sokağında 
Mahmut ağa mahallesinde eski 15, 
15 mükerrer yeni 151 No.lu tuğla 
harmanı ve mü§temilanın tamamı 

şuyunun izalesi için açık arttırmaya 
konduğundan 28-5-936 tarihine mü
sadif Perşembe günü 15 • 16 saate 
kadar Beyoğlu Sulh Mahkemesi Baş 
Yazganlığında müzaide ile satılacak
tır. Arttırma bedeli muhammen kıy 
metin yüzde yetmiş beşini bulursa 
o gün ihale edilecektir, bulmadığı 
taktirde en son arttıranın teahhüdU 
baki kalmak şartile ikinci arttırma 

12-6-936 tarihine müsadif cuma gü
nü 15 satten 16 ya kadar icra olu
nacak ve en ~ok arttırana ihale edi
lecektir. Arttırmaya iştirak ede
ceklerin muhammen kıymetin yilzde 
yedi buçuk nispetinde teminat ak
çesi veya Ulusal bir kankanın te
minat mektubunu getirmeleri şart
tır. Arttırma bedeli ihale tarihinden 
itibaren beş gün zarfında mahkeme 
kasasına teslim edilecek aksi tak
tirde ihale fesh ve farkı fiat ile za
rar ve ziyan ve fai7. bilahUküm ken
disinden tahsil edilecektir. 2004 
No. lu icra ve iflas kanunun 136 ın
cı maddesine tevfikan gayri menkul 
üzerindeki ipotek sahibi alacaklı
larla diğer al8.kadarlar gayri men
kul üzerindeki haklarını ba husus 
faiz ve masarifi dair olan iddiaların 
ispat için 20 gün zarfında evrakı 

müsbitelerile birlikte satış memu
runa müracaat etmelidir aluıi taktir
de hakları tapu sicillerile sabit ol
mıyanlar aatış bedelinin paylaşma

sından hariç kalırlar. Tarihi ihaleye 
kadar birikmiş Maliye, Evkaf, Bele
diye vergilerile dellaliye ve yirmi 
senelik taviz bedeli mUşteriye aittir. 
Şartname mahkeme divanhanesine 
herkesin görebileceği yere asılmış
tır. Fazla tafsilat almak isteyenler 
936/ 11 No.lu ile Baş Yazganlığa 

mUracaatlan ilan olunur. (22420) 

Deniz Yolları 
i ŞLET M ESi 

Acenteleri: Karaköy Köprüba 
Tel. 42362 - Sirkeci MUhUrdar 

nde Han. Tel 22740. 

Trabzon postaları 
Pazar 12 de Salı, PeI'§embe 
15 de. 

izmir Sürat 
postaları 

Cumartesi 15 de 

Mersin postaları 
Salı, Pervembe 10 da. kal· 
karlar. 

Diger postalar 
Bartın - Cumartesi Çarşamba 

18de 
tzmit - Pazar, Salı, Peruembe, 

Cuma 9,30 da 
Mudanya - Pazar, Salı, Per

şembe, Cuma 9 da. 
Bandırma - Pazartesi, Salı, Çar 

şamba, Per§elllbe, Cumarte-
si 21 de. 

Karabiıa - Salı, Cuma 19 da 
tmroz - Pazar 15 de 
Ayvalık - Salı, Cuma 19 da.. 

Trabzon ve Mersin postalan· 
na kalkıı günleri yük almmaz 

2078 

Karadeniz Ereğlisi İcra Memurlu
ğundan : 

AÇIK ARTTIRMA !LANI 
tstanbulda Abdurrazakm Ereğlide 

Süleymanlar mahallesinde Hacı Mol
la oğlu Fahri ve Rizeli İsmail oğlu 
veysel zimmetlerinde alacağı olan 
1300 liranın temini istifası için mah
cuz olup funıhtu muakrrer 177 nu
maralı ve 6000 lira kıymeti muham
meneli bir adet maa teferruat Gö
gercin motöril açık arttırma ile 
m ü z a y e d e y e çıkarılmıştır. 

Muhammen kıymetin yüzde 75 i nis 
betinde bir talip zuhurunda 1-6-936 
tarihine müsadif pazartesi gilnü 
saat 16 da ihalesi icra kılınacaktır. 
Silrülen pey bu bedeli bulmadığı 
taktirde en ıon artıranın taahUdU 
baki kalmak üzere ilk artmnayı ta
kip eden onbe§ gUn sonra yani 
16-6-936 tarihine müsadif salı gü
nU saat 16 d!' ihalei katiyesi icra 
kdmacaktır. Müzayedeye iştirak e
deceklerin IDJ,Ihammen kıymetin yüz
de yedi buçuk nisbetinde pey akçesi 
veya muteber bir bak mektubu ile 
müracaat eylemeleri, ipotek sahibi 
alacaklılar ile diğer alacaklıların 
mezk\ir motör Uzerindeki haklarını 
ve hususiyle faiz ve maerafa dair o-

ClLD MERAKLILARINA 

VENÜS PUDRASI : Terkib ve 
hususi evsafı itibarile dünyanın en 
mükemmel bir pudrasıdır. Cilde u
zun müddet sabit kalır. Teni mat tu
tar ve gayet cazibeli gösterir. Bu 
sayededir ki narin ve nazik ciltlerle 
şık ve kibar familyalar Venüs Pud
rasını memnuniyet ve hayretle kul
lnnııılar. Her tene uygun son moda 
renkleri vardır. Meşhur tuhafiyeci
lerde satılır. 

Evliya Zade Nureddin Eren ecza. 
yi kimyeviye, allt ve ıtriyat depo· 
su. İstanbul. 

lst. 4 üncü İcra Memurluğundan : 
Haçiğe birinci derecede ipotekli olup 
paraya çevrilmesine karar verilen ve 
tamamına 12,300 lira kıymet takdir 
edilen Galatada Yeni cami mahalle· 
sinde Billur sokağında eski 24, 28, 
30 yeni 24, 18,20 numaralarla mu
rakkam Reşit paşa hanı namlle ma· 
ruf gayri menkulün Muazzez ait ya
rım hissesi açık arttrrmaya va.zedil· 
miştir. Arttırmaya iştirak edecek 
müşterilerin kıymeti mubammene· 
nin yüzde 7,5 nispetinde pey akçesi 
veya milli bir bankanın teminat mek 
tubunu hamil olanları icap eder. Mü 
terakim vergi, tanzifat, tenviriye ve 
Vakıf borçları ve yirmi senelik Va
kıf tavizi borçluya aittir. Arttırma 
~rtnamesi 2-5-936 tarihine müsadif 
Cumartesi günü Dairede mahalli 
mahsusuna talik edilecektir. Birinci 
arttırması 27-5-936 tarihine müsadif 
çarşamba günü dairemizde Baat 14 
ten 16 ya kadar icra edilecek, birin
ci arttırmada bedel, kıymeti mu
hamenenin yüzde 75 ını bulduğu 
taktirde üstte bırakılır. Aksi taktir
de son arttırmanın taahhüdü baki 
kalmak üzere arttırma üzere arttır
ma on bet gUn daha temdit edilerek 
11-6~36 tarihlne mUsadif perşembe 
günü eaat 14 ten 16 ya kadar daire
de yapılacak ikinci arttırma netice
sinde en çok arttıranın üstünde bı· 
rakılacaktır. 2004 numaralı icra ve 
iflas kanununun· 126 ıncı maddesine 
tevfikan haklan tapu ıicillerile 1&· 

bit olmıyan ipotekli alacaklara di
ğer alA.kadaranın ve irtifak hakkı 
sahiplerinin bu haklarını ve husuıile 
faiz ve masarif e dair olan iddiaları· 
nı ilan tarihinden itibaren 20 gUn 
zarfında evrakı mUsbitelerile birlik
te Dairemizde bildirmeleri lazımdır. 
Aksi taktirde hakları tapu sicillerile 
sa.bit olmıyanlar satış bedelinin pay
laşmasından hariç kalırlar. Daha 
fazla malumat almak isteyenlerin 
35/ 1356 numaralı dosyada mevcut 
evrak ve mahallen haciz ve takdiri 
kıymet raporunu görilp anlayacak
ları illn olunur. (22454) 

İstanbul Asliye Mahkemesi İkinci 
Ticaret Dairesinden : Hali Taefiye
de bulunan Memaliki ıarklye Fran· 
sız Banka.sına izafeten tasfiye me
murlarından Alfonı dö Llbrizon ve
killeri avukat Nesim Baroku ve 
Nesim Sages tarafından Gala tada A· 
sigürazyoni Jenerali hanında Alber 
Geron aleyhine ikame olunan 
(4720,21) liranın tahsili davaaında: 
Müddaaleyh mezkür ikametglhı ka
nunisini terk ettiğinden kendisine 
Hukuk usul muhakemeleri kanunu
nun 141 inci maddesi mucibince bir 
ay müddetle ilanen tebligat ifasına 
karar verilmiş ve tahkikat günü o-
larak da 28-5-936 tarihine müsadif 
perşembe günü saat 14 te tayin e
dilmiş olduğundan müddaaleyh Al· 
ber Geronun yukarıda yazılı tahki
kat gününde bizzat veya bir ·vekil 
göndermek suretile mahkemede ha· 
zır bulunmaları lüzumu tebliğ yeri· 
ne geçmek üzere illn olunur. 

(224!S2) 

----.. ·---------------•lllalı ickliwını evrakı mUBbiteleriıl~ 

yirmi gün içinde ic~ dairesine bil
dirmeleri aksi taktii"de haklan li
man sicillinde mukayyet olmadıkça 
satı§ bedelinin paylaşmasından ha
riç kalacakları ve fazla malumat al· 
mak istiyenlerin 935 • 94 tafra dos
ya numarasiyle müracaat eylemeleri 
talip olanların yevmi tarih ve saatı 
mezkurede Karadeniz Ereğliıi İcra 
dairesinde hazır bulunmaları ilin 
olunur. J22.4.26l. 

lSTANBUL BELEDiYESi 

Bosta.ncı, küçük yalı diğer küçük yalı ve Maltepe bahçe 
içerisinden kum çıkanlmuı açık artırmaya konulınuıtur. SU 
ayda :;o ton kum çıkarılabileceği tahmin olunmuştur. Şa 
zım MUdUrlUğUnde görlllUr. Artırmaya girmek isteyenler 
va~at teminat mabuz veya mektubile beraber 30-4-936 
saat 15 te Daimi Encümende bulunmalıdır. (B.) (2005) 

Keşif bedeli 8718 lira 73 kunıı olan Beyoğlu Belediye ,ublll 
tamiri kapalı zarfla eksiltmeye konulmuetur. Şart.na.mem ve 
Levazım Müdürlüğünden ~ kuruı mukabilinde iateyeııler al 
•ltme 13-5·936 çarşanıba günü saat 16 da Daimi Encümende 
ır. İstekliler kanunun tayin ettiği \'esikalarla Belediye Fen bl 

taS_!likli fen ehliyet vesikasile 653 lira 90 kuruşluk muvak~~ .... ..d&. 
buz veya mektubile teklif mektuplarını havi zarflannı, yu--_-;. 
günde ıaat 15 şe kadar Daimt EncUmene vermelidir. (2245) (S.) 

Keşif bedeli 6200 lira olan Beyoğlu Kaymakamlığı binasında 
kalorifer tesisatı kapalı zarfla ekıiltmeye konulmuştur. EksiltıDI 
yıs 936 perşembe günü saat 16 da Daimi Encümende yapıla 
yenler şartnameyi Levazım Müdürlüğünden 3 kuruı muka 
!etekliler kanunun tayin ettiği vesikalarla Belediye Fen He 
ehliye fenniye veaikaaı ile 670 liralık muvakkat teminat 
mektubuna havi kapalı zarflarmı yukarda yazıb günde saat 1' 
Daimi Encümene vermelilerdir. (224 6) (B.) 

936 senesi bina vergilerinin adalar kazası mUsteana olmak nıert 
ve mülhakatında Haziran, EylW, birinci K. ve Mart aylannda 
taksitte ve sayfiye mahalli oldufundan adalar kazaamdada 'f 
İkinci teırln aylarında olmak üzere iki taksitte ve arazi v 
bütün İstanbul ve mülhabtmda Temmuz ve Birinci Ktııun 
olmak üzere iki taluıitte almmuı umumt mecliace karara b& 
llln olunur. (B.) (2250) 

ŞiRKETi HA YRi 
Müdüriyeti Umumiyesind 
Boğaziçinin Anadolu ve Ru 

cihetlerinde sayfiye tedarik 
mek isteyen muhterem halkı 
zın nazarı dikkatine : 

Şirketoe bu 1ene bofum gerek Anadolu ve gerek Rumeli 
}erindeki köylerinde kiraya verilecek yalı, kötk ve evlerin 
lilğünU ve küçüklüğünü adres ve fiyatlarmı göeterir muntazal' 

broşUr baatırılmıgtır. Her iakeledeki Şirket memurları arzu 
bunlardan meccanen takdim edecek ve talep edilen tesbilatı dl 
tereceklerdir. 

Kapah Zarf Usulile 

Eksiltme ilanı 

Sümer Ban 
Umumi Müdürlüğünden 
1 - İata.nbul Beykoz Deri ve Kundura fabrikası ıilindir 

revir inşaatı ile deri amban tamiratı vahidi fiyat eauile ekail 
çıkarılmıştır. lnpatm muhammen bedeli 30.956 lira 60 kU 

2 - Bu i§e aid eksiltme evrakı şunlardır : 
A - Ekıiltme şartnameai 

B-Mukavele projesi, 
C-Fenni p.rtname ve zeylJ 

D-ÖlçU uıulleri 
E - Vahidi fiyat ve keıif hWlaaaı, 
P' - Projeler termln pllnı. 

Talip olanlar bu evrakı 1M kurut bedel mukabiUnde sumer 
Ankara ve İstanbul tuebeleri veznelerinden aatm alabUtrler. 

3 - Eksiltme 11 Mayıs 1936 pazartetıl günü 1&at 1!S de la 
Galata'da Bankalar caddesinde Sümer Bank Şube9inde icra 
tir. 

4 - Eksiltme kapalı zarf uaulile olacaktır. 
5 - Taliplerin 2321 lira 70 kunıeluk muvakkat teminat v 

lazımdır. Eksiltmeye girecekler illn edilen bina cesametinde 
liralık bir tek bina yapdıklanna dair veaaiki ekailtme gUn 

gUn evveline kadar Ankara'da SUmer Bank Umumi MUdUrl 

ra.z veya posta ile gönderecekler ve alacak.lan ehliyet v 
teklif mektuplarına raptedeceklerdir. 

6 -Teklif mektuplan yukarda yazılı sün ve 111.&tten bir 
veline kadar Sümer Bank t.tanbul Şuhut MUdUrlüfilne mak~ 
kabilinde tevdi edilmiş bulunmalıdır. Posta ile gönderilecek 
lann ihale saatinden bir saat evveline kadar ıelmJı ve .... .na•~ 

nuni şekilde kapatılmıı bulunmuı p.rttır. 

Sa.tan ma.hiyeWe (19ytan) muhitin 
tabi! uyılan vaziyetinden birkaç gtln 
de blr baluıeden blr rlaale çıkaracatrz. 
Y uı ttlrkçe yan franmca olacaktır. 
ÇUz'i bir aermaye ile muharrir ara • 
maktayız. MUracaa.t postrestant: Ka
sımpqa Kula.ksıa Barutçu numara iki 
Ali.a.ttin Sa.tan • 

ZAYİ - Otomobilimin 1313 nume
rolu pllkanm bir taneıi kaybolmuı
tur. Yeniıi almacafmdan diieri· 
nlıı hUkmU ~oi_tur. latepan. 
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25 - 4 - 936 
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" T A N " ın büyük bir içtimai yardım tesebbüsü 

11 Tan 11 a 11 Sigortalı Abone 11 kayde· 

dilecek karilerimizi 1,000 liraya 

SİCJorta ettiriyoruz Sigortası 

Tan sigortasını Türkiyenin en büyük sigorta şirketi 

olan ( ANADOLU ı temin etmektedir 

lstanbul Jandarma Satınalma 

komisyonundan : .. . 

(Tan) m büyük içtimai yardım teşebbllsUnU hıekil eden (OKUYUCU
J,AIUNI SiGORTA ETTiRMEK) flkrbnb, teşebbüsün ciddiyet ''e ehem
miyetine u~·gun bir intizamla başanlabilmek için, ADIM ADHI TATBiK 
EDII .. F.ıCEKTIR. 

ilk adım, 1 Ma~u 936 Cuma gün\inden itibaren ga7.etemlze (SiGOR
TALI ABONE) yazılacak olan okuyuculanmızın sigorta edilmesiyle ah-
lacaktır. 

ikinci adım ( lgortalı perakende satıf) olacaktır. Bunun tatbiki l~ln 
hazırlıklar içindeyiz. 

(Sigortalı abone) nin esas şartları şunlardır: 
Bir gazete beş kuruşa satıldığına göre senelik tutarı 

5 X 360 - 18 lira etmektedir. Halbuki sigortalı aboneler, 
yıllık olarak 17 lira ve altı aylık olarak 9 lira tediye ede
cekler ve gazetenin tabii fiyatından başka bir ayrı kayıt 
ve külfetle mukayyet tutulmıyacaklardır. 

Bu suretle abone olan kariimiz. otomatikman. yani 
yalnız abone olmak muamelesinin tekemmül etmesile 
aşağıda tafsilatını yazdığımız kazalara karşı ve abonenin 
devamı müddetince tarafımızdan Sirkecide Postahane 
karşısında Kınacıyan Hanında kain ANADOLU Sigorta 
Şirketine sigorta ettirilecektir. 

J d rma Bı'rlikleri için evsaf ve mevcut numunelerı-
an a w • 'kd ı ne uygun olmak şartile aşagıda cın~ ve m(ı ) ar a~ı ve ===============--====-===-== 

tasarlanan bedeli ve ilk güvem~ıelerı yazılı 4 çeşıt s~- Elektrik tesisatı 
alzemesi kapalı zarf usulıle satın alınacaktır. EK- B B 1 d. R . 1 · v. d ~~~.:si 7-5-936 perşe~be g~nü sa~t (15) te Gedikpaşa- artın e e ıye eıS IQln en' 

da Jandarma Dikimevındekı Komısyonumuzda yapıla- Bartın elektrik inşaat ve tesisatı kapalı zarf usulile ve 
caktır. İstekliler hergün Komisyonumuza gelerek evsaf bir ay müddet]e eksiltmeye konulmuştur. 
ve nümuneleri ve şart kağıdını görebilirler. İlk güvenme ı - İnşaat ve tesisatın umumi keşif bedeli 3 5 419 li-
mal sandığı-makbuzu veya muteber banka mektubu ve radır. 

~ ea/A!C1Nnunda yazılı diğcı 7 be!reJeı}de hp-11 2 - Muvakkat teminat f6~se-.J.Z k.uruştu.f. 
bir zarf içinde belli gün ve saatten liakal hır saat evvel 3 - Bu işe aid proje. fenni şartname ve evrak : 
Komisyon Başkanlığına vermiş bulunmaları. < 2141) A.- 9 adet proje ve plan 

Q'ahmin llk gU- Bir kilo Alınacak Mikdar Cin• B.- Keşif name 
bedeli venmesi sunun fiatı azamt asgari C.- Fenni şartname we malzeme 

1
:c-.. ,,. .. ; 

Lira K. Lira K.Lira K. Kilo Kilo 1nce ean sabunlu kl>aele D.- Ağaç direk hesabatJ 
;: i!~;:: i ~~ :~ 1~ :: Kalın .. .. .. E.- Eksiltme şartnamesi 
1200 090 

oo s 00 350 ,, 400 Zahmalık " " F.- Mukavelen~me projesi. 

1620 1
21 50 ı 80 850 ,, 900 Siyah vaketa. 4 - EksiJtme 8 Mayıs 936 C11ma günü saat 15 de Bar-

-Kocaeli Daimi Encümeninden: 
. D b t T{ilazdere iltisak yolunda iki bin yedi 

tzmıt - er en . f . w • d 
'f b delli biri Üç metrelik men ez dıgerı o-

yüz lira keşı e · k rk kö rü inşası açık eksıltmeye onmuştur. 
kuz m~tre ı 7 M~yıs 936 Perşembe günü saat On beşte 

Eksıltme . . . .. E .. eninde icra edılecektır. 
Vilaye~ ncu~ 

1 
... n ve saire evrak elli kuruş mukabilin-

Keşıf, ProJe, P a . . 
M 

.. d.. Iüğünden verılecektır. 
de Nafıa u ur . t ikiyüz üç liradır. İstekliler eksilt-

Muv~kkat ~e!11ı~a i leri yapmış olduğuna dair vesaiki 
me~e g~:mek ıçlı~ ~aş Müdürlüğüne göstererek ehliyet 
sekız gun evve a ı ( 21 9) 
vesikası almaları lazımdır. 2 

• 

tın Belediye Encümeninde yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye e-jrebilmek için 8 Mayıs 936 cuma gü

nü saat 14 e kadar 2490 sayılı artırma ve eksiltme kanu
nu ile muayyen vesaiki Bartın Belediye Başkanlığına tev 
di etmeleri sarttır. 

6 - İstekliler 3 üncii madd~n;,, ( A) f,lcrnc:uına v;ı·n11 

proje ve planlardan başka evrakı İstanbul ve Ankara Be
lediveler;nde görebilirler. 

7 - Proje, plan ve evrakı sairesini görmek istevenler 
Bartın Belediyesine ve Bevoi71u Taksim İstiklal Apart
manında elektrik mühendisi Hasan Halete müracaat et
melidirler. 

8 - 3 üncü maddenin B. C. D. E. F. fıkralarında ya-
zılı evrakı isteyenlere posta masarifi gönderildiği takdir
de adreslerine parasız gönderilir. ( 2 ı 03) 

t 

Bu ıigorta ettirmek muameleıi gayet basit bir ıekilde 
ve ıu suretle cereyan edecektir: 

Abone olmak istiyen kariimiz gazetemize 

dercedilecek olan sigortalı abone kuponunu 
doldurarak abone parasile beraber idaremize 
gönderecek ve bunun üzerine kendisinin Ana
dolu Sigorta ŞirRetine sigorta ettirildiğine dair 
olan vesikası idare tarafından adresine gön-

derilecektir. Bu sigorta vesikasının kariimizi ne 
şerait dahilinde ve hangi çeşit kazalara karşı 
sigorta ettiğini hulasaten aşağıya yazıyoruz: 

Kariimiz hangi kazalara karşı 
si9ortall olacaktır? 

Sigortnlmm Türkiye CUmhuriyeti hudutları içersindc k~udi iradesindt 
olmıyarak maruz knlabileoeği: 

a - Vesaiti nakliye kazalarından mütevellit bedeni arıza ve ölüm, 

b - Yıldırım isabeti ve hareketi arzdan mUtcvcllit bedeni arıza ve 
ölüm; 

c-Hnvagul tesiriyle boğulma, 

d - Hayvanat ısırmaınndan mUtevelllt kuduz neticesi ölUm; hadieele-
rinc karşı sigorta edilecektir. 

Abonemizin gerek mesleki \'e gerekse hu5usi hayatında uğn~ ablleceğl 
diğer kn1.aln.r bu igortaya dahli değildir. 

Sia-ortalı abonemiz yukarda yazdığımız kazalardan 
biri neticesinde hemen veyahut bu kazanın doğrudan 
d?iruya tesiri mutlakile bir sene zarfında öldüğü tak 
dırde evrakı müapiteyi himil kanuni varislerine mezkur 
e~rak ve veaaikin Anadolu Sigorta Şirketine tevdiini ta 
kıp eden 30 gün içerisinde tazminat olarak 1.000 lira 
ödenir. 

.. Sigorta edeceğimiz okuyucularımızın 15 yaşından kü 
çuk ve 70 yaşından büyük olmamaları şarttır. Bundan 
başka sigortalı kariimiz maruz kalacağı kazanın mes'ul 

leri aleyhine ayrıca zarar ve ziyan istemek hakkını tama 
men muhafaza edecektir. 

Karilerimiı 1 Mavıstan itibaren aaıete

miıe sigorta il abone yaıtlabileceklerdir. 

" TAN " gazetesinin 1000 liralık ıiaorta 
abone kuponu 

ı _ 
-·- -

I Adı, baba adı 
eoy adı 

1 

il 
Doğduğu yer ve yıl 11 

ıı 

1 lı 

lşi ve gUcU il 

Tarih : 25/ 4/ 1936 
-·-

1 

1 

• 1 

! 

·~--------------------- ıil-------------------------------------------------~ 

il Adresi 
1 ,, 

l 

.~--------------------~~---------------------------------------------------~· 
Bedeni bir sakat-

1! lıfl var mıdır, var 
il iee nedir? 

1 

i 

lf 

ı~---------ır--------------------~--
Nekadar zaman 

ı i için abone olduğu 

·-- - ·- .. -
Bu kupona dcrcedılecc.k yazılar 1a7et okunaklı yuılmıt olmahdır. 

l!ıtanbulda Tan gauıtesl sigorta sen·lılne. 

. 

Guetenbln 28 nisan 1936 nüshasında ~azılı prtlar dall'f'tllndf' kaııt~ a 
karşı 1000 liralık slgort.alı abone yazılmak lattyorum. Aboneman bf!dell 
gönderllmlıttr. Sigorta muameleelnln yapdmumı dllertm. 

imza: 
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23-30 
Nisan 

ÇOCUK 
HAFTASI 

KUMBARA 
HAFTASIDIR 
Siz de 

Bu hafta içinde 
iŞ BANKASI ndan 
Bir kumbara ahnız 
GELECEK SENE 
Bu tarihte birikmiş 
birçok paranız olur 

KUMBARA DE STEKTIR 
K•pah zart ueullle ekal tme Hanı 

Teklrdei Bele81yesl Ba,kanltlındllm 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Tahminen 320 hektarlık 

Tekirdağ kasabasının hali hazır harita ve müstakbel 
plinmın tanzim ve tersimi işi. 

Tahmin edilen bedeli : (9600) liradır. 
2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: 

--• TfFOBlL --• 
Dr. t~AN SAMI 

Tifo ve paratifo hastahklanna 
tutulmamak lc;in ağızdan alınan 
tifo haplandır. Hic; rahatsızlık 
vermez: Herkes alabilir.Kutusu 

.. ___ 55 kurue. 

Vefa Lisesi muallimi 

Kimyager Mazhar Tobur'un 

Liae ve Orta Mektep 

Talebeleri ve halk için 

----- ----

Müfredat programına uygun 

Zehirli Gazlar 
ve 

Korunma ~areleri 

64 buyuk sa-ıF·. 151 
hife 42 resim 1• 

Yeni Kitapçı 

._.,.._._ .. _ 
Dr. ZEKAİ MUAMMER 

BAKTERlOLOJl 
Laboratuvarı 

(Tifo, frengi, sıtma) nm kan 
muayenelerile teşhisi, difteri,bal
gam, cerahat, idrar, kazurat mua 
yeneleri ve kanda Ure,şeker,ko
lesterin miktarlarile istenilen aşı 
lar,ve sair biolojik tahliller yapı
lır. Çemberlitaş karşısında GU
zel apartıman No.4. Tel. 22037. 

OSMANLI BANKASI 
ı 1 an 

% 5 Faizli, 1918 tarihli Dahili ls
t.llau Tü rillert hemtBerine 

1 Mayıs 1936 vadeli ve No. 37 lı 
kupon parasının, 1 Mayıs 1936 dan 
başlayarak, Osmanlı Bankasının Ga
lata ve Ankara idareleri ile Vilayet 
merkezlerindeki bütün şubeleri gige
lerinden ödeneceği i1ln olunur. 

Sıhhat ve güzellik 
Sağlam ve güzel 

dişlerle 

Sağlam ve güzel dişlerde 

RADYOLiN 
ile tem in edilir 

Dişlerinize çok dikkat ed 
Bazen en Ustat doktorlar1n bll• 
ve men9eınl bulamadıkları bir 
h§ın, dif iltihabından ılerl gelcllll 
~ok tecrUbelerle anla9llmı9t1r. 

GUnde iki defa dişlerinizi fırçahyarak ve 

RADYOLi 
kullanarak dişlerin izi koruyabilirsin' 

Devlet Demiryollan ve Limanları 
Umum idaresi ilinlan 

Devlet Demiryolları Hasılat Dairesinde mü 
murluklar için 30 Nisan 936 Perşembe günü 
ve Haydarpaşada müsabaka yapılacaktır. Talipl 
se veya Ticaret mektebinden mezun olmaları, 
sıhha ve Hüsnühal eshabından bulunmaları ve yaş 
Otuzu geçmemiş olması meşruttur. İmtihan derec 
göre 64-90 lira aylık verilecektir. Aynı derecede 
nanlar arasında Askerliklerini yapmış olanlarla F 
ca bilenler tercih edilecektir. 

Bu şeraiti haiz bulunanların müsabaka gününd 
vel vesaikleri ve iki Ftoğrafileriyle birlikte 
Zat İşleri Müdürlüğüne ve Haydarpaşada İşletf11 
fettişliğine müracaatları lüzumu ilan olunur. ( 848} 

(Z 

inhisarlar Umum Müdürlüğünd 
Klavyeleri Fransızca yazı yazmağa mahsus 

tamel 5 adet yazı makinesi pazarlıkla satttııcaktır. 
Isteklilerin ma ıne erı gormelt üzere1ier gıin 

Fabrikasında ve pazarlık için de yüzde 7 ,5 güve 
rasiyle birlikte 4-5-936 pazartesi günü saat 1 O da 
taşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım, 
Komisyonuna müracaatları. (2137) 

A - Hususi şartname 
B- 2290 sayılı yapı ve yollar kanununun emrettiği 

hali hazır harita ve müstakbel şehir planlarına aid fenni 
şartname. 

4 Uncü icra Memurluğundan : 
Gazetenizin 12-4-936 tarihli nUshası
mn onuncu sayfasının 2 inci sütu
nunda çıkan dairemizin 934-2782 No. 
lu dosyasına ait Emniyet Sandığına i 
potekli gayrimenkul açık arttırma i-
18.nmın gayrimenkul No. sunun 5 o· 
larak tashihi hakkındaki düzeltme 
ilanında üçüncü icranın 934 - 2782 
No. dosyası denmiş olduğundan 
mezkUr dosyanın dördüncü icraya 
ait olduğunun tashihan ve tekrar i
lanı tezkere yazıldı. 

Birlik tahvil kuponuna karşı kl
ğrt para olarak 50.- kuruş verile-
cektir. 1 Belediyeler 

Bankasından: C - Mukavele projesi. 
İsteyenler bu şartname ve evrakı Tekirdağ Belediye

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

Tekirdağ Belediye Encümeni odasında yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. :'Ç 

5 - Eksiltmeye girebilmek için 720 liralık muvakkat 
teminat varakası ve bundan başka aşağıdaki vesikaları 
haiz olub göstermesi lazımdır. 
Bu işe girecek isteklinin şehircilik ve haritacılık işlerin
de ihtisas sahibi olması ~e böyle işleri yaptığına dair 
H oterlikçe musaddak fotoğraflı ehliyetname ve ticaret 
odası vesikalarını eksiltme gününden 8 gün evvel Tekir
dağ Belediye Başkanlığına müracaatla kaydettirmesi la
zundır. 

6 - Teklif mektublan yukarıda ( 3) üncü maddede 
yazılı saattan bir saat evveline kadar Tekirdağ Belediye 
Başkanlığına getirilerek eksiltme Komisyonu Reisliğine 
makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek 
mektubların nihayet ( 3) üncü maddede yazılı saata ka
dar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumile iyice kapa
tıl!'11ş olması lazımdır. Postada olacak geçikmeler kabul 
edılmez. 

7 - Tayin olunan eksiltme gün ve saatmda Encümen 
huzurunda açılacak teklif mektublarından en müsaidi 
haddi layik görülürse kat'i ihale yapılacakdır. (2127) 

lSTANBUL OçONCO İCRA MEMURLUCUNDAN : 
Pariste Olmant sokağı No. 69 Davun eksportasyon maden mahaulAtı 

1&tı§ şirketi mttmeaili ve 2 el derece de ipotek sahibi elyevm adftai meç
hul bulunan Franmz D. T. Fibka Kılvayan. 

Emniyet Sandığından 1-5-930 tarih ve bir aene müddetle boro &ldığmız 
12000 liraya mukabil birinci derecede ipotek g&ıterdiğiniz Ortaköy ma
hallesinde Yalı IOkajmda eski 3. 3. 3. 3. Mil. Y. 9, 9/1, 9/ .2, 9/3 numaralı 
antrepoya dairemizce 5-9-DM tarihinde mahallen haciz ve tamımma ehli 
vukuf tarafmdan 25900 lira kıymet takdir edilmiştir. lf12u gayrimenkul 
Davun ebportaayon tirketine 15-3-932 tarihinde l.2(K84: liraya 2 el dere
cede ipoteklidir : birinci derecede alacaklı Emniyet Sandığı tarafından 
bu gayrimenkul satılığa çıkanlacafuıdan alacaklı matlubu veya takdiri 
kıymete bir diyeceğiniz \'ana 2004 No. lu icra iflas kanununun 103 ilncU 
maddesi mucibince 20 gün r.arfında daireye müracaatla dermeyan etme
niz lllzumu ilinen tebliğ olunur. (2230) 

Sahibi: Mahmut SOYDAN - Umumi Ne,riyatı idare eden: S. SALIM 
Guetecillk ve MatbaaCJllk T. A. Ş,-= Baaıldığı yer: TAN Matbaam 

İstanbul Üçüncü icra Memurlu
ğundan : Mahcuz ve paraya çevril
mesine karar verilen işlemeli Buha
ra Bağdad Karaman çarp! ve boh
çası açık arttırma suretiyle 7-5-936 
pereembe günü saat 14 te İstanbul 
Belediye müzayede salonunda satı

lacağmdan talip olanlarm mahallin
de hazır bulunacak memuruna mU
racaatlan illn olunur. (22432) 

OSMANLI BANKASI 
ı 1 an 

Osmanlı Bankasının Galata, Yeni
cami ve Beyoğlu daireleri Bahar bay
ramı mUnasebetile 1 Mayıs 1936 ta
rihinde kapalı bulunacaktır. 

En h<>1 meyva usarelerlle hazır

lanmqtır. Hazmı kolaylaetmr. 

lnkıbazı izale eder. Kam temiz-

liyerek vücuda tazelik ve canlılık 

baheeder. 

INGILIZ KANZUK EOZANESI 

Beyoğlu - latanbul 

1 - Ankarada Cumhuriyet Caddesinde H 
ıkültesi önündeki arsa üzerinde yapdırılacak 
diyeler Bankası binasının götürü olarak ve (atı 
tar teslimi) suretile inşası, kapalı zarf usulü ue 
20 gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Binanın muhammen kıymeti 357.257 t)'ç 
elli yedi bin ikiyüz elli yedi liradır. 

3 - Eksiltme, Ankarada Belediyeler Ba 
Genel Direktörlük binasında 29 Nisan 1936 
şamba günü saat 14 de Banka İdare Meclisi b 
runda yapılacakdır. 

4 - İstekliler bu işe aid eksiltme şartnaın 
mukavele projesini, fenni umumi ve hususi ve 
zeme şartnamelerile sair cedvel ve evrakı ( 
elli lira bedel mukabilinde Ankara da Beledi 
Bankasından ve lstanbulda Galatada Bahtiyat 
nmda 22 No. da mukim bina proje Miman 
Arkandan ala bilirler. 

S - Eksiltmeye girebilmek için, isteklileriıı 
A) -Türk Vatandaşı olması, 
B) - En aşağı ikiyüz bin liralık bir bindi 

vaff akiyetle başardığına dair selahiyetli ma 
dan alınmış musaddak bir vesikayı haiz bul'---.. --

C - Musaddak ehliyeti fenniye vesikasını 
bulunması, 

D) 'r7 3 5 7. 2 S 7 üçyüz elli yedi bin iki yüz ,-
di lira muhammen bedeli olan bu işi halen y 
cek mali bir iktidarda olduğuna dair Ban 
bir vesika almış bulunması, 

E) - Maktuan 18.100 on sekiz bin yüs 
muvakkat teminat vermesi, 

G) - İsteklilerin beşinci maddede yazılı :..6' 
lan eksiltme gününden bir gün evveline kadat r --' 
kaya ibraz ederek kabul ve tasdik ettirdiktell 
teklif zarfları içerisine koymaları, 

6 - İsteklilerin teklif mektublannı eksi1tın1 
nü azami saat 12 ye kadar, ihale şartnamesiııdt 
zılı şartlar dairesinde ve makbuz mukabilinde 
lcava t~vrli P-tmicı bulunma lan cı::.rttrr ( 765 l (1 


