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Parasız 
Muayene kupona 

Bu kupondan yedilinl birik
tiren olnıyucumua KURUN do• 
toruna kendini parama mua~ • 

ne ettirebilir. 
(TafailAt yannki saymmda) 

----··------ ··-····· w 

Cumuriyet ordusuna inan ve selim! 
A vusturyada çarpış

malar başladı ! 
Naziler Berlinden talimat almışlar 

Ainıanyaga iltihak meselesi üzerinde bir 
reyi tim yapılması isteniyor 

.\ Vlnna, "Z7 (A.A.) - Nazilerin 
~ her tarafında yeniden 
~- seçmiş olduklan haber ve.. 
..... ,..r. Öjrenlldiflne göre gayri b-
:' olan ba faaliyete Berlinden ge.. 

bildirildiğine ıöre, apiı Avusturya.. 
da vatansevrler ephesi taraftarları ile 
son günlerde başbakan Schuschnfnin 
aleyhinde bulunmaya başlıya• Beim
vehrlerden üniformalı bir grup ara
sında şiddetli çarpışmalar olmuştur. 

Viyana, Z1 (A.A.) - Din Star. 
hembergin riyaseti altında toplanq 

Bütçe . müzakerelerinde 
Nafia ve iktısat vekilleri izahat verdiler 

Ecnebi şirketleri hakkın menfaat 
mukabilinde olacaiına inandır

mak için çalışıyoruz.,, 

"Cumuriget lıükUmeti başladığı 
lıer işi başarır l ,, talimat imine giritfbaiftlr. 

Yakan ATI1Sturyada Gosuada va. 
~Yerler grupunun yapmış oldufa 

lllhsde bir çok naqler, Ana
~ Almanyaya iltihakını iste. 
~.hatiplerini fiddetle alkıtlamış.. 

olan heimatachbun mıntab~ senle- R p k 
leri konferansında bu teşekk818n er- ecep e er Kamutayda yapılan tenkitlere cevap veriyor 
kAnı harbiyesi merkezinin Uns'e nak. 
)edilmesine karar nrilmiştir. ,----------mııııııı. 

8i1U1 mahfeller, nazflerin ya
.... Anıl• için bir plebisit yaptır. 
~ arzu etmekte olduldannı beyan 
-... ektedir. 

CARPIŞMALAR BAŞLADI 
Berlln, "Z7 (A A.) - Viyanadan 

Heimatsehutzun teblifinde. bu te
şekkiU rliaasının pyelerl uirunda 
mlicadeleye deftm etmek hususunda
ki sarsılmaz azimlerinden ve onlarnı 
B. Starhemberge olan kayıt ve prtam 
sadakatlerinden bahsedilmektedir. 

ikan iktısat konseyi toplandı 

f.a..ı~ ..,.. AUnada toplanan Balkan iktiaat konıelli bu une lıtanbulda 
~la brar vermlfti. Murahhaslar gelmlfler ve Uk toplantı dün tL 
._ odaaındll ,,apılmıftır. Gizli celaede yapılan toplantıda Balkan Paktı
.,.;tra1c eden rumleketler araaındald deniz teınki meıalal meaelelen gö. 
aa..~'· Toplantılara devam edilecektir. Reımlmlz tlllnldi toplantı111 
- ~-r'lfl'Or. 

•d LoJd,ebrbalzde 
lngilterenin eski Mısır f~vkalide 
komiseri doğru Dolmabahçeye gi-
derek ziyaret defterini imzAladı 

._ laatlls. Lordlar Kamaram azasın. 
"-t "'1d M1111r f evkaJlde kom illeri 
" LoJd dtlakö ekspresle febrlmi. 
~ iataa:ronda hsfllz el~Uik 

tarafından kal'fll&nJDiftır. 
11.!;:• Lo1d, Dolmabah~ sarayına 
..... Atat8rktia ziyaret def terini 
ftaet ı....., Tepebalflndaki lngliz se-

lalnuına iamlftlr. 
ta l.ord Lo1d itleden sonra A)asof • 
... ~-Jlklerini açmakta olan Ame. 
...,..:_ lllteh .. IB Profesör Vitmorun 
lat tinde olarak Ayuof ya mlizesi
~lp )'eni açılan eserleri tetkik 
tela 

1 
r. Kendbdle birlikte oğla da 

r lll1e selmittir. 
Sta l.ord Loyd Ayaaofya milfA!llinl 
hl~ten aonra Akpm üzeri Maslak 
~hllllrnda yapılan golf final 

•Yretmete gitmlttir. 
Goıp MlJSABAKALARINDA Lonl Lo,J 

Orduya inan 
ve selim! 

Ankara, 27 (A.A.) - Kamuta
yın bugtlnktl topl&Dtmmda Baallı 
Kaplan (Antalya) ve arkadqlan 
tarafmdan Verilen qağıdaki takrir 
iüfakla ve alkıtlaria kabul edilmit
tir. 

"Yeni yıl aakeri lriitçelmnin 
lcabulü miinaaebeffle yurd1ın aMl 
Mn-..ıga"""8M 1ııD .--w .... 
".......,. yRce M>Dcaylosn cuwıriyet 
orduuu KcmautCJyıta inan w ae
Z4mlant1ıt1 bildiriZme.ritte ktıf'ar 

alınmanm teklif ederiz.,, 

Ankara, 21 (Telefonla) - BugUn 
Kamutayda bütçe mtlzakerelerine de
vam edildi ve Nafia Vekileti. biltçeai 
mUnaaebetile Vekil Ali Çetinkaya ver
diği izahatına şöyle bqladı: 

"Nafia Vekdletinin üzerinde çok 
ağır yükler tHJrdır. Bunu takdir eder

• .... ,· ..... ""... amiz. Ben de müdrikim. .Elfn&iz4ea gel 
diği 1«MJar çal'fmGktaysz. Haıineden 
Nafia Vekdletince aynlabileCek biıtÇe 
nisbetinde bize tevdi edilen tXIZi/e'lert 
dikkatle ,,e m4ımkan olduğu kadar in
tizamla yapmıya ~ı§GCOğlmı Bize ,,a
dedebQüim. 

DEM:IRYOLLARI iNŞAATIMIZ 
Bundan eonra Nafia itlerinin birer 

(Sonu Sa. 2 Sil. 1) 

Istanbııl gazeteciler.ini 
tenkit ed19or 

Ankara, 27 (Telefonla) - BusDa 
KamutaycÜ, İktisat Vekaleti bil~ 
nin müzakereai eanaamda aöz alanlal"
dan Besim Atalay İstanbul ~ 
rinin tehirlerdeki. gtltjlltU ile olan mtl 
cadeleleri UD!rinde durarak bu netri
ye.tı yersiz gijıdüğtlnü aöylemif ve 
gazeteciler haıthıda bazı ağır kelime
ler kullannuftır. F.aki mealektqlardaa 
Ziya Gevher buna cevap vermit 'V9 

teeuürünil blldirmittir. 

1 
Devlet de•lr10D n· 

ma onuca J1b 
------- Dokuz yılda qapılan 5000 kilometrege 
"Jll 1111 lll~t yakın yolile 1ürkiye Cumurigetinin en 

büyük eserlerinden biri kurulmuştur 
Bir siyasi görüşme 

Polon9a Hariciqe 
Naz11 ının Yugoslavga
daki temasları 

Belgrad, Z1 (A.A.) - Bay ve Ba. 
yan Beck, saat 9 da buraya ıelmfş 
ve bir çok zevat tarafından kal'§llan. 11 ı~,~__,,,.~"fıi 

mışlardır. B. Beck saat 11 de B. Sto
yadlnoviç ile sörtişmu,ıur. 

GORlJŞMBLERE BlJYlJK BiR 
EHEMMiYET YERiLiYOR 

\1-P...RA 

KAZANANLAR 
~Da.; latanbaı solf kltibtintin ilk 
.... .. ı .. ı maçı npılmıı ve ma~ta 
Le.tı ";•lara lnrtllz sefirinin m~damı 
Jar ..;;: Loren tarafından l(upa. 

Bay Kernlek, Bayan Crabbe, in. VaJ10va, Z1 (A.A.) - Polonya dıt .1 =-·~:-·~ =:-,..:: 
~-M~h~~~-~~~~m&&~~h~~----A_K_~-~--~~--·-----·--~-~--·-~--~ raski, Bay Roberts, Bay Blo .. hq,, gradı ziyaretinden bahseden pzete. 

... ittir. 
bpa kıvnanlar flllllarcbr: 

Bayan Gulndorf. l ler Polonya ile Yagmlal')'a arasındaki Demlrl/Ollannımn 6af1lnlıl ~ l/lldae1I luırit& 
Maçtan sonra bir Ç&f ziyafeti ve. doat mtlnasebetlerinln bir kaç sene.. (Tek çizgiler lflemekte olan Devlet demiryollanm, Pft çkcller latL 

rilmlttlr. Çay ziyafetinde Lord Lo7d1 denberi ıittlk~ daha iyi bir tarzda yazlı flı'ket dembzollanm ft llOktalar lap e~ olan hatlan ....... 
de buır balanm111tar, (Boa• Ba. .J Bfl. 3) rlyor) (Yum ' tlad •J..lfUa>. 
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Bütçe miizakerelerinde Filistinde Araplarla in 
gilizler çarpışıyorlar! (~afia ve iktısat vekilleri izahat verdiler 

Ecnebi şirketleri hakkın menfaat 
olacagına inandı_r• 
ça.lışıyoruz. ,, 

Karışıkhklar büyüdü, Mısırda 
lngiliz askeri gönderiliyor mukabilinde 

mak için 
fÜstyanı 1 incide) 

b:rer izahına geçen Ali çetinkaya de
ıniryolları hakkında şunları söyledi: 

Filyos hattından sonra Filyostan 
Zonguldağa doğru Çatalağzma kadar 
10 kilometrelik bir yolumuz var. Bu 
sene onu bitireceğiz. Bununla kömür 
1.a vzasına temas etmiş olacağız. Ve 
936 senesinde kat'iyyetle Anadolu da
hiline kömür nakline başlıyacağız. 

Ondan sonra Zonguldağa kadar 
inşaata devam edeceğiz. 937 de bite
cektir. Sonra Sivas - Erzurum hattı 
vardır. Bu hat 940 senesinde bitecek
tir. Fakat Erzurumdan da inşaata 

başlanıldığı için bir buçuk sene kada.r 
müddeti kısalttık. Yani 1,5 sene evvel 
bu inşaat bitmiş olacaktır. Maltaya 
iltisak hattı da 937 mali senesinde bi-

:ecekti. Bunu da bu proje dahilinde kısal 
tıyoruz ve bu suretle 937 de bitecek 
olan bu kısım bu mali sene bitmiş ola
caktır. 

01YARBEK1RLE 1STANBUL 
B~LEŞİYOR 

Şu halde Diyarbekir - Ankara 
nattile, M,Uatya, Sivas, Kayseri, An
kara ve ayni zamanda da Samsun isti
kametinde olara.k Diyarbekiri lstan
bula 200 kilometro kadar yaklaştır

mış olacağız. 
Erınırumdan hafriyata ve tesviye

ye başlanmıştır. Onun kanun llyiha
amı da bitirmek üzereyiz. 1937 sene
sinde Divriğe varacak, 38 de Erzinca
na ve 39 senesi ya%ında Erzuruma 
girmiş bulunacağız. 

Di~r taraftan dUn aldığımız bir 
telgrafta Burdura lokomotifin girdi-
~H hU~t .. u-alr•oAl?" ,_. .. _ 1)42 '-11..._ 

metrelik bir kıstm kalmıştı. Bitiril
miştir. Yakında resmi küşadını yapa
cağız. Antalyaya kadar olan kısım için 
fevkaltLdc tahsisat verilmek suretile 
ınşasma devam edeceğiz. 

KÖPRÜ İNŞASI 
H>35 senesinde 21 köprü ihale l;!t

tik. I<f .:·gir ve demir köprü olmak üze 
re. Bu sene de inşaata devam edecek 
şekilde bütçemizde tahsisat görecek
siniz. 

Samsun - Bafra köprüsü öteden
beri mühimdir. Fakat yapılmıyordu. 

Bunu yapıyoruz. Bu, 250 metre tulun
da memleketin en mühim köprülerin
den birisi olacaktır. yakları çıkmış

tı. İnşasına devam edilmektedir. 
Sakarya köprilsU, Kocaeli vilaye

tindedir. Buna da devam edeceğiz. Oc 
ayaklı, gözü 35 metre tiilündedir. Baf
ra köprüsü yedi ayaklı 250 metre tfl
lünde, her gözü 35 metreliktir. 

Elazizde Keban köprüsü, Fırat Uze 
rindedir. San'at itibarile yapmakta 
olduğumuz köprülerin en ehenımiyet
lisidir. Bu köprü 62,5 metre tulünde
dir. Sahilin iki tarafına konacaktır. 

ŞOSE YOLU İNŞASI 
935 senesinde 2.380.000 lira bedelle 

ihale yapılmıştır. Bunun 1 .230.000 li
rası 935 bütçesinden tediye edilmiş
tir. 1.!500.000 lirası da 936 bUtçesinden 
tediye edilecektir. 

Trakya yollarından lstanbul - E
dirne yolu, İstanbul vilayet hududun
dan Lüleburgaza kadar 80 Km. ve 
Muratlı - Büyük karıştıran 14 Km. 
lik yolun ihale bedeli 1.800.000 lira
dır. Bunun bir milyonunu 935 bUtçe
sinden ve 800 binini de 936 senesinde 
ödiycccğiz. İnşaatına devam edilmek
ted:r. Bu yol Avrupa muvasalasma 
müntchi olacağı için asfalt olarak ya
pılmaktadır. Esası makadam §ose o
larak yapılıyorsa da üzerine kafi de
recede asfalt konacaktır. 

Trabzon - lran transit yolu da 
Erzurum ve Ağn vilayetinde olmak 
üzere iki kısım yol ihale edilmiştir. 

Bedeli 231.500 lira olup bunun 131.000 
küsur lirası 936 da ödenecektir. İnşa
~::. ~o7a..'7: ediy.Jruz. 

SU VE BARAJ tŞLERt 
Şu l§leri hakkında maru.tatta bulu

nacağım. 1'ir arkadaşımız da Samsun 
hanliaindeki bataklıklardan bahsetti. 

Bunun hakkında ne yapabi!ecegimizi 1 

izah edeceğim. 
Bütçemizde 120 bin lira bir para 

vardrr. Su işlerinde vaziyetimiz sekiz 
mrntakaya ayrılmıştır. Bu sekiz mır -

takanın ufak tefek bazı mübrem işleri l 
için lüzum görülen yardımları temin 1 

etmek için kabul edilmiş bir paradır., 

Ondan başka Çorluda asker ve muha-ı 
cir ihtiyacı için çok mübrem olan bir 
su ihtiyacı vardır. Bununla onu da tc• 
ınin edeceğiz. ı 

İğdirda mevcut Serdarabat barajın· 
dan bir tünel ile su almmasına ait ,. 
tütler yaptık. tnıaatı:ı Ruslar tarafın -
dan yapılmasmı tetkik için bir Rus 
mühendisi bend mahalline gitmiştir. 

YAPILARA NEZARET tŞLERi 
Bir de yapı işlerimiz vardır. Bütün 

vekaletlerin ve devlet müesseselerinin 
mürakabe etmek, inşalarına az çok <:• 

dam tahsis etmek mesele oluyor. Fa
kat bunu da mümkün olduğu kadar 
yetiştirmekteyiz. 

Merkezde 1.780,000 liralık kadar 
bir işin mürakabe ve nezaretini temin 
ettik. Vilayetlerde iki milyon 822 bin 
liralık iş yapılmaktadır. Bunların pro • 
jelerini yaptık. Fen memurlarmuz vası
tasile mürakabesini temin etmekteyiz. 

iMTiYAZLI ŞiRKETLER 
MESELESİ 

Ali Çetinkaya, bundan ıonra, ileri 
silrUlen bazı mütalealara cevap vere• 
rek imtiyazlı şirketler meıeleıine te· 
mas etti ve şöyle dedi: 

İmtiyazlı şirketler meıelesi, mem• 
lekot iıtiklaline kavuştuktan, Lozan 
m\IAhedeüyJ.e iatildllini temin ettikten 
sonra, tamamen alledilınesi lazım ge-
len bir pürüz vaziyetindedir. 

Ecnebi sermayesinin aleyhinde o'
madığnruzı her hangi bir ecnebi ser-1 
mayesinin memleketimizde iş yapmz- ı 
sma bir itirazımız olmadığını ve çok 
görmiyeceğimizi söyledik. Fakat yine 
evvelce söylediğimi teyiden söyliyeyim 
ki haklar menfaatler mukabilinde ol
mak lazım gelir. Eski idareden kalmış 
olan bu şirketleri bu hak prensibine 
bir tlirlü inandıramıyoruz. 

Maamafih bunlarla elimizden geld"
ği kadar hak ve menfaat esası üzerin-! 
de mücadeleye ve anlaşmaya devam <• 

diyoruz ve edec~ğiz .. (~r~vo ~-esleri.) ı 
Size kısaca bir mısalını gosterece-

ğim. Bundan ibret alabilirsiniz. İst<ıı -
bul elektrik şirketinin 1925 senesinde 
hasılatı 2 milyon 77 bin lira iken 1935 

sene'iinde 5 milyon küsur liradır. 
Şirketlerde hjlli lazım gelen bir sui 

istimal devam etmektedir. İltikrazları· 
m arttırmak, her hangi bir işi mürr
kün olduğu kadar istikraz şekline koy-ı 
maktır. Çünkü yüzde 8 faiz alıyor. C· 
nu peşinen çekiyor. Ondan sonra ken
di faiz ve (dividant) ı için büyük bir 
kısmını ayırıyor. 

Bütün bunlardan sonra da müt<• 
madiyen vekalete tarifelerin azlığın
dan şikayet ediyorlar. En hafif şekilde 
de olsa komisyonlarımızın yaptığı bir 
tarifeye şirketin muhakkak aksini ic'· 
dia etmesi esastır. 
ŞARK DEMİRYOLLARI MtiZAKE

RESi BAŞLIYOR 
Bu!ldan sonra, doktor Fatma Me

mik (Edirne) nin !ark demiryolları 

hakkındaki sualine cevap veren Çetin 
kaya dedi ki: 

Şark dcmiryolları işinin mil:ıakeresi 

yakında başlryacaktır. Evvel& müşki' • 
)at çıkarmak ve müzakereye yanaşma·! 
mak istediler. Birnhara hükCimetin ı·

rarı üzerine ve ikinci davetimizden 
sonra müzakPreyi kabul ettiler. Ya-
kı:ıda geleceklerdir. • 

Ali Cetinkaya c1aha baska sualler~ 
cevap verdi ve Nafia Vekaletinin b:; -
çesi k:ıbul edildi. 

' Recep Peker'in tenkitler 
üzerindeki sözleri 
Nafia Vekaleti büt~esinin müza. 

keresinden sonra iktisat ve Ziraat 
Vekaletleri bütçelerinin müzakeresine 
geçildi. Bu esnada söz alan Recep 
Peker (Kütah:>a) şunlan söylemiştir: 

Kudüs, 27 (A.A.) - lngiliz as.. 
kerleri, düh Beithalfa vadisinde bir 
Yahudi kasabasına hücum eden silah
lı halk üzerine ateş açmıştır. Filis. 
tinin şimalinde tecavüz ve cüretleri 
gittikçe artan silahlı çetelere tesai:lüf 
edilmektedir. 

Münferit taarruzlar git gide sık_ 
taşmakta ve ekseriya umumi arbede
ler vukuuna sebebiyet vermektedir. 
INGILIZLER MiTRALYÖZLERLE 

KARŞI KOJ'UYORLAR 
Londra, 2:1 (A.A.) - Kudüsten 

bildirildiğine göre, bir çok tayyare 
Nablus Üzerlerinde ut:arak rnüs('llah 
Aran çetelerini aramıştır. 

Eveniilg Standard gazetesinin 
yazdığma göre, bir kaç Arap çetesi 

askeri kampa hücum etmiş 
devriye koluna ateş açmıştır. 

Mitralyözlerle mlicehhez 
polisi, Yahudi tarlalarına girmek 
tiyen üç Arap çobanını yaralaınıŞ 
lki yüz elli kişilik bir Arap çet~si 
sa mesafeden polis kuvvetine ateş a 
mış ve bunlar çok az olduklarında 
takviye almak üzere Heşo üzerine 
kilmiştir. Araplar da yarahJarı 
tophyarak çekilmişlerdir. 

INGILIZ TAKViYE KUVVETi 
GiDiYOR 

Londra, 27 (A.A.) - Kahired 
gelen haberlere göre, Filistine l\f 
sırdan lngiliz takviye kıta.ati gönd 
rilecektir. 

uy enı yılın bütçesini gözden ge
çiren Bü:> ük Mecliste geçen müzakeı·e_ 
lerd~ söz söyliyen fiye arkadaşları. 
mm dikkati ve olgunluğu ile onlara 
cevap veren Vekil ve arkadaşların 

ciddiliği insana övün~ ve iftihar vere
cek bir mahiyet arzediyor. Fakat, 
bu güzel ~alışma tarzı içinde yeni 
'fürkiyenin yeni çalışma yılına !!'irer
ken takip ettiği yolların esasını teş. 
kil edecek olan bütçenin görüşiilmesi 
esnasmda üzerinde durmaya değecek 
bir nokta oldu. 

Medeni bir görüşle akislerinin ha
zin olacağını tahmin ettiğim bu eksik 
noktayı aydınlatmağı kendime borç 
saydım. 

lngiltere ltalyadan soruyor: 

Bir arkadaş muhtelif bakanlıklar 

"1 imes,,in muhabiri Habeşistandan 
niçin çıkarıldı ? 

bütçesinde söz söylediler. Kültürde, o• 1 • k c· b • 1 • tt• 
ekonomide, bayındırlıkta, tarım bütçe• ıp omatı çanta 1 utıye nası gı 1 
sinde, noktayı nazarlarını anlatırken 
zararlı şeyler söyledi. Londra, 27 (A.A.) - Avam Ka- sını sebebini sormaya memur edil 

Bu noktayı nazarların yekl1nu, 10 marasında bir suale cevap veren Lord ğini bildirmiştir. 
bu kadar yıl Türkiyenin inkilap ale- Cranborne, Romadaki İngiliz büyük Lord Cranborne aynı zamand 
m.inde yaşamış olduğu halde - tabir:- elçisinin İtalyan hükQmetinden kaybolduğu söylenen diplomatik ÇS 
mi mazur görünüz, duyduğumu tam i- Timesin Adisababa m~habiri B. Ste tanın Cibutiye vasıl olduğunu da b 
fade için söylüyorum, - yosun tutmuş erin Habeşistandan dışarı çıkanlma. yan etmiştir. 
bir taş gibi bu ileri gidişin heyecanını 
hiç duymamış bir adamın ifadesidir. 

Bu sözler bizim bulunduğumuz 
Habeş imparatoruf Macaristan asker 

zamana nisbetle pek çok geri sayılan 

zamanları hatıra getiren ve bizim nes
Cebelüttarıkta müsavat isliyor 

limize, bizim vazife duygularımıza ye:• Cebelüttarık, 27 (A.A.) - Necaşi
kışmıyan fikirlerin birbirine eklenip nin burada ikametinir. resmi hi( bir 

Budapeşte; 2:1 (A.A.) - Harb 
bütçesinin parlamentoda müzaker 

· ı · d "ba tt" (Alk mahiyeti olmıyacağı beyan edilmekte zencır e:une&ln en ı re ır. 11- ....... ıoıında 1\ıfacart'llanın a_.qker)Jk lar.) uu. TIB~ ııuva.ı. aı.vt u, uuı ... uı.ıı=-ı n:. 

d mından hukuk müsavatı lehinde b 
Bu hadisenin büyük millet meclisir• rinden birinde bir kaç o a kiralamış-

de sükfinetle dinlenmiş olması ve red 1 tır. Fakat Orf ord vapuru gelinceye 
ile inikas almamış bulunması kamu- kadar Capetovn gemisinde kalacağı 
taya hakim olan üstünlük ve ilerilik ru• tahmin edilmektedir. 
hu için mühim bir eksiklik olurdu. Necaşinin pazar günü Londraya 

Ziraat enstitüsünden alrnız, lokan- hareket edeceği şüphesizdir. 
tadan tutunuz. Otomobile, karyolaya, Cehelüttarıka bir çok polis me
pulluğa yani hayat için, ileri insanlık murları ile gazeteciler gelmişlerdir. 
hayatı için lbım olan vasıtaların her· 
sinin aleyhinde bulundular. 

iSTiKBALE DOORU HEP ILERla 

Evet, biz milliyetçiyiz. Yeni Türki
yenin telakkisindeki bu ruh bUyUktlir. 
Fakat Partl programının telakkisinde
ki milliyet dilsturunu zararlı telakki
lere bağlamak doğru olmaz. Artık ye
ni devletimıin rejimini tam olarak gö<t 
teren Parti programı milliyeti bir de
fa kendi varlığının özUne sadakat kay
dı altına koymakla beraber muasır 
medeniyetin ileri ve milsbet gidişine 
intibak etmeğl emreder. (Alkışlar) 
Şunu da arzedeyim ki, biz, hepimiz 
elimizde bulunan bir emaneti yerine 
getirmek ödevi altındayız. Benlın bu 
sözlerim bizim bağlı olduğumuz esas
lara kendini veren bir arkada!;! olarak 
her gün elini sıktığım Besim Atalayın 
şahsı hakkında, hiç bir eksik şey ifa
de etmez. Fakat hepimizin borcu ve 
oradaki vazifesi, şu veya bu sözlerle 
ona prensiplerden şaşmak mevzuu balı 
solunca samimt ifa<\eleriyle biribiri
mizi uyandırmak ve yanlış yoldan 
doğru istikamete scvkctmektcdir. Ar
kadaşlar, biz burada tarihin kendi e
linde olmıyan tecellileri altında ağır 
vaziyetlere düşmUş ve hayatın acıla
rını tattıktan sonra dirilerek kendini 
bulmuş ve az zamanda parlak bir istik 
bal yolculuğunda hep ileriye do§ru 
hız almış yüce bir milletin vekili ola
rak vazife görüyoruz. Bütün çalrama
larımızda hiç bir duygu ve diişünce 
bu esasın üstüne çtkmamalıdır. Ben 
bu asıl noktalardn arkadaşımın b:ı.na 

uyacağını umarak kürsüyü terkediyo
rum. (Şiddetli alln~1 n.r). 

lktısat Vekaleti 
bütçesinin müzakeresi 

Kamut.ayda iktisat Vekaleti biit. 
~inin müzakeresine başlandığı vakit 
bazı mebuslar söz alarak mütalealar.I 

da bulunmuşlar, buna cevap veren 
Celal Bayar, söz almış olanların ek
serLı;;inin şeker iı;ıine temas ettikleri. 
ni kaydeclerk, hükflmetin şeker sana. 
yiini dahili politika olarak elde tut
makta bulunduğunu ~öylemiş ve de. 
miştir ki: 

"Şekeri ucuzlatma işini de ehem. 
miyetli bir iş olarak ele almıştık. Hil
IUimet fedakdrlık etti. Fabrikalar fe. 
dakarlık etti. Yalnız pancar eken 
miistal?silleri bu fedakarlığa dal•et 
etmedik. Onları serbest bıraktık. Şe_ 

kerin bu fiat tenzili Raycsinde istih
Uiki yiizde .~9 nisbetinde artmıştır.,, 

Bu mevzu üzerindeki izahatına de. 
vam eden Celal Bayar, şeker fabrika_ 
tarının bir amme müts..;;ese..;ıi olmayıp 

birer me1ıfa:ıt müessesesi olduklarını 
işaret ederek şekerin yalnız gıda iti
barile ehemmiyeti ve memlekette her. 
kesin bunu hıtihlA.kf noktai nazarından 
dahilt bir mesele olarak ele alındığını 
ve hükQmetln bu itibarla çok olan şe_ 
ker müstehliklerinin menfaatinJ gö
zeterek şeker fiatını indirmiş bulun. 
duğunu söylentiş ve deml~tir ki: 

"Bundan sonra da indirm.ek im. 
kdnları hasıl oldukça bunda zerre ka
dar tereddüt etnıiyerek müstelıliklerin 
menfaatini gözetecektir. 

El i§i ve küçük sanayi meselesine 
de temas eden Celal Bayar, tunları 

ıöylemiştir: 

"Halı sanayii ciddi bir surette etüd 
edilmeğe değer. Bu sanayi ile ittigal 
eden vatandaşlarımıza yardım etmeği 

arzu ediyoruz. Bu sebepledir ki ilerisi 
için yapmakta olduğumuz sanayi prL• 
gramlarında bazı yerlerde müşterek 

boyahaneler, santrallar vücuda getir • 
mek suretilc onların istihlak ettiği macl' 
deleri:ı keyfiyetini ıslah etmek çares·· 
ni aramaktayız. Ve bütün bu mesele-ı 
ler üzerinde duruyoruz. Nitekim el İ§•ı 

yiik tezahUrat yapılmıştır. 

Btitün partilere mensup mebusl 

bugUnkü vaziyetin tehlikesinden bB 

setmişler ve hukuk müsavatı lehin 

sözler söylemişlerdir. 

' 

!erine lazım olan iplik için tedbirler 
dık. 

Yaptığımız fabrikalara yapacakta 
kumaştan başka ayni zamanda iplik i 
tihsal ederek satmaları hususunu e 

ittihaz ettik. Nazillideki fabrika a 
zamanda iplik te çıkaracaktır. istanbıl 
da, Kayseride gene böyledir. Malat 
da yapacağımızt fabrikada da bu it iç 
hisse ayıracağız. Şayet tasavvurla 
zı mevkii file çıkarırsak pamuktud• 
kumaş imali için şark vilayetleriod 
ve bilhassa tğdir pamuklanndan ist. 
fade için münhasıran iplik yapan 1:ı 
fabrika kurmak niyetindeyiz. 

Celal Bayar, harici ticarctil111 

hakkında da izahat verdikten sonr 
sözlerini Oitirirken bazı tenkitleri te 
mih ederek şöyle demiştir: 

"'Kalbinizi pek tutıınuz. Cu1fll'ri 
yet hüktlmeti, başaramı.yacağı, altı~ 
dan kalkanuyacağı yükün altına t11 

mez. Verdiği sözü de mutlaka tıltcı 
(Bravo sesleri, sürekli alkışlar) 

Celal Bayar, ayrı ayrı sorulan d; 
ğer bazı suallere karşı da Müreft~1 
sondajın ümitli safhalar gösterıne 
beraber neticenin henüz alınmadııft11

1 
cenup vitilyetlerindekf sondaj işle~ 
nin ve jeolojik tetkikatın devant taJ 
mekte bulunduğunu, Ergani nıade 

11 
nin işletilmesi programının hazır1~ 
dığını ve yakında işe başlanıırnıık fi 
re bulunduğunu söylh·erek a1elul1111

11• 
madenler ve maden bulunması 11'~lltl 
temel erazl üzerinde yapılmakta 0 ı• 
tetkikat etrafında 17.ahnt verrniŞ, Jt• 11 
sandığı için bütçeye konulmuş 01~,_ 
paranın bütün arzusuna rağmen b '(f 
çe zarureti karşısında çıkarıldılı11!.,i 
gelecek sene bunu temin edeCe5' 
söylemiştir. 

ııt' Vekilin diğer izahatından so 1g0 
İktisat Vekaleti bütçesi 4 milyon...: .. 
bin 900 lira olarak kabul edilnıtşw' 



Dilenciyi öldürenler 
Esrnanm katilleri mahkemede 

suçu biribirlerine atıyorlar 
fat'm izleri üzerinde yürüyerek her 
ikisinin 1zmire kaçtığını tesbit etmiş 

Suçunu ağzından 
kaçırdı 

t iiltlir ••lerı 

Yeni mektepler 
Bina ve arazi 

vergileri dere~n ramazan ayında Kasımpaşa 
rııug 8111Dde boğulmuş bir ' ceset bulun
ta ' Yapılan u.zun tahkikatlardan son 
k~Bedin Esma adında bir dilenci 
kikat ai~ olduğu anlaşılmıştı. Tah
cas genışledikten sonra Esma'yı ko
tı..~ AbdUIIah ile Rif at adında birinin 
....... llSını a.Itnak · · ··1d·· d'·kı · ·dd. 118ı ıçın o ur u erı ı ı-

ve ~~kalatarak_tsta~bu~a ~etirtmiştir. Şiledeki -ınayetin muha- Bu sene lstanbutda dört Tahs;J şu/Jelerıne yeniden 
Abdullah ve Rıfat ılk ıstıcvaplarında • b · · k 

tııaıı:Yda?a çıkmıştı. Dün ağırceza 
il1ı: rnesınde bu cinayet davasının 
dbu lnUhakenıesine başlanmış, şahitler 

erunıştir. 

bit 1:!~a evrakında hadise şöy4ı tes-
'""1lrniştir: 

suçlarını itiraf etmişler, yalnız Abd~l- kemesınc aevam oiunugorıorta ıle ır ııse açılaca 
lalı suçu Rifat'a, Rifat da Abdullah'a Geçen sene teşri:ıisanide Şilede ö- Kültür bakanhğl bu yıl türlü vila-
atmıştır. meri öldürmekle suçlıU Bayram ile ö'.• 1 yetlerin ilk, orta ve lise okullatı iht:-

DUnkü muhakemede Rifat, suçu dürme fiiline yardımdan suçlu kardeşi yaçlarıru yakından tetkik etmektedir. 
tamamile inkar etmiş: Mecidin muhakemelerine dün ağır ce- Bakanlık bir çok viliyetlerde yeni 

- Ben bir şey bilmiyorum. Ben öl- za mahkem~sinde devam edilmiştir. ilk ve orta okullar açmağa karar ver-
dürmcdim .. demiştir. Hazırlık ve ilk tahkikat neticesinde miş, kültür direktörlilklerine yolladığı 

Reis Bay Kemal, zabıtları okut- Bayramın suçu taammüden katil mr.- bir tamimle de okul ihtiyacının ne Ş<"· 
muştur. Rifat ilk ifadesindeki itiraf- hiyetinde tevkif edilmiş, kardeşi Meci- kilde karşrlanabileceğini sormuştur. 

'cıaş - Esrna kocası Abdıillah ve arka
lltie~ Rifat'la Manastırdan İzmire gel-
8on er, burada bir müddet iş aradıktan 
da ~a Yozgada gitmişlerdir. Yozgatta 
Uk 1! bulamayınca !stanbula gelmişler eon:ce Sepetçi hanında birleştikten 1 
sırrı kasınıpa.şaya gitmişlerdir. I<a
nıu ~aşada Muharrem'in evinde otur
'a,i.f.' ar, burada evli ve iki çocuklu l 
ırıeit haınaUık yapmağa, Esma dilen
ihtı e başlamıştır. Esma'nın kocası 
~ar A~ui~~h . bir gün karısından 
~ bi:aıeınış: uzerınde 700 lirası oldu-

hıen dılenci kadın, kocasına: 

ları tamamile inkar etmiştir. din de katilde iştiraki olduğu iddiuı Kültür direktörlükleri okul ihtiyaç-
Abdtillah, bir istida ile kendisini ile mevkuf olarak ağır cezaya sevke• !arını hesaphyarak bakanlığa bildirmi~

müdafaadan ac1z bulunduğunu bildir- dilmişlerdi. !erdir. Bilhassa, fsta:ıbul, bmir, An· 
miş avukat tutulmasını istemiştir. Bundan evvelki celsede hukuku am- kara, Bursa gibi bazı vilayetlerde di· 
İfadesinde: me namına şahit olarak dinlenen Mel:· ğer vilayetlere nazaran okul ihtiyacı 

- Karımı ben öldürmedim. Rifat met Ali ile karısı' Elveda, h!dise ge- daha fazladır. 
öldürdü. Parayı da 0 istiyordu. Ka- cesi tabanca seslerini duyunca pencc• Şehrimizde bu yıl yeniden dört orta 
rım evden çıktıktan sonra Rifat pe- reden fener sarkıtmak suretile baktık- okul ve bir lise açılması dtişüniilmek
şinden koştu. Ben evde bekledim. Gel- larını, Bayramın beyaz pantolonlu s·- tedir. 
mediklerini görünce arkalarından git- yah ceketli ba§l açık olduğu halde ta-] ıkramiqe alacak 
tim. Rifat karımı yere yatırmış taşla banca ile tabanca ile vururken gördük· 
başına vuruyordu. Beni de öldürecek- l~ini ıııöylemişlerdi. Bu ifade üzerine öğretmenler 
ti. Onun için korktum. Ona uyarak lz- gece karıtnbğında Mehmet Ali ile El
mire kaçtık ... demiştir. vedanın Bayramı tanıyıp tanıyamıya• 

İkramiye alacak öğretmenlerin fü· 
tesi ki.iltür dire}rtörlüğü tarafından tes
bit edilerek alakadarlarına bildirilmit• 
tir. Bu yılki ikramiye içi:ı bütçeye beş 
bin lira tahsisat konmu,tur. 

~o~ Beniın paramda senin hakkın 
ur.. Bir tek kuruş veremem. 

k:a:Vabını vermiştir. Bundan sonra 
?ntş evden çıkarak yürüıneğe başla
nı.~l kocası ve Rifat arkasından koş
Sıkzn ar, başın~ taşla .. ezerek boğazından 
ip} ak suretıle bogmuşlar, sonra bir 

e Sol ay .. d b .. .. atınış agın an aghyarak lagama 
dan lardır. Katil koca ile şeriki bun
ltayboSOnr~ eve dönmüşler, Esma'mn 

11 }{ }dugunu söyliyerek sabaha kar-
8\hu asıınp~adan bir sandalla karşı 
1arıı: geçıp Sepetçi hanına uğramış-

Par ~snıa'nın üzerinde tahmin edilen 
~btıı~amam.13 olduğundan Ab
ctıı. hır halısını satarak parasile 
~::: v~_tan vapuruna binip lzmire 
...,~. 
~bal zabıtası AbdUltah ile R'i-

Vatma n 
biletçiler 

ve 

Ş;,.k t. e ın ceza lcesmesin-
";11 ıilc8.get ediyorlar 

lteti ranıvay biletçileri ile vatmanlar şir 
tbıi n en ufak bir bahaneden kendile
ler~.ezala:ıdınnasından şikayet etıni~-

htr ~dar makamlardan bu hususta 
ltıanc~ap gelınediğinden bir kısım vat
bıratc: ~ biletçiler teker, teker işlerini 
trl!Q llllya başlamışlardır. Yakında 
.._~Y !İrketinin elinde mütehassıs 

'A ...... ~ kalınıyacağı anlaşılmaktadır. 
be~ktaı deposunda ihtiyat servisi 
'llııl )'en Vatmanların hepsi Şişli depc· 

' alınnuııardır. Vatmanların azal- 1 
ctJrtb.~anıvay seferlerine de tesir ede· 

9 iCRA. DA.IRELERJNE 
ll'l 3S Mali se · · b. ı ele nesınm ıtmesi dolayı-

l'l içiıJ. ra hesabatının 936 senesine dev
.hatir ına~~n 30 uncu cumartesi ve 
8alı :: bırınci pazartesi ve ikinci 
~t '\re ı:. icra ınuhasebesince tedi
tıyatt h ilat yapılmıyacağr ve ih-
n.a Qbn:~~er gi?i acele işler müstes
l'ile icra uzere ıcra ve iflas dairele
ltabuı ed:;ı~asebesince iş sahiplerinin 
deftuıı nı_.ıyecekleri lıstanbul c. müd 

11';;1liğinden bildiriliyor. 

Sa.ı~EYJN ÇELEBi CAMii 
bttt Çik: slSttıt tramvay caddesinde 
llıq 'lrlln~tr ~~an Rilseyin Çelebi ca
~ kaJdıl'esının yol tesviyesi dolayı
ıetezıilıni ~lınası belediye tarafından 
1Q ~ fJ 1

• MUzeler idaresi bu cami
ffrıte 't• ktyınetini ileri sürerek bu 
..,,._ 1 ll'az t · 
--. leklt e mıştir. Cami minarenin 
~j boıuiınadan ve taşları nu
~deıı ~&t>ılmak suretile arka yUze 
ltnıtı da ~olunacak, bu suretle çı-

ltt raf edilecektir. 

Bundan sonra cinayet etrafında mıyacaklarının tesbiti için ehli vukuf 
ilk tahkikatı yaparak maznunları is- tarafından keşif yapılmıştı. 
ticvap eden sivil komiserlerden Şilkril, Dünkü celsede keşif raporu okun
Şevket ve Alişan dinlenmişlerdir. Her muş, bu esnada dertli vekili Bay fü· HUKUK F AKOL TESI iMTiHAN-
üçü, Rifat'la Abdiıllah'ın suçla.rını iti- sim Şerif, suçu ink~r etmekte olan LARI - üniversite Hukuk fakültesi· 
raf ettiklerini yalnız Esma'yı öldürme Bayramın, keşif esnasında kullanılan nin imtihanlarına bugünden itibaren 

başlanacaktır. İmtihanlar on beş hazi
rana kadar sürecektir. 

filini biribirleri üzerine attıklarını, feneri: 
cinayetten sonra kaçtıklarını söylemiş - Bu fener vak'a gecesi kullanılan 
lerdir. fener değildir .• ,, Liselerde imtiqan 

Liselerde imtihanlara önümüzdeki 
Şahit Reşat, Abdullah ve Esma'yı cümlesini ağzından kaçırarak suçu iti

Manastırd:ın tanıdığını, Esma'nın çok raf etmiş olduğunu ileri silrmUştUr. 
zengin olduğunu söyliyerek sözlerine Muhakeme, bu sözü duyanların şahit cuma gününden itibaren ba§lanacak-

hk tır. İmtihanlar on hazirana kadar ta-şunları ilave etti: sıfatile ma ~fmeye çağmlmalarına ve 
- Esma, kendi parasile Manastır- Bayram ile kansının Şile hUkamet dok mamlanmıt olacaktır. Bu tarihten ıon

dan on fakir aileyi lzmire getirtmişti. toru tarafından gözlerinin muayene e• ra olgunluk imtihanlarına batlanacık· 
Buraya geldikten sonraki vaziyetleri- dilerek rapor vcrilmtsine kalmıştır. ttr. 

· bilini. Olgunluk imtihanlarına girmek için 
nı yorum.,, Bir kat il on s•nege 

Muhakeme, gelmiyen şaiht Ay§e- ~ lise bitirme imtihanında muvaffak ol-

nin zorla ~etirtilmesi icin 24 haziran mahkum oldu mak lfizımdrr . 
çarşamba gününe bırakılmiftır. 

Fatihin 
vasiyetnamesi 

Şimdiye kadar 
bulunamıgan bu eser 
londrada ele geçti 
İngiliz gazetelerinin haber verdik

lerine göre bir İngiliz kitap meraklısı
nın el yazma kitapları arasında Fa
tihin vasiyetnamesi bulunmuştur. Bu 
kitap tarih alemine şimdiye kadar 
meçhul olmamakla \beraber, sadece 
neşredilen fihristlerde kitabın kaybol 
duğundan bahsedilmekteydi. Kitap Şi
mali Belçikada Flanderde 1481 ve 
1483 seneleri arasında İngiltere kralı 
be3inci Edvard'a takdim edilmek U7.ere 
istinsah edilmiştir. Beşinci Edvara 
o zaman veliaht bulunmakta idi. Ki
tabın müzehhep tezyinatı Flander san 
atkarlarının bir §abeseridir. Veliah
tm arması mezhep ve renkli çiçekler
le kelebekler arasına konulmuştur. Fa
kat kitabın kıymeti şüphesiz ki bun
dan daha değerli bulunmaktadır. Çün
kü eser aslı mahvolmuş tarihi bir ki
tabın yegane tercümesidir. Aslı İtal
yanca olan eserin müellifi İstanbulun 
fethinden sonra Beyoğlu cihetinde 
kalm.ıı bir Ceneviz tüccarıdır ve Gar
bi Avrupadaki biraderine yazdığı bu 
mektuplardan teşekkül etmektedir. 

Bu mektupların içerisinde, Cene
vizli tacir, ayrıca Fatihin vasiyet
namesinden de bahsetmi@tir. Eser hs.k 
kmda mütaleasını yazan İngiliz mü
n~kkitlerinden C. A. J. Armstrong 
bılhassa şunları söylemektedir: 

"- Tercümesi İngiliz kralı beşinci 
Edvard'a takdim olunan İtalyanca e
serde Sultan Fatih'in vefatından son
raki Osmanlı idaresinin geçirdiği ka
rışık ve nazik buhran devrinin bütün 
hadiseleri ve mahiyeti izah edilmiş ol
duğundan bu kitabın tarihi kıymeti 
büyUktür.,, 

Yanaımaaı Necibi öldilrmeken suç
lu Yanakinin muhakemesi dün ağır 

ceza mahkemesinde yapılmış, Yanaki 
10 sene ağır hapse, 3800 lira para cc• 
zasma mahkum edilmiştir. 

Şark şimendiferi 

Cumarte.;i günü fevka-
18.de bir toplantı oar 
Şark şimendiferleri kumpanyası 

umumi heyeti cumartesi günü fevka
lade bir toplantıyapacaktır. Bu top
lantıda şirketin satın alınması için 
yapılmış olan teklif görüşülecek ve 
yapılacak müzakereler için murahhas
lar seçilecektir. Toplantıda Nafia Ve
kaleti tarifeler umum mUdUrU Rifat 
ve şirket nezdindeki hUkumet baş ko
miseri Salahattin hükümet namına 
bulunacaklardır. Bilindiği gibi şirket 
geçenlerde Pariste hususi bir toplantı 
yapmış ve bu toplantıda hükumetin 
mübayaa teklifini tetkik etmişti. Ha
ber aldığımıza göre bu toplantıdan 
sonra şirketin hükı'.imetle müzakere
ye başlamasına karar verilmiştir. Bu 
suretle cumartesi günü yapılacak ikin 
ci umumi toplantıda şirketin alınma
sı etrafında milsbet bir karar veril
mesi büyük bir ihtimal dahilinde bu
lunmaktadır. 

BULGAR MiMARLAR 
Sofya elçiliğimizden belediyeye ve 

Mimarlar birliğine yazıldığına göre 
yakında şehrimize 100 Bulgar mimarı 
gelecektir. Bulgar mimarları; Mimar-

Bir günde 
Dört tıen kazası oldu 

Evvelki gün dört tren kazası olmuş, 
yaşlı bir kadın ayakları kesilerek öl
müştür. 

tısküdarda Rumi Mehmetpaşa mc.• 
hallesinde Eşref sokağında oturan 50 
yaşında Bayan Hasibe evvelki akşam 
on sekizde İzmitte bir akrabası tara
fından gönderilen bir sepet kirazı al
mak üzeı·e Haydarpaşaya gitmiş, sekiz 
numaralı hat üzerinden geçerken o sı

rada manevra yapan buz vagonunun 
altında kalmıştır. Bayan Hasibenin iki 
ayağı diz kapaklarından kesilmiş, ker.• 
disi hemen Haydarpaşa hastanesine 
kaldırılmış ise de biraz sonra ölmüş

tür. 
2 - Zeytinburnunda banthane am<"• 

lesinden 120 numaralı Veysel fabrika
ya giderken Kazlıçeşmede trenden 
düşmüş, muhtelif yerlerinden yarak• 
narak Gureba hastanesine kaldırılmış -

1 
tır. 

3 - Sirkeci şimendifer istasyonur.· 
da bir lokomotifin makinesini tamir e
den Sadık ray üzerine düşmüş, sol ka'· 
çasından ve başından yaralanmıştır. 

4 - Sirkecide şimendifer rıhtımın
dan demir çıkaran Osman raylar Uzc
rine düşmüş, sağ ayağı kırılmıştır. 

KIZILAY 
lar birliği tarafından karşılanacak, B . d -· • 
belediye Turizm şubesi memurları ta- ır qı/ a uç mılqon bra-
rafından gezdirileceklerdir. danjaz a p_aıdım qapıtmış 

KONSERVATUVAR TALEBE_ Bu yıl Kızılay haftası bir hazira. -
LERININ iMTiHAN/ dan ıtibare:ı lıaşlıyacaktır. Hafta için-

Viyolonselist bayan Hadiye ile vi- •. ı~l ıwıu.30.ıd up~p;m~ı~~ >ıe:repde.A ~p 
yolonist bay 1skender'in son imtihan- bit edilmiştir. 
ları evvelki gece Tepebaşında Şehir Her kol kendi kazası içinde muay-
tiyatrosu binasında yapılmıştır. yen günlerde türlü eğlen~eler, müsr-

Diğer mezun talebelerin imtihanla- mereier ve konferanslar tertip edecek-
n da cumartesi akşamı yapılacaktır. tir. 

uô.veler yapılacak 
Hazirandan itibaren bina, arazi ver• 

gileri belediyeye geçtiği için dün bele
diyede muhasebe müdürü Bay Kema
lin başkanlığında bir toplantı yapıl• 
mıştır. 

Bu toplantıda maliyeden belediyeye 
geçecek memurların da nerelerde çalı· 
şacaklan ve yeniden teşkil olunacak 
şubeler etrafında da görüşülmüştür. 

Mevcut yirmi sekiz belediye tahall 
şubesine yeniden yirmi kadar şube ila• 
ve edileceği anlaşılmaktadır. Diln be
lediye reisliği tarafından ıube müdüt • 
lüklerine bir yayım'gönderilmiştir. Bun 
da şöyle deniyor: 

"Hazirandan itibaren bina, arul 
ver~ileri belediyemize geçmektedir. Bu 
vergilerden yapılan tahsilitm lt Ban
kası, banka şubesi olmryan yerlerde 
mal sandıklarına tevdii icap ettiğinden 
münhasıran bu vergiler için §imdiden 
İş BankaSinda ayn bir hesap açtınJ.nuı 
ve bina, arazi vergilerinden kanun mu
cibince ıiisseler ayrılacağından ıuabat
ça bu hesaptan masraf yapılması tami-
men bildirilir.,, -

Alman tezyini 
san'atlar sergisi 

Yarın saat on altıda 
merasimle açılacak 
Yarın saat 17 den itibaren Güzel 

San'atlar Akademisinde "Alman tezyi
ni san'atlar sergisi,, açılmış olacaktır. 

Evvel! Ankarada açılmış olan ve 
Başbakanımız ge:ıeral İsmet tnönUnün 
de bizzat gidip takdir etmiş bulundu
ğu bu serginin ıenrimizde ehemmiyet• 
li bir alaka göreceği şüphesizdir. 

Yp.nn saat ıs te hususi bir toplan· 
tıdan sonra 16 da küşat resmi yapıla
cak olan bu pek orijinal sergi hazira
nın 8 inci gününe kadar idi günlerde 
10 ile 12 ve pazar günleri de 10 ve 
18 arasında herkese açık bulunacak· 
tır. 

Usküdardaki 
yangın 

Dün akşam saat on sekizde Ustdt
darda Aşçıbaşı sokağında bir Ulmbacı 

dükkanında elektrik kontak yapmıt. 

lambacı bunu söndürmek isterken elm. 
deki sigara düşmUı. yerdeki benzin te
nekesini tutuşturmuştur. 

Üsküdar itfaiyesi hemen yetipnİft 

dükkan tamamen yandıktan sonra yan
gın söndürülmüştür. 

BELEDiYEDE iŞLERiN iYi 
YÜRÜMESi iÇiN 

Belediye reisi Muhittin Usttindağ 
dün bUtiln belediye şube mUdUrlerine 
şayanı dikkat bir tamim göndermte
tir. Arkadaşlarından lzamt randman 
istiyen belediye reisi bu tamiminde 
şöyle diyor: 

"Şubelere söz ve yazı ile blr iş tev
di ettiğim zaman bunun sonu hakkın· 
da bir cevap alamıyorum. Bunları öğ
renmek için ayn, ayrı sormıya, a.ra
mıya mecbur oluyorum ki bunun ne 
kadar gayritabii ve intizamsız oldufu 
Aşikardır .. 

Bundan böyle her §Ube §etinin ri
yaset ve muavinlik makamından söz 
ve yazı ile aldığı emirleri kayde mah
sus bir hmıuısi ve şahsi defteri olacak 
aldığı emirleri tarih sırasile oraya 
kayt ve işin intacı kime düşerse tari
hile birlikte işaret. edecek ve bunlan 
müstemirren takip ederek neticelerini 
bildirecek ve bildirdiğini de defterde 
gösterecektir. 

Bu defterler icabında teftiş mev
zuu olacaktır.,, • 

BAY TEVFiK RÜŞTÜ ARAS 
°8ellEDIYE MÜFETTIŞLICI 

ıafter ~e nıüfettişlerinden Bay Mu
lttp rt.

1 
~Ut olmuş, yerine baş müra

llıtlraJdpıı,:Yli tayin edilmiştir. Baş 
henüz kimse getirilme-

miştir. Belediye müfettişlerinden Bay 
lsmail Hakkı'nm da tekaüt olacağı 
söylenmektedir. - -

IZMIR VAL/St GELDi Kızılay merkez kurumu kurumun 13 
- yıllık i§ bilançosunu da neşretmiştir. 

lzınir valisi Bay Fazlı GüleQ dün Bu bilançoya göre b~ yıl zarfmda kr· 
şehrimize gelmi§tir. ·- rum 3,851,641 lira yardım yapmıştır. l 

Bir kııç gündür şehrimizde bulunan 
Dış Bakanımız Bay Tevfik Rüştü A· 
ras dün aksamki ekspresle Ankara.ya 
gitmiştir. 
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Hergün bir hikaye 

inci dizisi 
_Yanına düştüğüm için ne kadarı 

sevindiğimi tarif edemem! Bay~ Nü
veyre; yemek masasının sandalyesini 
çekerek oturuyorken bu sözleri, gü
lümsiyerek söylüyordu: 

- Sevinmek bana düşer! Dedim. 
Dudakları büyük bir tebessümle 

kıvrıldı ve bir lahza sonra devam etti: 
- Size bir hikaye anlatacağım. 
- Çok memnun olurum. 
Hepimiz de bir dostun evinde idik. 

Herkes konuşuyor ve yemeğini yiyor
du. Ben de NUveyre'yi dinliyordum. 

Nüveyre başladı: 
- Size anlatacağım hikaye, gözüm 

le gördüğüm bir vak'adır. 
- Daha iyi. 
- Samüşlerde idik. Yemek masa-

sının başına geçtiğimiz zaman misa
firlerden biri on Uç kişi olduğumuzu 

bildirdi; bu rakamın şeametinden 

kurtulmak için bir kişi daha bulup 
sofraya almamız lazım geldiğini söy
ledi. Bilirsiniz a, samilşler bu 'çeşit 
itikatlara inanırlar. Düşündüler, taşın 
dılar, çocuklarının mürebbiyesini de 
yemeğe çağırdılar. Mürebbiye bayan 
lf fet, genç, güzel bir kızdı. Yirmi, yir
mi bir yaşlarında var yoktu. Bilirsi
niza, ben bu kadar genç ve güzel mü
rebbiye tutmam. Ne olur, ne olmaz .. 

- Bir şey olmaz a canım. 
Fakat Nüveyre sözüne fasıla ver

medi: 

- Ben de bir şey olmıyacağmı bi
liyorum. Fakat bu kadar genç ve gü
zel bir mürebbiye vazifelerini düşü

neceğine, hangi gence varacağını dü
şünür. Sonra tam eve alıştığı zaman 
evlenmek Uzere ayrılır. 

- Fakat bu bayan lffet, çok terbi
yeli, çok nezih bir kıza benziyordu. 

- Cidden öyle, 13 rakammm şe
ameti bertaraf edildikten sora otur
duk. Yemeğe başladık. Yanımda kerli 
ferli bir zat vardı. Eski bir paşaymış. 
Samüş, o gün inçile,;\9i._takmıgtı. Me
iE;r y~ımda oturan eeki :pa:,a da bU
tiin kıymetli taşların değerini anla
makta eşsizmiş. Samüş bir aralık in
cilerini 8000 liraya aldığını söyledi. 
Eski paşa da, evet, dedi, incileriniz 
<'Ok güzel! Bayan lffet paşanın tam 
kar~ısına düşüyordu. Paşa bir aralık 
ona baktı, baktı, sonra: 

- Bu bayanın incileri de çok gü
zel! dedi. 

Samüş güldü. Fakat eski paşa, mü
rebbiyenin incilerine bir kere daha 
baktıktan sonra, 

- Bayan lffet'in incileri dedi, hiç 
olmazsa elli bin lira eder, 

Bu sefer hepimiz güldük. Fakat 
eski paşa bUtün ciddiyetini takınarak: 

- Sizi temin ederim, dedi, bu in-
ciler elli bin lira değerindedir. 

Samüş, lffet'e bakarak: 
- İşitiyor musun? dedi. 
lf fet kızardı. Bozardı ve 
- Ben, dedi, bunları iki liraya al-

dım. 

Hepimiz de kahkahaları saldık. 

Çünkü İffet elli bin liralık değerinde 
inci sahibi olduktan sonra ne diye el 
kapısında hizmet edecekti. Fakat tam 

İffet hemen cevap verdi ve 
- Ben demin de onların sahte ol· 

duklarını söylemiştim! 

Dcd i. Fnk:ı t paşa: 
- Hayır, dedi, bunlar eleminki in

ciler değil! 
- Hepimiz de hayret içinde idık. 

Samüş, bütün misafirlerinin mürebbi
ye ile bu kadar meşgul olmalarından, 
hep birden onu konusmalarından pek 
hoşnut değildi. Onun için lffct'e biraz 
dik bir sesle meseleyi izah etmesini 
söyledi. İffet izah etti. Dışarı çıktığı 
vakit kendisini iki adam bekliyordu. 
Bunlar onun sahte incisini satın aldı
ğı mağazanın sahipleriymiş. İffet, 
incisini satın aldıktan sonra tokası
nın gevşek olduğunu görerek tekrar 
gitmiş, tokanın tamirini istemiş, ma
ğaza sahipleri de tekrar yorulmaması 
için incisini eve göndermeyi taahhüt 
etmişlerdi. Fakat lffet'e sahte inciyi 
bırakacakları yerde pek ağır bir müş
teriye ait başka bir diziyi bırakmış
lardı. Elli bin lira değerinde olan inci 
buydu. İffet, başkasına ait olan inci
yi derhal iade etmiş, mağaza sahiple
ri de büyük bir felaketten kolaylıkla 
kurtulmanın mükafatı olarak bayan 
lffet'e tam bin liralık bir kağıt uzat
mışlar. İffet onu da hepimize göster
di. Sevincinden gözlerinin içi gülüyor 
du. 

Hikiyeyi bitmiş sanarak: 
- Talihli bir kızmış! dedim. 
Fakat Nüveyre sözü tekrar aldı ve 

devam etti: 

- Talihli ama sonu hiç de iyi ol
madı. Çilnkü parayı aldıktan sonra 
işini bıraktı ve o yaz hemen adaya 
gitti ve orada peşine düşen zengin bir 
tacirle har vurdu, harman savurdu. 
Taciri yüzdükten sonra bir başkasını 
buldu. Onun da parasını iç etti. Ge
çenlerde ben de adaya gitmiştim. lf
fet'e rast geldim. Muhteşem bir bayan 
olmuştu. Kollan altın bilezikleri~ do
luydu. Boynundaki hakiki bi" inci 

dizisi göze çarpıyordu. Kendisile gö
rüştüm. Adada satın aldığı köşkü gös
terdi. Çok güzel bir köşktü. Fakat bu 
köşkün neye mal olduğunu düşündüm 
ve bir ona bir de İffet'e baktım ve 
kızcağıza doğrusu acıdım! 

Nüvcyre nihayet bana bakarak sor
du: 

- Bu vak'adan bir hikaye çıkara
maz mısın? 

- Çıkarabilirim. Fakat sonunu de
ğiştiririm. 

- Nasıl? 

- Kızcağızı bankada çalışan Kani-
le evlendiririm. Sonra onlara bir ev 
aldırır yerleştirir ve gayet bahti
yar bir hayat yaşatırım. 

- Fena olmaz, yalnız biraz donuk 
ve heyecansız olur. 

- Evet, donuk ve heyecansız olur, 
fakat dinlediğiniz veya okuduğunuz 
zaman size "Ne yazık!,, dedirtmez, 
yahut lffet'e acıdığınız gibi içinizde 
acımak hissi uyandırmaz! Sanırım. 

Nüveyre susmuştu! 

bu sırada bir hadise vukubuldu. Hiz- __________ ......__ ____ _ 
metçi kadın, İff et'in kulağına bir şey
ler fısıldadı, İffet biraz sararır gibi 
oldu, ve hemen kalkıp dışarı çıktı. 

B. R. 

Sordum: 
- lffet'i tevkif için mi gelmişlerdi. 
NUveyre devam etti: 
- Hepimiz de öyle zannetmiştik. 

Zavallı Samüş'ün rengi uçmuştu. He
pimiz susmuş bekliyorduk. Beş daki
l:a geçmeden İffet gene kapıyı açtı 
ve yerine oturdu. Fakat inci dizisi bo
yununda değildi. Elinde idi. Bize gös
tererek: 

- İşte, dedi, benim asıl incim bu! 
Eski paşa kafasını uzatarak baktı 

ve derhal: 

- Bunlar sahte! dedi. 

-·························································· a " 
i Devamh okuyucular ~i 
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TÜRKiYE MiLLiDE SON 
VAZIYET 

Türkiye Milli sigorta hissedarları 
son yaptıkları toplantıda şirketi fes
hetmek üzere yeniden konuşmuşlar
dır. İktisat Vekaleti müfettişlerinden 
Nahit Tahsinin de bulunduğu bu top
lantı bir saat kadar sürmUş ve netice
de müfassal bir rapor hazırlanmasına 
karar verilerek yeni toplantı flekiz ha
zirana bırakılmıştır. 

LiMAN TARiFESi 

Liman idaresi evveice karnrlastır
dığı gibi bir hazirandan itibaren İk
tisat Vekaleine geçecektir. Bununla 
beraber nisan başında toplanan tari
fe komisyonunun yaptığı tarifede bir 

değişiklik olmıyacaktır. Bu tarife altı 
ay müddetle muteberdir. Müddet biter 
bitmez yeni bir tarife yapılacak ve 
büyiı'k bir ihtimale göre, İktisat Ve
kıtletine gecmiş olan liman idaresince 
bu tarife üzerinde değişmeler hustıle 
getirilecektir. ı l 

"Tam zamanında,, 
(Ustyanı 1 incide) 

Devlet demlryollal'I 
inkişaf etmekte olduğunu tebarüz et. 
tirmektedirler. 

Expreş Poranny diyor ki: 
DID ODDDCD yılı 

Bu ziyaret, milletler arasında ye-
ni iş birliği yolları aramakta olduğu Dokuz qı/da 
siyaset bakımından çok mühim bir 1 

zamanda vukua gelmektedir. yakın yol ı/e 
Iforijer Ozervony ise ~u fikirdedir: 

qapılan 5000 kilometre 
1 ürki11e Cumuriyetinin e 

Bugün Avrupa siy~setinde göriilen büyük eserıerınden 
buhran, yeni mülıim meseleler orta_ 
ya atmıştır. /kj memleket dış işleri 
bakanlarının bunları müzakere etme
leri rok faydalı olacaktır. 

l\fa)y Dzennik ise Belgraddaki 
konuşmalarda Yugoslavya ile Küçük 
Antantın diğer devletleri arasındaki 
fikir aykırılıklarının mevzuu bahse
dilmiyeceğini kaydeylemektedir. 

Avusturya 
hududunda 

Devlet demiryolları ve limanları 

idaresi bir haziranda devlet namına 
işleıneğe~ başlayışının dokuzuncu yılı
nı bitirmiş ve onuncu yılına girmiş 

bulunacaktır. 

biri kuruımuştuf 
NAKLİYAT VAZİYETİ 

Diğer taraftan 1927 mali 
Devlet demiryollarımızda 4. 
yolcu taşınmış ve 1933 de yolcu 
5.261.148 iken gerek gidip geııne 
!etlerinde ve gerek halk ticaret ve 
biletl~inde yapılan tenzilat ve ıtolfl 
hklar sayesinde 1934 mali yılında 
şman yolcu adedi 8.510.458 ad 
bulmuştu. 

1935 mali yılı içinde taşıodığı 
cu sayısı ise daha fazla a 
9.200.000 küsuru bulmuştur. 

Bu yckıinlardan, geçen sene pe 
demiryollarına katılan Aydın 

h 

ltalqan huvvet/eri 
arttı? 

Bilindiği üzere Türkiye Büyük Mıl
let Meclisi, cumuriyetin kuruluşundan 
23 mayıs 1927 tarihine kadar "Ana
dolu Bağdat demiryolları,, adile işle

tilmekte olan şimendiferlcrimizi doğ
rudan doğruya devlet idaresine veren 
1042 numaralı kanunu kabul etmişti. 
Bu kanun layihasında kabul edilen 
teşkilat da bir haziran 927 de işe baş
lamıştı. Yeni idarenin bu tarihte işe 
başladığı günler, işlemekte olan mev
cut hatların uzunluğu ancak 1378 l~i
lometrcden ibaretti. Bir sene sonra, 
928 başlangıcında yapılmakta olan 
hatlarımıza Ankara - Kayseri, Kü
tahya - Tavşanlı, Samson - Zile 
kısımları ile Erzurum hattı da katıla
l"ak bu miktar 2359 kilometreyi bul
muştur. 1929 da Fevzipaşa - Köyba
şı kısmı bitmiş ve rakam 2459 kilo
metreye varmıştlr. Müteakip seneler
de, demiryollarımızın uzunluğu aşağı
da göstereceğimiz hat kısımlarile mü 
tenasip olarak şu şekiJde artmıştır: 

bri~~ d 
1ZM1R-I<ASABA VE TEMDwf . . 

nıçın 

Roma, Z1 (A.A.) - Askeri maha_ 
fil, Brenner hududunda alınmış O

lan tedbirlerin öyle fe,·kaJade bir ma
hiyette olmadığını beyan etmektedir. 
Bu mıntakada bulunan asker mevcu
du, hiç bir uman eksiltilmemiştir .. 
Diğer taraftan burada ötedenberi fa_ 
şist milisi bulunuyordu. Ancak par
ti başkanlığı bütün faşistlere milise 
iltihak etmek emrini verdiği zaman 
danberi bu mili.c:ıin miktarr artmıştır. 
Bu artma, yalnız Avusturya budu. 
dunda değil, İtalyanın her tarafın
da görülmüştür. 

lngilterede asker
lik propagandası 

Londra,27 (A.A.) - Londranın 
muhtelif belediye meclisl~ri, Londra 
nm haTn hücumlarma k"r§I mlldnfa. 

ası tedbirleri ve kara ordnsbna aslcer 
kaydı propagandasile meşgul olmak
tadır. Fakat ekseriyet işçi partisin 
de olan mıntakalardaki belediye mec_ 
lisleri askeri mahiyette hiç bir tedbire 
müzaheret etmemeye karar vermiş
lerdir. 

Londra n mülhakah belediye mec 
lislerinin sosyalist olan maarif komi. 
tesi 9 ha:ııiranda yapılacak askeri te
zahürata resmi mekteplerden yüz ta 
lebenin de iştirak ettirilmesi hakkın. 
daki teklifi reddetmiştir. 

Sovyetler Birliğinde on 
bin gazete çıkıqor 

Bütün Sovyetler Birliğinde 86 li
sanda 10 bin kadar gazete çıkmakta
dır. 1935 yılında bu gazetelerin yıllık 
tirajı 37 milyon nüshaya varmıştı, bu 
yıl içinde ise 39 milyona çıkacağı kuv
vetle tahmin olunmaktadır. 

Sovyetler Birliğinde çıkan mecmu

1930 da (Kayseri - Sivas), (Ta\'
şanlı - Değinnisaz), (Filyos - Balı
kısık) ve (Zile - Kunduz) kısımları 

ile 2927 kilometre; 
1931 de (Değirmisaz - Balıkısık), 

(Gölbaşı - Malatya), (Irmak - Çan
kırı) kısımlarının ilavesile 3303 kilo-
metre; 

1932 de (Malatya - Fırat). (Kun-ı 
duz - Kalın), (Kardeşgediği - Niğ
de) kısımlarınm bitmesi ve (Mudan-
ya - B11rQı:ı \ il.ar hııttının satın Alm

HATTI 
İkı sene evvel satın aldığunll 

hat şirket elinde bulunduğu 933 
si içinde ancak 1.278.512 yolcu 
mış iken satın almıp kendimiz 
miye başladı~ımızııı ilk senesi 
1934 mali yılı içinde tarife ıslahatı 
yesinde 2.646.446 yolcu taşınmış 
yolcu adedi bır yıl evvelkine nis 
%107 artmıc;tır. 

AYDIN HATTI 
Şirket elinde bulunduğu 1934 

yılının ilk S ayında ancak 226.977 
cu taşımışken, Devlet demiryoll 
geçtiği 19')ii mali yılının ayni 8 
zarfında, tarifclf'rde yapılan te 
ve ıslahat sayesinde 411.348 yolcll 
şımış, yani yolcu adedi bir yıl evv 
ne nisbctle tam %81 artmıştır. 

Eşya ve cmtca nakl"yatına geliJI 
1927 senesinde De,•let dcmiryol 

idari nakliyat hariç olmak U 
f\18.790 ton er-;ya tac:ımıştır. Bu 

\l • u1 &ll.4 1 -:ı..ooll lfU yu\•a , •<l"' 
masile 3554 kilometre: l.210.650 tonu bulmusl:en bilhassa 

1933 de (Fevzipaşa - Adana), ""cneden beri tarifeler iizerinde yap 
(Niğde - BoğazköprU) kısımları ta- ..,.elmekte devam edilen kolaylıklar 
mamlanıp da, satın alınan (Samsun- ~lahat ile tenzil:"tt sa"csinde 19:i4 
Çarşamba) dar hattının da eklenme- li senesinde birden b'r misli yük 
sile 3822 kilometre; rek 2.093.668 tona kadar çıkmıştır 

1934 de (Fırat - Yolçatı) • (Yo!ça- Devlet idaresine gerer geçmez .• 
tı - Elaziz), (Balık.ısık :- Es~ıpa- dun her kac:a basrn· biJ·ih:rine bavl 
zar) kısımlarının bıtmesı, (İzmır - rak yalnız sefer kolaylığını değil, f 
Kasaba ve Temdidi) h~ttınm satın iktisadi bakımdan da hatlarını 
alınması suretile 4776 kılo~etre; . meydana gelen bu büyük inkişaf, 

1935 de (Yolçatı - Dıyarıbekır) · halde cumuriyetimizin fcvizli ne 
(Eskipaznr - Çankırı), lSivas - Tc- lrenıden daha ba.~ka hir sebeple · 
cer) kısımları tamamlanıp Aydın hat- cdilemi\·ecektir. 
tı da satın alınarak 5644 kilometre idi. 

1936 yılı martında ise (Afyon -
Karakuyu) iltisakile Clsparta Şube 
hattı) işletmeye açılarak dokuz yıl 
önce Devlet demiryollarının işletmek
te olduğu hatların uzunluğu l 378 iken 
6000 kilometreye yaklaşmış, bu suret-! 
le Milliyetçi, Halkçı, Devletçi, Layik 

1 ve inkıHipçı Türk cumuriyeti, Osman
lı imparatorluğunun bir asırlık demir 
yolu tarihinde yaptığının dört mislin-j 
den fazlasını dokuz yıla sığdırmıstır. 

sJl,AllTAR J",1HYA KITAHl?sJ 
l'E,VIDEJ\ TAMiR ,.;nnıroll 

Kabataşta inhisarlar binası k 
smdaki sed üzerinde bulunan Silab 
Yahya çeşne'3inin ön kısmındaki 
tabeli taş düşmüştür. Taşın dUşt 
Müzeler direktörlüşü tarafından .h 
alınarak derhal tamire başlanmıt 

bütün par~alar birleştirilerek yerlı 
rine konmustur. 

a ve kitaplara gelince, bunlar, 1927 !!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~!il!!!!!!~~~~~~~ 
yılında ancak 55 lisanda neşrolunmıık 
ta bulunmasına mukabil, bu yıl 100 
den fazla lisanda basılmaktadır. Ba
sılan mecmua ve kitap forması adedi, 
1934 te 3 milyar 370 milyon, 1935 de 
4 milyar 300 milyon idi, ı936 yılında 
ise 5 milyarı geçecektir. 

1935 yılında bilhassa fazla olarak 
ilk ve orta mektep ders kitapları ve 
ayni zamanda ekonomiye ve Mark
sizm-Lcninizme ait eserler basılmış
tır. 

Başkaca San'at edebiyatı ve çocuk 
kttaplan da çok mahsus derecede bir 
yükseliş göstermiştir. 

Büqük Petro devrinden 
kaımış bir bomba 

Azalt şehrinde yapılan bazı hafri
yat esnasında 100 kilo kadar ağırlı

ğında patlamamış eski bir bomba bu
lunmuştur. 

240 yıl toprak altında yatan bu 
bomba, 1696 da Azak şehrindeki Türk 
istihkf•mlarınıin muhasarası esnasın

da Büyük Petro askerleri tarafından ı1 kullanılmış olan bir bombadır. 

Tal ebemiz için 
•• bir Büyük ve şerefli 

sabaka açıyoruz: 
mu-

Atatürk ve 19 Mayıs 
Türk 11ençliği 19 mayısı spor ve hareket cunlılığı ile kutluladı oe 

tarihi güı.ün hatıraıJını bütün heyecanile yaşattı. 19 mayıs hakikaten 
liğin kalbinde yaşıyacak bir tarihtir. Biz, bütün gençliğin bu bügD~ 
mutlu heyecanını anlatmasını istiyoruz ve ta~ebenıiz araıJında bir müao 
açıyaruz. 

Türk inkiltibı tarihinin başladığı 19 mayıs günü size ne hatırlatıll"1 
Ulu önderimiz Atatürk size ne ilham ediyor? 

Cevaplar 100 kelimeyi geçmemelidir. Daktilo ile yazılmalı 
sonuna kadar srazetemiz yazı müdiirlüğüne gönderilmelidir. Ce,·apla 
beğenilenler ııııra ile neşrolunacak ve gene okuyucularımızın reyi ile 
celer ta~·in edilecektir. Kazananlardan, birinciden onuncuya kadar, de 
)erin.? görl• hediyeler verilecek. birinciden .. rnnciye kadar ka7ananla1'ftl 
restmlerile beraber yazılan 'bir kitap. şerefli b!r kitap halinde neşrol 
eal<tır. 

Miisabakamı7.a kt:ı ve erkek biitün talehe istlrak edehilir Yalnrz "'"' 
mlzde her gün neşredilen devamlı okuyucu kuponlarından 20 tane bi 
mek ve bunları cevaplarla beraber ~öndermek lazrmdır. 



~aretler 1 
Dostluk ve 
ınuharrir lik 

Bir ...... L_ • • • J h { b .... uuırrır ıçın ost ve a -

S - KURUN 28 MAYIS 1936 

Avastarya neden karışıyor? 
Hükumet başındaki fırkanın iki parçaya ayrılması, Orta 

Avrupada mühim hadiselere başlangıç olabilir 

1Gezintiler1 

Ömer Seyfettin'i 
andık 

b~ k bolluğu bir kazanç mıdır, 
t T ayıp mıdır?. Prens Starhemberg bir iki hafta 

4u aleYran: "Beni dostlarımdan evveline kadar Avusturya faşistliği-
siyasi bir karargah bulundurmayı mu
vafık görmüşlerdir. 

dişini sıkmak ve beklemek lıizımdır. 

lş başındaki fırkanın ayrıhğa uğ
raması bir taraftan nazilere kuvvet 
verecek, diğer taraftan sosyalistleri 
canlandıracaktır. 

Dün, yazı odasında arkadar 
larla komı§urken, söz rahmetli 
Ômer Seylettine geçti. ince. kes
kin nükteleri, CJ§ırı mantığı, aklı edrtıırı. rı, ben dü•manlarımla bQ.§ nin elebaşı ve vatanperver cephenin 

e :'r en belli başlı lid~ri olduktan başka 
rırn d B ·· .. b. 

Starhemberg ile Haymvehr teşki
liitmm şu veya bu şekilde muhalefete 
geçmeğe karar vermeleri, iktidar mev
kiini ele geçirmeyi gözettiklerini ve 
Şuşnig hükumetini düşürmek istedık
lerini gösterir. Bu hadisenin nelere 
sebebiyet vereceğini tahmin etmek güç 

geride bırakan hareketleri üstiin
Je durduk. Eserlerini andık Bi
zi vaktile hayran eden hikayeleri· 
ni bir bir dü§ünclük. 

ı .,, er. u .azun ır mu- hükfimet reisinin de muavini idi. Star-
rıQrrir •• 
of..1 .. ıçın de yüzde yüz değeri hemberg'in ltalyaya müfrit bağlılığı 
"u·~u . 

. Bu yüzden A vusturyanın vaziyeti 
önümüzdeki günlerde merakla takip 
edilecek mahiyet almıştır. 

t> rıa ınamyorum. yüzünden Sinyor Mussolini'ye demok-
~ IQı.~os~, bir'. ,;,.,harririn muvaf- rasiyi tahkir eden bir telgraf gönder-

lflYeti .. .. •1 • b • ç· mesi birdenbire sükutuna sebep oldu. 
b •eddid' onıme gen mıf ır ın Starhemberg, hükfimetten atılriıış, ı 

B. R. 

değildir. Haymvehr teşkilatı ya bir!!!-=====!!!!!!!====~===~ 

Ômerin aclı, ardından mut/aha 
pek zengin bir fıkra sağanağını 
sürükler. Gene öyle oldu. lvi fa

nıyanlar, bildiklerini, en bt-ğen· 
diklerini anlattılar. 

.ı ı~ ' "' D yarı askeri faşist teşkilatı olan Hayın ı 
r>ttı ost • • denilen insan kendini vehr'in başından çekilmeğe mecbur 

~ c 4hr:trrirın ruhu, tefekkürü saya- edilmiş ve kendisine yalnız spor lider
i Q kadQr yakın larzecler. Bu liği verilmişti. Hayınvehr teşkilatı ya-

darbei hükumetle bu maksada varacak IR 
1 

1 ~ 
yahut meşru mücadele ile hükumeti H s p Q R ı I 
devirmeğe çalışacaktır. Buna muka- =1 _ 

pcır~ediı muharriri aldatır. Sem· vaş yavaş vatanperver cephesinin için-
Qfinin • .. •1 de eriyecek ve prens Starhemberg'in 

bil Şuşnig hükumeti de ya Haymvehr ....._ ____ . ---------' 
teşkilatını feshederek bu teşkilatı si- FiNLANDiYALI GÜREŞÇiLER 
!ahtan tecrit edecek, yahut Haymveh- JLE MAÇ 

Bent onu, yalnız bir clost gibi 
sevmedim. Görüşmeden de hay· 

ranı idim. Bazı adamlar vardır, 
ki yelken gibi uzaktan güze!/ ve 
temizdirler. Y aklaşmağa gelmez
ler. Bu onlardan değildi. Ôme

re yaklQ.§mak, dağıtmaktan kır 

kandığı dostluğuna kavuşmak ye
ni ve büyük bir sevf(inin doğması
na yol açardı. T aıkınlığı hoş gö· 
rülmez, ruhuna boyunduruJ; tak
mağa kalkışılırsa, anlaşılmazdı .• 
Bu yüzdendirt ki çok kere eserle 
yaratıcıyı yan yana koyanların ilk 
duyguları, §aşmak olurdu. 

ı1 ler· acaıp ve feytanı marı et- nüfuzu da kırılmış olacaktı. 
1 vardır. Sempati duyduğunuz ri prens Starbemberg'den ayırıp ken

disine bağlamanın çaresini bulacak
tır. 

fey/eri t hlü ti • . Fakat iktidar mevkiinden suktı:tu-
, k a e emezsınız, onu ··t k" b. f tb 1 .. k 

Türk Spor Kurumu olimpıyat ko
mitesinden: r ettclis" • • d'W• kild .. .. nu mu e ıp ır u o maçını gorme 

tii .. ının ıste ıgı §e e gorur- üzere ltalyaya giden Starhemberg, Vi- Bütün bu ihtimaller, Avusturyanın 
dahili mücadelelere sahne olacağını 
gösteriyor. 

30 • 31 mayıs ve 2. 5. haziran 936 
tarihlerinde Taksim stadyomunda ya
pılacak olan Finlandiya güreşleri için 
aşağıdaki noktaların gözönünde tutul -
ması önemle bildirilir: 

Pltrz B· d . . .. 
el .... • ır o.tunuz ıçın go.ter- yana ya dönüşünden sonra Haymveh-

t rgı • b kik "':z u sevgiden doğan ve ha- rin vil§.yetlerdeki liderlerini evinde 
~ b ~tı tahril eden hissinizt bir toplıyarak bu teşkilata verilecek şekli 
ıt Q'lflla.ı, daha bir btqkası için ele g~rüştü ve neticede Haymvehr teşki-

Yrıı L ·ı la tını riyaseti altında tutarak hüku-feRı de körlenmeğe bQflar. 

Fakat Avusturya yalnız vatanper
ver cepheden, Haymvehr'lerden ibaret 
değildir. Avusturya halkı üç fırkaya 
ayrılır ve bu üç fırka aşağı yukarı 
biribirine müsavidir. 

Do mete karşı muhalif bir cephe al.nıağa 
t • stlQnnıun meziyetsizlikleri- karar verdi. Haymvehr liderlerinin 

1 - Davetiye yoktur. Biletsiz kapr• 
dan hiç kimse girmiyecektir. 

ı l'lı llteziyef gibi görmeğe bQflarn- de ayni düşüncede oldukları bildir\li-
1 l.z Oe meziyetsizlik bir zaman yor. Haymvehr teşkilatı, Viyana hü
.,. 
011

1'Q rizin ıçın tiksinilecek, ızh· kfunetinin bir darbesine uğramamak 
Qp duyu} k ak b" için karargahlarını değiştirmeğe de 

Bunların biri sosyalistlerdir, biri 
Avusturya nazileridir, biri Şuşnig'in 

hıristiyan sosyalistlerile Haymvehr 
teşkilatıdır. Sosyalistlerle nazilerin 
fırkaları feshedilmiş bulunuyorsa da 
kendileri eskisi gibi mevcutturlar ve 
ikide bir de mevcudiyetlerini göster
mektedirler. Nitekim naziler son gün
lerde prens Starhemberg'in köşküne 
hücum etmişler ve oradaki sillhları 
ele geçirmek isteınişlerdir. 

2 - 30 ve 31 mayıs cumartesi ve 
pazar günleri müsabakalara saat 15 te 
ve 2. 5. haziran salı ve cuma günleri 
de 17,30 da başlanacaktır. 

..1. aca , acınac ır ha-
"tse l karar vermişelr ve Viyanada yalnız 
ac1· 0 

maktan çıkar. Kısaccuı -----------· ----
3 - Bilet kişeleri müsabakaların Ne yazık, ki bu eserler şimdiki 

gençler ve yeni yetişmeler ıçın 

gömülü birer hazine halindedir. 
Bir zamanlar Ali Canip biiyiik 
bir fedakarlıkla hikayelerinin bir 
kısmını toplamış VP yüksek öf çe 
ler, bahar ve kelt-bekler, gizli 
mabet adlarile üç ~:ildini ne§ret· 
mişti. Daha sonraları "Ömer Sey
lettin ve eserleri,, nr ortayn attı. 
Fakat ne tarihi hikayelerini. ne 
Makeclonyada, kan ve duman için 
de yazdıklarını ~iilô kitap olmuf 
göremedik. Yanılmıyorsam tari
hi olanları "Eıki kahramanlar , ve 
ötekiler de "Makedonya hikaye
leri,, isimlerile çıkarılacaktı. 

y 
1 

olnuya hiç niyeti olmı-
0 Qpt bir muharrir bir gün adiliğin 

~ bttasırıcla bir batağa saplanırsa, 
• Qfka h* b. c1·· .. d .. f ıç ır §ey ıqunme en 

'llf1la... .• ı · bil. • • 
• & soy ıye ırgınız: 

-:--- Zavallının dostları çoktu. 

~t:rt· ~aJ_ited~n ... ~ir. ~ostlu~: 
Jıiik .. rı aclılqtirdıgı gıbı, en bu-
l;4. lrucu.mJar ela, en büyük teh
r-. ı.eler de gene do•t •allarınJan 
"'ıffcrr. ... 
'!; .. ~~~fluk bir nevi meziyet mü
!ıviliği iddiasıdır. 

iae lliriai bir az dalıa kalitelqmq 
el 0 na ya,,Jacak ilk hücum bir 
Oıttan gelecektir. 

t/, Kirı, nelret, küfür daima 
Oıtlı:ık ak" eJ • • ol m ın ennın yamnıı~ kül 
~17 .. k·· .. l ·a· ~ omur en ır. 

• • • 
Sal'IQ.ı.. ol.ti.k "l . ., roft &"1 P ' ası e ııgrQfanlar 

S,,. .. clela. Yani'§ bir yol tutarlar . 
...,,ırlcır ki 

bir k , •anatta rmwallakiyet 

maktan çok claha psikolojik bir 
hareket olsa gerektir. Çünkü in
san muharrirde bir nevi kemal 
arar. Hayranlık bu kemalin ifa
desidir. Halbuki bizt tanıdığımız 
bildiğimiz feylerde bir çok nok· 
sanlar buluruz. Her bulduğumuz 
noksan içimizde bir putun yıkıl
masına sebep olur. o bir küldür. 
Biz külü kavramak isteriz. Mu
harririn hayatı bir sürü manC1$1Z 
telerrüattır. Çok defa telerriiat 
külü mahveder. 

Dostluklar, bir bahar tarlcuı 
gibi en güzel çiçeklerle beraber en 
zehirli hQ§ereleri de koynunda 
besler. 

S•tlri Ertem 

cı 

Avusturya na.zileri bir kaç ay ön
ce büsbütün dağılacak bir hale gel
mişlerdi. Fakat bir taraftan Alman
yanm Rendeki gayri askeri mmtaka
yı işgal etmesi bunlara yeni bir ha
yat ve ümit verdiği gibi Milletler ce
miyetinin Habeşistanı tecavüzden ko
rumağa muvaffak olamaması da bun
ların ümidini sa.ğlamlamıştır. Bunlara 
göre Milletler cemiyeti, İtalyanın Ha
beşistanı ilhak etmesine karşı bir şey 
yapamadığı gibi Almanyanın A vustur 
yayı ilhak etmesine karşı da bir şey 
yapmağa muktedir olamıyacaktır. O 
halde her ne bahasına olursa olsun 

başlangıcında kapalı bulu:ı.acağmdan 

biletlerin vaktinde temini rica olunur. 

4 - Tribün biletleri 50 kuruş, bal
kon ve ringin etrafındaki sandalyalar 
100 kuruştur. 

5 - Tribünlerle balkonda oturmak 
istiyenler caddedeki büyük kapıdan, 

ringin etrafında oturmak istiyenler de . 
sokak içindeki yan kapıdan girebilir-
ler. 

6 - Balkon ve sandalya biletleri 
mevcut yere göre sayılı olduğundan 

balkon bileti alanlar sandalya tarafına 
ve sandalya bileti alanlar balkona geçe
mezler. 

7 - Gzetecilere balkonda hususi 
yer ayrılmış olduğundan oraya otur
maları rica olunur. 

8 - Telle çevrilmiş olan müsabaka 
sahasına hakemlerden başka kimse g:
remiyecektir. 

Milll bakımdan olduğu kadar 

5. Ciezgin 
'(LUtfen sayı/ayı çeviriniz) 

re4 ~~ arkaJcqın bir araya gele
'-·· Clgız birliği etme/erile mu"m- ======::::::::; 
~'ll'I(/ .. 

mak ıevenler için an'ane haline gelmiş bir ibadettir. 1 
Doktor Çetinerin kaç yıldır Anadolu kasabala • 

nnda geçen hayatı onu lstanbulun güzel kışından u • 
zak bırakmrıtı. 

Çetiner mehtabı seyretmek için çıktığı balkon. 
da bu çirkin manzarayı daha fazla görmemek için 
döndü, eğildi, çatıların arasından ış1klan yayılan ayı 
aradı; yandaki otel odasında Fransızca bir sine~ 
şarkısını tekrarlıyan bir kadın ıesi duyuldu; aşağıd 
ki ıokakta bir apartıman kapısının önüne bırakılımt 
çöp tenekesini deviren ve eşeliyen köpeklere savuru 
muı bir küfür İ§itti; balkonun parmaklığına tutuna 
rak eğilip baktı; perişan bir gölge, insan olması mu 
temel, fakat gece yarısından sonra sokakta ve köpe~ 
lerle mücadele ederek gıdasını çöp tenekelerinden 
aramakta olmasına bakılırsa insanlığından şüphe e 
dilmesi lazım gelen ayaklı bir sefalet, döküntüler 
karıştırıyor, bir taknn garip hareketler yapıyor v 
galiba tenekeden çıkardığı artık yiyecek parçalarını 
ağzına atıyordu; kö§edeki eski apartımanın bir oda • 
sından bir çocuk viyaklaması işitildi; yarınki haya • 
tın acılarına §İmdiden ağlıyan bir küçük insan. 

fÖ/.t ur. Sanat adamı cloıtlukla 
lh:~et firketfoin kıymetlendiriİ
-."f akıiyonJ~• .. t" bi d ., ol urue U& un r eger 

Clr<fk kf!Jf edilemez. 

be)l&tnat adamı küçük çapta) bir 
't'%_gtımber, bir yaratıcı, bir kah
~ andır. Hangi kahraman ıacle-
e d 

tq .h Olf gayretile ayakta durdu, 
rı e çıktı? 
r 'h· "'erı • Qrı ut ehramını tersine çevi-

h · 'rtaanlann hepsi dostluklmın 
ll'crn ti • 

4ctc/ e ne. k'-6kançlıklarına, ar· 
~n salcl·:~ı1lanna şahit oldular. 

'>1" eferlerft dostluklar değil, 
'llcerret bi d "' . 

01l r surette egerı ayıran, 

r;l~q ~samıf olan insanlar bulur 
Otır Nı•t k' d" b" "k c1 .. • e ım unyanın uyu 

e.~erl · d b lq ~ erı e öyle hatta yabancı-
lı r lc:rafınclan keşfedilmiştir. Mu
b Qrlririn şahsi, hüviyetit münase- ı 

et e · 
d ... 'l, 11empatisi çok dela bu 

egerler' .. d .. l l 
tı.... ın yuz e .)l".!'Z an Q§ı ma-

··Q lllani ol,.ır. 

hi.ih~ir muharrir hakkında en iyi 
ti( l."':'Jı Verecek onu sadece eserle-

e tcınıya d Ç" k .. ıe l n ır. un u mevzu e· 
r er ld 

es l 0 uğu halde clodluklar 
'11e~" erin Yerini alır. ve kinleri 

retle · k • ler· k rı, ıskançlıkları1 hıdclet-
rir.' elenin öbür gözüne yerleşti-

ı lf c:ttQ m h . • • k 1 b. "<t)I u arrır ıçın apa.ı ır 

bi ~' gözlerden uzak olmak dal 
r ~ı~ek .b. .. .... 

gı ı gozler onune açıl· 

Buhran üç gün sürdü; sinirlerindeki gerginlik 
yavaş yavaş çözüldü; duyguları yavaş yavaş korku. 
lu bir rüyadan sıyrılıp çıkar gibi yeniden doğmağa 

ve kafası yeniden işlemeğe başladı; bu sefer kara bir 
vehim, kara ve kocaman ayaklı bir öriimıcek gibi di • 
mağıntn kıvrımları içinde ÜYperti veren bir yürü • 
yüşle ve gittikçe ilerleyip ağını sararak dolaşıyor • 
du: 

Olker bir istek göstermiş miydit kollarımın ara -
smda bulunmaktan memnun muydu; yoksa ben bir 
terbiyesizlik mi ettim? Dargın mı? ilk karşılaşmamız 
nasıl olacak? Onun yüzüne bakabilecek miyim, onun
la konuşmak kudretini kendimde bulabilecek miyim? 

Hamletin dilile &öylemeli: Ey kalbim, kendini 
zaptet! 

Doktor Çetinerin yaklaşmasından korktuğu ve 
bir an evvel gelmesini istediği gün işte niahyet ge]dit 
çattı; kendisinde biraz kuvvet bulur bulmaz Vural 
Gündoğduların salonuna gitti, düğün gecesindenberi 
görünmediği için bir çok sitemlerle karşılaştı; onları 
savuşturduktan, yakın uzak ahbaplarla manalı ma • 
nasız &özler konuştuktan sonra da Olkerin çıka gel. 
diğini gördü. 

Sevim, arkadaşile öpüşürken bir taraftan da ayni 
şekildet düğün gecesinden sonra bir daha uğrama • 
dığı için, ona da sitem ediyordu. Demek Olker de o 
müthiş hadisedenberi buralarda görünmemişti. 

Olker herkes arasında Çetinerin de elini sık • 
tıt geçen yakın günler hiç bir fevkaladelik ta§ırmyor. 
muş gibi onunla ve öteki ahbaplarile günlük işleri 
konuşmaya daldı. Doktor Çetiner, onun bu kadar sa
kin ve heyecansız olabilmesine biraz hayret ve daha 
çok ~a hiddet etti. 

9 
Dünya kuruldu kurulalı ay aşıkların dostu, 

dert ortağrt sır arkada_şıdır. Gece ile haşhaşa kalmak, 
gök yüzündeki bulutların biribirleri arkaıından koıuş. 
malarıru seyretmek ve beyaz ayın şiirli çehresine dal. 

ilk yağışlı havalar, ıslak günler, çamurlu sokak.. 
lar sıkıcıdır; fakat ilkbahar mı, sonbahar mı pek bel
li olmıyan dık günler araya karışıp geçtikten, ' rüz • 
garlar geceleri köşe başlarında bekliyen ve nöbet de. 
ğiştiren polislerin düdükleri gibi acı ıslıklar çalarak 
şehri dolaşmağ~ başladıktan sonra birden bir sabah 
uyananlar saçaklant damlant yolları bembeyaz karla 
örtülü bulurlar; güneş çıkıp da sokaklan vıcık vıcık 
su içinde bırakmazsa bir zaman bu karlı günlerin ta • 
aına doyum olmaz. latanbul, bu yıl da böyle nadir 
güzel kışlardan birine giriyor ve işte şimdi oteldeki 
odasının carnlı kapısını iterek balkona çıkan genç a • 
daın, humma ile yanan şakaklarım soğuk hava ile 
sannak, geni§ nefes almak ve ferahlamak ihtiyacını 
duyuyor; kış mehtabını seyredecek! 

Otelin arkasında yükselen aparhmanlart gece -
nin içinde biribirlerine abanmış, sakil, kocamant ka • 
ranbk cüsseler halinde duruyor; Beyoğlu caddesinin 
sefalet ve rezaletini saklıyan kara yüzlü, karanlık a • 
partrmanlar ... Küçüklü büyüklü binalann alt katları 
biribirine karışryort hangi kısmın hangisine ait oldı•. 
ğu birden seçilemiyor; garip, mantıksız, korkunç bir 
mimari ile çizgilerin haşir neşir olması ile vücuda 
gelmiş siluet çirkin ... Kimi binanın izbe katında, k'
misinin bir kenara kaçmış yan odasında, kinıisinin tr.1 
van arasında yanan, tek tük, dağınık, ürk~k ışıklar, 
korku ile açılmış gözler gibit şehrin hayatında cevam 
edip Şt"İden faciayı anlamağa çalışıyor. 

Doktor Çetiner, balkona arkasını dayamış ka • 
dar yakın görünen bir binanın orta katında yeni bir 
ışığın uyandığını gördü; sonra camın önünde bir gö·. 
ge belirdi, geç kalmış bir bekar adam olmalıydıt dur.

1

1 

duğu yerde sallanarak soyunuyor ve üstünden ba •

1 
şrndan koparır gibi çekip çıkardığı her şeyi odanın 
başka bir köşesine atıyordu. 

Nihayet çatıların arasından kurtulup ortaya çı. 
kan ay göründü; soğuk kı§ gecesi içinde göklere dof. 
ru uzanan iğri büğrü binaların karlı saçaklarına çi
viyle çakılmış da sökülürken bir kenarı kopmu§ gibi 
duran değirmi, ablak, aptal çehreli bir ay. 

Doktor Çetiner, bu manasız gecenint hele bu 
besleme suratlı ayın verdiği azapla rahatsız olarak ve 
biraz da üşüyerek odasına çekildi, balkonun kapısını 
kapadı; dışarıdaki manzarayı ve mehtabı görmemelr 
için kapının perdelerini de snnsıkı iliştirdi; kücük 
valizini haznlamağa baıladı. Ertesi sabah olduk~:ı ka. 
labahk bir hevetle kayak sporları yapmak üzere Bur. 
saya gidecekler. 

10 
Kibar ve zengin sınıf arasında kışın dağlara çt• 

kıp kaymak modası memlekette bir iki yıldır yayıl -
mağa başladı; bir çok kimselerin spor yapmış olmalr. 
tan ziyade Avrupalılık olsun diye katlandıklan bu 
külfete lstanbulda Çıplaklar birliğini kuran Alman • 
lann ve Almanyada okuyup gelmiş gençlerin önayak 
olduklarını çok kimse bilmez. 'Arkası var) 
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Adana mektepleri 
Altı müfettiş tarafından 
sıkı bir teftişe tabi tutuldu 

Adnna, (Hususi muhabirimizden)
lki yıldır, Adana mektepleri sıkı bir 
teftişten mahrumdu. Bu yıl, KUltUr 
Bakanlığı şehrimize altı umumi mü
fettiş göndererek sıkı bir teftiş yapıl
masını uygun bulmuştur. 

GAYRI MÜBADiLLER 
KONGRESi 

GayrimUbadiller cemiyeti hazira· 
nın ilk haftasında toplanacaktır. Ce
miyet idare heyeti, kongre zamanı 

yaklaştığı için ııık sık toplanarak ça
lışma raporunu hazırlamaktadır. 

YENi POSTA ŞUBELERi 

lstanbul Posta ve Telgraf baş mü
dürlüğü tarafından Eminönü ve Ka
dıköyilnde yeniden ihdas edilen iki 
posta şubesinin kilşat resmi bir hazi
randa yapılacaktır. 

Bir .kaç gün önce §clırimize gelen 
baş müfettiş Besim ve baş müfettiş •

1

--• 

R. Peker'in ., 
Dersleri 

• Hilmi, diğer umumi müfettişlerden lnkılaA p 
Necmettin, Reşat Nuri, Ekrel'n, Refik 
derhal vazifeye başlamışlardır. Ankara ve İstanbul ünivers1te-

Erkek ve kız liselerinde birçok ders terinde R. Peker'in verdiği inkılfip 
lere girmişlerdir. derslerinde tutulan talebe notları, 

Müfettişler, hem tedrisatı, hem de gözden geçirildikten sonra, ULUS 
idareyi, teftiş eylemektedirler. Bu yıl Basım evince kitap halinde basıl-
terfi edecek olan muallimlerin dersle- mıştır. 124 sayfa tutan eser, yalnız 
rine behemehal gireceklerdir. lyi ve basma masrafı knl'§ılığı olarak her 
müsbet not alan muallimler, ağuttos lyerde ON KURUŞA satılmaktn-
ayı sonunda neşredilecek terfi cetve- dır. J 
line kaydolunacaklardır. 

Umumi müfettişler, şehrin maarif 
ihtiyaçlarını·da yakından tesbit ey- Bulunmaz fırsat 
lemektedirler. Orta tedrisat günden 
gtine inkişaf eden Adana için yeni bi- Gayet ucuz acele 
nalara mualimere şiddete ihtiyaç var-
dır. satılık ev 

Erkek lisesi talebesinin 1200 zü bul 
ması ve ayrı ayn iki binada birleşme
si bir takıhı idart zorluklar doğurmuş 
tur. Bunun önUne geçmek için tedbir
ler alınacağında 'Şilphe edilmiyor. Bu
nun için orta ve lise kısımlarının bl
ribirlerinden ayrılması ve ayn ayn 
eller tarafından idare edilmesi de dU
şUnülüyor. Kız lisesi talebeleri de art
mış ve binası istiap edemiyecek hale 

Kocamustafapaşa Silivri kapı cad
desinde 51 numaralı üç buçuk odalı 
iki heli bir mutbah, miktari klii bah
çeyi havi ahşap hane gayet ucuz fi
yatla acele satılacaktır. Taliplerin bi
tişik haneye müracaattan. Görilşmek 
istiyenlerin de Kadıköy Kurbağalıdere 
Şair Sururi sokağı 9 numarada Bay 
Rıza'yı bulmaları. 

gelmi~tir. Buna da bir çare düşünmek . 
Tepeba§mda Anfi 

Tiyatrosunda 
Bu akıam saat 

20.30 da 

zam~ gelmi§tir. -.UI k....._. 
Herhalde şehrimime behemehal .$ehir1i"yaİl'OSU 

:~~ı:~~ti;:~ !~~~;.ta mektebine §id- ım11111111m 
Sene sonunda biltUn mevcudiyetile 

tişlerin düşünecekleri pek tabü görUl- 111 
mektedir. 

SVT KARDEŞLER 
Komedi 

3 perde 
Türkçeye çeviren: 

t Galip Arcan 

18. Dans musikisi 
(plak}, 19. Haberler, 19,15. Muhtelli 
plaklar, 19,30. Sıhhi konferans: Pro
fesör doktor Fahrettin Kerim tarafın
dan, 20. Halk musikisi: Sivaslı Veysel 
ve lbrahim tarafından, 20,30. Sttidyo 
orkestraları, 21,30. Son haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu ajansı
nın gazetelere mahsus havadis servisi 
verilecektir. 

BORSA 
27 5 93 ~ 

lllzatarmcıa yıJdlı ltareUI olanlar, tıu 
rinde muamele gurt•nlerdir. Rakarn.laı 
eaaı 12 de kapanı, Ut1t f\yatlanı\ll'. 

p ARAL AR 
• Loncın 6~ •Viyana .:•.-
• Nevyork 126- •Madrid 16 -
• Parta L66 - • Berliı:ı B2 •• 
• .M118.no 1116 - • Varşova ~8-
•Brüksel bi- •Budapeşte :!~ -
*AUna ~.- * BUkreı 16 -· 
•Cenevn ·20 - •Belgraô tı2-
•Sotya ::!4.- • Yokohanıa H~ -
• Amster!!am 84-, - - • Altm \167-
•Prat S8- •Banknot 'lli -
• Stokbotm tSIJ -

ÇEKLER 
•Londra ti29,- • Vlyana +.~B!> 
• Nevyork J.7111tt •Madrld 6808l! 
•Parla ll!.03 •BerliD l,967:ı 

• Mlllno 10o66.f • Varşova ~2176 
• Brl1k8el 4.~b • Budapeşte .t.297U 
•Atına '4 tıOlıO * B1lkreş ıll7 {) lIB 

• 0en9"1'9 1!~2b • Belgrad .. 9S!l.'i 
•Sotya 1)8,62 il • Yokohama ıı. 716:S 
• Amlterdam 1.172b • Moskova ~· 92-40 
•Prat 19,10 •Stokholm B OS'ı2 

ESHAM 

" B.uıkUı 10.80 
• Anadolu l!b. 

Reji 1 70 
Ştr. Hayıiy H>.CXXl 

Merkez Bank 68 00 
O. Stgorta ,oo 
Ponomonb tl.80 

fatlkrazlar 

TramV&J 11,(.XJ 

•Çimento 10 '6 
Unyon DeL O 00 
Şark Del. 000 
Balya JOO 
Şark m. ecza ) 00 
Telefon 1) 00 

Tahvlller 

~~~:~:~ =~:~ ::ıe~~/~~~~~ 1111111 

Ticaret mektebinin lise haline ifra- llfllltll Her yer 50 kuruştur • ı933 T.Bor. H?21!26 lllektrnr oo.oo 
ğı da düsünUlilyor. Yer teınln edildiği~·....,..._-""'"-"' ~------------ıı • : : : ~2~00 =' ~;~ 
takdirde şehrimiz bir ticaret lisesine lıyacağı sırada gelebileceklerdir. tııtlk.Dahtır 119 00 •Anadolu 1 44 80 
de kavuşmuş olacaktır. Bununla beraber, bir iki gün sonra • Ergeııl ht1k. ~.t o •Anadolu n o.oo 

Umumi müfettişlerin, Adanada da avdet etmeleri ihtimal dahilinde 1928 A M ıo oo Anadolu m •7 Mı 
ne kadar kalacakları belli değildir. görülmektedir. · s. Em.ırum u6 rıo • JııtDm....ı.ı A b2 00 

Yalnız haber aldığımıza nazaran an
sızın hepsi birden Gaziantebe hare
ket etmişlerdir. Oradan Urfa, M.ardin, 
Malatya ve Maraşa uğramaları da 
ihtimal dehilindedir. Bu takdirde şeh
rimizle ancak sözlü imtihanların baş-

ffü•eyİn Giray .._ _____________ ,.,. 

Eski eser /er 

(stanbul Varidat Tahakkuk Müdürlüğünden: 
Mükellefin adı 

Habip 
Hasan Arif 

Sandıkcı 

Yağcı 

Mahalle 

Rüıtempa!a 
,, 

Sokak Nu. 

Uzunca Ova 15 
Papazoğlu 

han K. 2 4 Nu. 

Vergisi 
Lira Ku. 

78 98 
14 12 

Verginin ait oldu-
ğu senesi ihbarname 

932 
,, 

Nu. 
36/ 21 
46/21 

Süren A§Çı ,, Tahtakale 105 Nu. ,.48 / 21 57 37 i ,, 
Mihal Kahveci ,, Canbaz han 58 Nu. 59121 3 oo ' ,, 
Mustafa ., ,, Kahveler 26 N. 63/ 21 16 50 " 
Veli ,, Demirtaf K. Çeşme 28 N. 70/ 21 22 50 ,, 
İsmail Hallaç H. Hamza Babı Fetva N. 9 73/ 21 15 60 ,, 
Cemil, lsmail Atçı H. Hayreddin Kazr.ncılar N. 9 79 121 18 24 ,, 
Celal Kunduracı ,, H. Kadın 128 N. 88 21 15 79 ,, 
Süleyman Meyhaneci Y. Sinan Unkapanı 47 Nu. 94 21 
Sadık Kömürcü ,, Onluk 16 Nu. 1 22 

35 55 " 
15 40 

" Mustafa Kahveci Ayazma Ayazma 235 N. 3 22 14 40 il 

Mahmud Piyazcı Hızır B. Unkapam 91 N. 11 22 23 79 ,, 
M. Ali Manav ,, ,, ,, 12 22 20 97 " 
Ahmed Sepetçi Demirtaş Nalburlar 25 N 24 22 5 76 

" Yukarda adı, ıtı ve eski ticaret yerleri yazılı Kü!:-ükpazar Mali ye şubesi mükelleflerinin yeni tica
ret ve ikamet yerlerini bildirmemiş ve yapılan araştırmalarda da bul unamamıf olduklarından hizala
rında gösterilen 932 yılı ticaret müddetlerine ait kazan<' vergiJ~,.: ;hb rnames He hin t t ~bliif nii"'kün 

olamadıfından hukuk usulü muhakem~leri kanununun 141 ve .142 inci maddeleri mucibince tebliğ ye· 
rine geçmek Uzere ilin olunur. (2930) 

• 

- -
KADER .. 

Muharriri: Voıter 
, ~ .. ~ ... . .... . ·, .•. -h _, 9 

Bir gü:ı bir çok kimselerin ağzından / 
tek bir kelime çıkmadığı, diğer bir çok· 
larının da mukaddes kelimelerle söz söy 
!ediği bir sırada Sadığın ağzından 

birdenbire şu kelime fırlamıştı: 
- Kraliçe! 
Güzel Babil kadını bu kelimeyi işi • 

tince Sadığın kendisine: 
- Benim kraliçem 1 
Dediğini zannetti. Fakat Sadık daima 

dalgınlık arasında (Astrate) ismini tek 
rar ediyordu. Kadın ise bu türlü ahval 
ve şerait içinde söylenen ismi kendi k· 

hine tefsir etmişti: 
- Siz kraliçe Astrate'den daha gü -

zelsiniz !,, 
Demek istediğine hükmeylcmiıti. 
Kadı:ı Sadığın konağından gayet gi'· 

zel hediyeler alarak çıktı. Oradan çı -
kar çıkmaz geçirdiği macerayı anlat • 
mak için doğruca (Hasud) un karısına 
gitti. Zira onunla gayet sıkı dostluğu 

vardı. (Hasud) un karısı bu k;ıdını Sa
dığın kendisine tercih etmesine fena hal 
de kızdı: 

- Bu çorap bağını benim dizime bat· 
tamağa tenezzül etmedi. işte o günden
beri ben de bu bağı kullanmıyorum.,, 

Dedi. 
Sadığın sevdiği kadın bu çorap ba

ğını görUr görmez hayret eseri göster

di: 
- A ... kraliçenin çorap bağı da tıp

kı böyledir. Demek ki ikiniz de çorap 
bağlarınızı bir yerden alıyorsunuz, öy. 

le mi?,, 
Dedi. (Hasud) un karısı hayalata 

dalar gibi bir hal aldı ve hiç cevap ver
medi. Sonra kocasına sormağa gitti. 

Bugünlerde Sadık gittikçe dalgın ol
muştu. Bunun sebebini kendisi de pek 
anlamıyordu . Bundan muztarip oluyor

du. 
Bir gUn bir rüya gördU: Ona öy • 

le gelmişti ki iptida kuru otlar üzerine 
yatmıştı. Bu otlar arasında onun vücu
dunu tırmahyan bazı şey er var ı. Oıı
dan sonra güllerden yapılmış bir yatak 
iistünde rahatça uzanmıştı. Bu gül -

TIP ENCÜMENi TOPLANTISI 

Dün ve Yarın -
SS inci Kitap 

Karıncaların 
hayatı 

llaurice Maetcrlinck'in 
21 defa basılan bu eserini Meh. 
met Naci Ecer türkçeye çevir. 

mittir. 
Fiyatı 75 kuruş 

Çeviren : A. US 
.;.~~ .... :,, ..;~· ... ~, 

k ı" ler arasından da bir yılan uzanara ~ 
birli dili ile onu ısırıyordu. Sadık kCll 

ke:ıdine: . d' 
- Ah! Ben bu kuru otlar üstU11 'f' 

çok zaman kaldım. Şimdi güllerde~ 
pılmış bir yatak içindeyim. Fakat 
da ki yılan nedir?,, 

Diyordu". 

KISKANÇLIK 

Sadığa gelen felaket yine kendi ~ 
adetinden ve bilhassa liyakatinden ° , 
du. O, daima kral ve kraliçe ile yakll1, 
dan konuşurdu. Bir güzel için süsl~ 
mek ne ise zeka için de başkala • iti 
hoşuna gitmek arzusu odur. Onun~ 
Sadığın müsahabelerindeki tatlılı~ ttf 
ve kraliçe ile fazla konuştuğu nısbedll' 
artardı. Kendisi genç ve yakışıklı 0! st' 
ğu için kraliçe Astrate üzerinde lı19 • 

d . b. . y ba"l' ılmez surette ır tesır yapmaga ' , 
mıştı. Bunu iptida Sadık da anlıyaııı• 1 
mıştı. Astrate kral ve bütün meınle~ 
halkının sevdiği bu adamla konuşnı• 
tan gittikçe daha fazla zevk aJıyo; 
Kraliçe her yerde kadınlara Sadı ..,.r. 

bahsediyordu. Böyle methettikçc oıı , 
kıymetini arttırıyordu. Sadıkla aral~ 
rmda geren her türlü münasebet 

:ı ·ıı. 
farkına varmadığı halde onun katbı , 
deki sevgiyi ku:vetlen~iriyordu .• g~\Jt 
liçe sık sık Sadıga hedıyeler verıyo i 
Bu hediyelerde hatırından geçınecll • 
derecede temayüller gösteriyordu. 1'tl, 
liçe Sadığa karşı sadece işinden me~ 
nun olan bir kraliçe muamelesi yaptı~ 

··:ı:teı 
nı zannediyordu ve bazı kere so 

hisli bir kadının ifadesini andırıyordLI 
Astrate vaktile tek gözltilerdcn h~ 

la:ımıyan Semire ile burnunu kesmek~ 
tiyen kadından daha çok giizeldi. A•Jr 
trate'nin sevimliliği, sözlerindeki tat 
ltk o dcrecede'1idi ki yava! yavaı lill11 , 

larm karşısında Sadığın yüzü kıı;arı1° 
du. Kraliçe istemediği halde gözleri S~ 
dığa karşı dönüyordu, bu gözlerin b•, 
kışlan Sadığın kalbinde ateşler par~ 

L: fit' 
tıyordu. Bu halden dolayı Sadık "'r 
vi hayret içindeydi. n· 

Sadık bu vaziyet i!jinde nefsi ile t11 ) 
cadele etti. Kendini felsefeye vercr', 
kurtarmak istedi. Fakat bu gayretler 
den hiç bir fayda görmedi. Hiç bir ~ 
selli bulamadı. Vazifesi. minnettarlı ) 

hüküm~arına ka11ı t~cavü.z ~tmit ol~~ 
tehlikesı karşısına bırer ıntıkamcı 1 

1
, 

gibi dikiliyordu. Bunun için mücaclt·p 
ediyordu. Nihayet nefsine karşı ı1111 , 
de geliyordu. Fakat bütü:ı bu gatebt 

1 
ler iniltiler ve göz yaşlarına mal olıl 
yordu. _ • • ti' 

Sadık artık eskiden oldugu gıbı le , 
liçe ile serbest ve tatlı bir ıekilde 1'061 
nuşaınıyordu: Gözleri bulutlanıyor, 5

, .. 
'":ı:\l'' leri karışıyor, hazan başladığı bir so , 

. • d O k't gözle sonunu gctıremıyor u. va ı , 
rini yere indiriyordu. Ve eğer nazar~, 
n kendi iradesi hilafına olarak kral , 
Astrate'ye doğru dönecek olursa ıcrt"e 
liçe:ıin ya§h gözlerine tesadüf ediyo:, il• 
onun gözlerinden kalbine ateşler dU~f 
yordu. Her ikisi sanki biribirlerine §ö 

le diyorlardı: f1 
_ Biz ikimiz de biribirimize tapı , 

ruz. Biribirimizi sevmekten korktı!0 ,. 
• • • • a·ıı:.· "z bır ruz. Her ıkımız de ısteme ı6ımı 

teş içinde yanıyoruz.,, ıcell 
Sadık kraliçenin yanından çı~ar 011 

kendini kaybetmi§, kalbi büyük bır. ~ıl" 
altında ezilir bir halde çıkıyordu kı • 

· d B" le ııtı na tahammül edemıyor u: oy d p 

d - bi .. de e raplar içinde kıvran ıgı r gun ,ıı 

56 ncı Kitap 

Demosteo 

dini dostu (Kador) a açtı. Uzun ıatı' tıİ 
!iddetli bir ıztırap çekmiş bir adaın ~, 
derdi:ıi acı bir sesle haykırdı; bir h•

0 1 

' de ki ı.?:tırabınm tesiri ile alnından 5 

ğuk ter taneleri döküyordu. 
(Kador) kendisine §Öyle dedi: ,, , 

M cşhur Plütark'ın 
Haydar Rifat tarafından 

cüme edilmiıtir. 
35 kuruş 

ter. 

Satış yeri VAKIT Matbaast: 
iSTANBUL Ankara Caddesi 

Telefon - 24370 

· · 1 k · t d'"' 'n J1ı - Ben senın gız eme ıs e ıgı ıf' 

leri daha evvelden görmüş ve anla~ 
tım. ihtirasların öyle bir tabiatı ~· ~· 
ki o!'lları saklamak milkün değitdır~efl 
zizim Sadık, dU~ününüz bir kere .. · dıf1' 

senin kalbindeki şeylerı görüp anl• aı 
ise acabn kml kendısi için bir tccıı~ j7 
demek olan bu hisleri ke!fedcmeı ~ 

'Arkaıu vo.S 



Usküdar Varidat Tahakkuk Müdürlüğünden: 
~abal.~i Sokağı Kapı No. lami Sanatı Vergisi 

L. K. 
Senesi 

~ l\ huıi zade Bostancıbaşı 23 Emin Süt müteahihdi 58 00 932 
llıkh Kısıklr Cad. 1/ 3 Hayri Sobacı 14 40 ,, 1tadiye Yeni 7 Kamil Berber 11 25 ,, 

~a.Ydarpaşa Acı Badem 18 Akif lntaat Müteah. 17 52 ,, 
li 8.Ydarpaf8. Devlet Demiryolu Refik ve şerafettin (Hususi teavün sandığı) 252 00 ,, 
A. a.ydal"Daşa Devlet Demiryolu ,, ,, 357 00 933 
C tıadoluhisar Körfez 34 Kamil. O. Süleyman Hallaç 9 64 935 
· ubukfu Çayır 2/ 3 Hasan. O Ahmet Bakkal 8 16 934 
Çubuklu Perakente 37 A. Fuat ve Pipo Kireç ocağı 28 80 936 
Pa.za.rhatı Ahmet Sadık - Sobacı 13 13 932 

~~hra!ı 'Cedit Ethem efendi 71 M. Ata Sinemacı 72 00 932 
tahıın ağa H. P. İstasyonu 13-11 Fuat ve Şürekası Komisyoncu 361 44 932 
Yukarıda is.imleri yazılı mükellefler namına 932, 933, 934, 935 ve 936 seneleri için tahakkuk ettirilen kazanç vergileri hukuku usul 

tn.uhakeıneleri kanununun 123 üncü muaddel maddesi mucibince ili nen tebliğ olunur. (2907) 
LEZ ZE TLi 

'---=----....:..::.:.:...:::.::::.::::.::::.:::_..::.::_=-.:..:__~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-=-~~~~~~~--~~~~~·~~~~~~~---,._,,-

Türkiye 
MERKEZ 

uriyet 
KASI 

Cümh 
BAN 

AKTiF 
1( ... : 

23/511936 vaziyeti 
PASiF 

Lira Lira 

e 

ve 'Limanları · illetme· ... $ /)ev(et , D~T,,irf/~llaJ:ı 
~~· ·' :: ,· .. : ... -... ·Umum . · idar · · · ·ıa .... l :·~ ·,. · '"\ ... · 

esı ı n arı ,~ · " :. :,;';. 1 
Muhammen bedeli 6227 lira ol an sekiz takım komple Tiruvar 

14 - 7 - 936 salı günü saat 15,30 da kapalı zarf usulile Ankarada 
İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu İ§e girmek istiyenlerin 467, 05 liralık muvakkat teminat ile 

.ı\~n •afi kilogram I 7.069,0491 L !4.008.983 36 Ser111aye ···-···-·--·····················-···-················ 
ihtiyat akçesi······-·····-········································ 

15 000.000 kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 30 a 
l ss1 ıs! s .ı k d k . . ı· ~· ı . ıA d Ur anıı:not • • , • • .. ı 1.165.700 -

altlık. • t • • • .. .614.614.?8 
0 •hlldekl Muhabirler c 

l'Utk lirası . ·I L .700 185.67 

~l t;.,ı,tekl Muhabirler : 
>ı.ıtın Safi kilogram 4-.898,514 6. ı 86.86 l..96 
lcrtına tahvilikab~l Serbest döviz-

l:ıiğer d.. . 
bakı ov12ler ve borçlu kiliring 

328.384 64 

35 789.!98 14 
1 1 edawUldekl Banknotlar: 
Deruhte edilen evrakı naktiye L 158.748.568.-
Kanunun 6 ve 8 inci madde 

700 t85.1S7 lerine tevfikan hazine tarafın-

!

dan vaki tediyat. 

Deruhte edilen evrakı naktiye. 
bakiyesi • • • • • • 
Karşılığı tamamen altın olarak 
tedavüle ilaveten vazcdilcnL 

11.907.891.-

146840672-

16 000.000. - 162 840 672 -

a ar omısyon reıs ıgıne verme erı azım ır. 

Şartnameler Ankarada Malzeme Müdürlüğünde, Haydarpı>.şada 

Tesellüm ve Sevk Müdürlüğünde i stiyenlere parasız veriİmektedir. 
(2923) 

Şebekemiz üzerinde işliyen sür'at, yolcu ve muhtelit trenlerin 
vakti har~ket saatleri; Alsancak - Eğirdir kısmı hariç, 1 haziran 
936 gününde.o itibaren değiştirilecektir. Yeni vakti harekf't cetvel
leri istasyonlarımıza asılmıştır. Da ha fazla malfrmat için istasyonlara 
müracaat edilmesi. (1145) (2858) 

t1 Yel-eri. • 18.538.747.17 
bcr:ııu11e TahwlllerJ: 
ta hte edilen evrakı naktiye 
ıc:§ılığı. L IS8.744.S63.-
dcı ll~nun 6 ve 8 inci mad-

.25 053 943 77 
TUrk Lir••• Mevduatı·· .. ·············-········ .. 
Döviz TaahhUdab · 
Altına tahvili kabil dövizler! 2 706 053.04 1 ıs.o."

4461 93 l ___ ı_st_a_n_b_9_i_. _B_e_ı_e_d iyesi. ilanları ._. -. 

fın~rtiloC tevfikan Hazine tara 1 

S an vaki tediyat. l .. q.907.891.- 1'6.840672 -

ı.ı!~edat CUzdanı : 

Diğer dövizler ve alacaklı ki-
liring bakiyeleri • • • . 21.149.860.I 7 23.855 913 21 

M•htellt _ ............ ~......................................... 55 2~5 014 ro 

. 
Senelik muhammen kirası 48 lira olan Mercanda Yavaşça Şahin 

Fincancılar yokuıu ıokağında 41 No. lu kargir dükkan 937 veya 938 
939 seneleri mayısı sonuna kadar kiraya verilmek üzere pazarlığa ko
nulmuştur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görüliir. Pazarlığa 1,1 

1
ne bonoları . • • ·ı L l 671.375 -

cari 
senetler. · ., 9664.166.48 11.335541.48 

f~taan:ı Tahvilat CUzdanı r~ 
1
' girmek istiyenler 360 kuruşluk muvakkat teminat makbuz veya mek

-.. tubile beraber 12 - 6 - 936 cuma günü saat 15 de daimi encü-
eruhte edilen evrakı nak-

(Yenin karşılığı esham ve 34 367.177.48 
tahvilat itibari kıymetle 
Serbe .. t Esham ve Tahvilat •. 4..302.114 78 ~8.669 292 26 

-

f:'{"ansl:ır: 
Altın ve d"" • ü . 1 1'ah . ~ ovız zenne avans .. 

"ılat üzerine avans. . 7.685.617.98 7 663 0721 J 

!7.454.13 

litaıedarlar .... ................... ... ....... . .. ....... .......... 4 500 000 -

t.lllhte~lf " 3 585 238 94 
Yekin 274137.244.37 YekOn 274.137.244.:17 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren: 

~ # ' 

rakonto haddi yUzd• S 1·2 - Altın lızerine avans yUzde 4 1·2 

lstanbul Varidat Tahakkuk Müdürlüğünden: 
ş\l~•i 
:-----:__ 
~l'!t 

~ıtıinönü 

" 
>ı 

Mükellefin adı 

Jozef lvanof ve 
Leon Golman 
Hüseyin ~üsnü 

Nişan 

B. Kohen 
Osman 

Gümüşçü 

Zahireci 

Ticaret yeri 

Çarıı çuhacı haş 

Tuzcular caddesi 
8 

Çay, kunı kah- Tahmis önü cad. 
vecı 47 
Kırtasiyeci ,, ,, 83 
Berber Nuruosmaniye Şe

ref S. 60 
·" M. Asım Kitapçı Sultan odaları 4 
"' Seher Terzi Servili han 4 
,, Vilosyas veresesi Gömlekçi Haseki hamam 6 
'' Vangel Çorapçı Mahmutpaşa 106 
" Etien Kurtesi Komisyoncu Havuzlu han 26 
" G. Pamukcuyan Manifaturacı Mahmutpaşa 63 

Vergisi 
Lira K. 

144 00 

350 00 

113 22 

74 93 
9 34 

20 16 
51 84 

349 08 
1 
7 

27 

08 
38 
11 

Senesi 

932 

935 

934 
935 

,, 
934 
935 
933 

., 
934 

mende bulunmalıdır. (B) (2920) 

Bir senelik muhammen kirası 80 lira olan Büyükadada Yalı ma· 
hallesinin Kumsal caddesindeki gazino mahalli 937 veya 938 - 939 
seneleri mayıs sonuna kadar kira ya verilmek üzere açık arttırmava 
konulmuştur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülür. Arttırma
ya girmek istiyenler 6 liralık muv akkat teminat makbuz veya mek· 
tubile beraber 3 haziran 936 çarş amba günü saat l 5 de daim! en-
cümende bulunmalıdır. (B.) (2761) 

Bandırma Malmüdürlüğünden: 
Vergi boı·çlarmdan dolayı tahsili emval kanunu ahkamına tevfi

kan haciz edilip satılığa çıkardan Behçet paıa veresesinden İsmail 
Hakkının Dümbe köyünde 33, Refikanın bir buçuk, Haticenin 
9, F atmanın on buçuk dönüm, Z ehranın üç buçuk, Hacerin 3 dö
nüm üç evlek tarlası ile değirmenin in 48()f 1 hissede 21 hissesi ve Celalin 
6 dönüm tarlası 15 - 5 - 936 tarihinden itibaren yirmi gün 
müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. 5 - 6 - 936 cuma günü saat 
15 de ihalei evveliyesi icra edilecektir. Taiiplerin Bandırma kasa::a 
idare heyetine müracaatları ilan olunur. (2795) 

Yeni çıktı 
Dün ve Yarın 

Tercüme külliyatı 
No. 53 

Plütark 

HAYDAR RlFAT 

SEZ AR 

.. 

lstanbul Dördihıcü Noterine: 

Marpuççularda Çarşulu handa eski 
4, 5, 6, 7, yeni 17, 18, 19, 20 sayılı oda
lnrda mevcut patik~iliğe mütrnllik 
bilcümle al5.t, edevat ve eşyayı bilcüm-
1e matlubat ve duyunat ve vergi borç-

larımla birlikte Bakrrköyünde füc1&.i

tepcde Küçük bağlarda 11 sayılı evde 

mukim Ali Rıza'ya daircnizdcr bu

günkü tarih ve 54891766 sayı ile t as-

dikli mukavele mucibince devr w tc k 

1 

eylediğim. cihetle keyfiyetin Uçün, ü 

şahıslarca malum olmak üzere yevmi 

gazetelerden birile ilanını saygılaı ın -

la dilerim. 

bi)d~llka-nda mensup olduğu şubesi, adı ve işi yazılı mükelleflerin yeni ticaret ve ikamet yerlerini 
kat ırrııerııiş ve yapılan araştrrmala rda dn bulunamamış olduklarından hizalarında gösterilen yıllara ait 
nu llnç Yergileri, ihbarname ile biz zat tebliği mümkün olamadığından hukuk usulü muhakemeleri ka-
~ 141 _ 142 inci maddeleri mucibince tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur. (2929) 27 Mayıs 18~6 

Muı . ---------------- Yascf ofjlu Rafacl Salamon: 
~ ısın zade Melımet paşa vakfı mütevelliliğinden: Crolog Operatör lı h....'-.~\'''""11111~ Beyofjlımda 'l'ozkoparancla J{o-

haııA"ı· mu·· dd"ti ı ~ ~ lf', ~ J e 1 3 l """' Sokağı Numarası Muhammen ., Doktor ~(~.\~ 1 n ıaıı sayua 

sel~eoloik bedcliDu""kki~nsi Bir se~:;ir su•• reyya l ı! ıstanbuı - 19-:ıo tlfmnamelcrden bu nüsha talep 
Yeni Postane 

lioh ve 'l'üroo sokağı 
11/ 40 _ " veçhile neşr ve ilan edilmek üzere 

At 1 ,.............. KURUN gazetesine gönderildi. Yirmi Yar 
Türbe 9 mükerrer 600 Hanın üst katın- Bir sene 

llaı· da d(irt oda 
ıtlen va a~a muharrer emlak kiraya Yerileceğinrlen talip nlanfarın mu ham. 
Saat ikl~datınrn c;..,ı;; nisbetinde pey akçelerile ~ - 6 - !l:'tlı :;ah günü 
'Yeleın : lstanbul E\'kaf llaşmüdiriyetinde ihale komisyo11una müracaat 

e erı. (16083) 

ama Eser eski çağların en ünlü tarihçile - yedi mayıs bin dokuz yliz otuz altı. 
Muayenehane: Beyoğlu - Parmak· rinden Plütark'm olup Haydar Rifal 

tarafından tercilme edilxnıştir. 27 Mayış 19:~6 
kapı tramvay durağı, Roma oteli 1 

Fıati 40 kuruş stanbııZ D?irdiltıcü Not. ri 
yanmdıı 121 birinci kat 

Satış yeri: VAKlT kütüphanesi Murtaza Erdft 
Her gün 15 - 20 ye kadar. İstanbul - Telefon: 24370 (V. No. 16293) 



9!!!!!!!!91 6 ~ 

?ı 
NE ŞARTLARI 

Yıllık 15 aylık a aylık Aylık 

700 il() 236 110 
1860 7~ •OO 160 

180 9~ 600 180 

YAZI VE YONETIM YERi: 

htanbul, Ankara Caddeal. ( \' &IU'I yurda) 

Jldare: 24.870 
l Yazı tşıert: 21'13 

Telgraf ad.rest: KURUN latanbUJ 

Telefon 

sta merkezinde KURUN'a abone yazilrr. Posta kutu.su No. 46 

·-
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• •• 
• 

diye endişe etmeyiniz. Sıcak havalarda yavrunuzun gıdasını 

FR1G1DA1RE' de saklayınlz. Bu suretle sütü, tereyağını, ve 

yumurtaları daima taze ve bozulmadan muhafaza edersiniz. 

36 Modeli FRiGiDAiRE 
EKOV A T'lı kompresörü sayesinde elektrik sarfiyatmı ıonderece 

azaltır. EKOVAT adeta elektrik cereyanının düşmanıdır. 

EKOVAT yalnız FR1G1DA1RE'e mahsustur ve {General Mo· 

tora) tarafından icad edilmiıtir. 

EKOV AT ICompresörlü 

FRlGIDAIRE, elektrik 
sarfiyatını asgari de:re<:e

ye indirir. 

•ez 

r rl r ve şürekası 
Galata, Hezaran caddesi - Beyoğlu, İstlkU\I eaddesl - Ankara, Bankalar 

• • 
caddesl- Izmlr Gazi bulvarı ve SATIE'nin bflttln şubelerinde 

için V 
1 
T 

iZ 
yurdu 

propaganda 
her 

servisine müracaat ediniz; size 
kolayhğı gösterecektir. 

VAKiT 
Adres 
Telefon: 

D 

• 

Propaganda servisi TUrk1yenln en iyi ve muh
telif reklAm vesaittoe malik llAn müessesesidir. 

Vakıt yurdu, Istanbul Ankara caddesi 
24370 Telgraf : Vakıt, Istanbul. 

Usküdar Varidat Tahakkuk l\1üdürlüğünden: 
MahaUeıi Sokağı Kapı No. İsmi Sanatı Vergisi 

L. K. 
Senesi 

Rumi Parlak 16 Ulviye Mukriz 126 00 932 
Rumi ,, 16 ,, Mukriz 126 00 932 
H. Hatun Paşa limanı 35 Tevfik Kon.isyoncu 126 00 932 

,, ,, ,, 35 Yani Komisyoncu 216 00 932 
,, ,, ,, 73/ 77 Aksiport Tabako Tütün şirketi 1064 00 932 
Yukarıda isimleri yazıh mükellefler namına 932 senesi için tahakkuk ettirilen kazan<: vergiler1 hu-

kuku usul muhakemeleri kanununun 123 üncü muaddt:l maddesi mucibince ilanen tebliğ olunur. 2906 

Sahibi: ASIM US - VAKIT Matbaası 

Mühendis aranıyor 
inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 

inhisarlar idaresi merkez ve mülhakat teşkilatında çalııtırı.~ 
üzere mühendis ve fen memuru alınacaktır. 

Mühendis: 
1 - Makine, maden ve Nafia mühendisi olmak üzere d11Jıtl' 

mühendis alınacaktır. 
2 - Taliplerin diplomalı mühendis olmaları. 
3 - Askerliklerini ifa etmiş bulunmaları. 
4 - Memur olabilmek için lazım gelen evsaf ve vesaiki hais bd' 

lunmaları şarttır. 

Fen memurları~ 
1 - Nafia Fen mektebinden veya buna muadil Avrupa fen tıJ; 

~ebinden mezun olmak. 
2 - Askerliğini yapmış bulunmak. . 
3 - Asgari üç sene inşaat ve su işlerinde tecrübe görİnüt ol; 

şarttır. 

isteklilerden mühendislere tecrübelerine ve tayin edilecekleri ıs;; 
halle göre 150 - 250 lira arasında ve fen memurlarına 100 - 1 

lira e.rasında ücret verilecektir. fi 
Taliplerin nihayet 5 - 6 - 936 tarihine kadar bir iıtid• j( 

vesikaları ile birlikt" bizzat, bu kat'iyen mümkün olamadıiı tak~ 
de yazı ile Galata Ömer Ahit hanı üçüncü katta inhisarlar Vto ti' 
Müdürlüğü Hususi Kalem Müdürlüğüne müracaat etmeleri liS1 

_d_ır_·~~~~~~-(2_1_00_)~~~~~~~~~~----~ 

-·TiFOBiL __ 
Or. iHSAtt SAMi 

fifo ve parnıfo hastalıklarına tutul 
mamak için aj.tı1dan alınaı • tifo hap 
':ın<lır 1 fiç rahatm:lık vermez. Her 

Doktor 

Hüseyin Usmall 
Sabık Haseki hastanesi daJıilİ,-

müteha11111 1 ı 

• ZA Yt - . 92 7 - :ıs d~rs yıl~_nda l-r'::::n:r.:::r.:mmımımn::::::::::::::::=:~ 

llta:ıbut dan.ilfUnunu Hukuk fakultc- h Or. Mehmet Ah h 
tinden a1chfrm !ahadetnameyi zayi et· ii 8 l ' -ı h g :: ev ıye mu e assısı :: 
tim. Eakiainin hükmü yoktur. 

C.. .. übaşı Eminönü han Tel: 2191~:l:: 
lct"~ nlahilir Kuıu~u !'i "i Kr 

Neşriyat Direktörü: Refik A. Scvcngil l•••••••••••••ll . 1 
L§l~li Lfitüf partımanı saat} · · 

kadar telefon: 22459 
1166 Mehmet Vedat _ 

::::::u:::ı 11111217112 .:ı •• 


