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SiYASAL GONDELIK GAZETE 

Okuyucularımızı 
1000 Liraya 

Sigorta Ediyoruz 

Kamutay da biitce konuşmaları basladı 
Hararetli mtizakerel er oldu 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Yeni bütçemiz 212i764,000 
lira üzerinden tevzin edildi 

Maliye vekili bütçenin tahlilini yaptı 
~~F'.a...._..~ ........ ~~~-..-~~....._,.~,--~~·~--.---

İJ 9J5 •ıtseıl 5 ırıllyo• llrolılc ltlr vorldof loıloıı 11• lcoponınıı olocolıfır • Sonoyif. 
•lı 9ind•• gi•• lnlılıof etmelrfedir • lunun isi• ZO - 25 mllyonlulı ltlr lstllrraı 
olcdetmedllc, ltellci ltlr döviz lıredlıl temin ettile • lorslorın yarısı ltlıden mal 
mibayaa edllerelı ödenecektir • Türle parası his ltlr paranı• vesayeti alhn
do değildir • Türle parası lcendl ltaıına en lıuvvetll para olarai fanınmııtır. 

Ankara., 25 (Tan) - Kamutay, 
1Mııtın Abdülhalik Rendanm bafkan 
btlnda toplanmlf ve ruznamesinde 
olan 936 bütçesini görUtıneye bafla· 
llUJbr. 

AbdUlhallk Renda, maıt yılbafma 
iört bet g\ln kaldığından bütçe gö
l'Üfmelerl bitinceye kadar her gUn 
IUt H de toplanılmaamı teklif et • 
llllf ve teklif kabul olunmuştur. Re· 
19. bundan 10nra aözU Finana Baka· 
IU Fuat Atrahy& vermiftir. 

'Molly• Velclllnln nulltu 
Maliye Vekili Fuad Ağralı bu mU

'baeebetle bUtçe heyeti umumiyesi 
tlaerinde izahat vererek demittir ki: 

Bu bütçenin, tahliline girifme-
- evvel, 80n ayım kapatmak Uzere Yahya Oalip Emin Eskitıhlr Berç Tlirker 

buıundufumuz 1935 bütçesi tatbika-------------------
tı neticelerini htllbatan an.etmek 
11terim. Necaıinin seyahati dolayisiyle 

YUbek ~lzce bbal ve tu-

k lN,aralan 1935 -- blltçeel f 1 ... . , __ ,. ,nk -n .. A- n- ı Le ....... l•lya • eyhln lr 
blltçenlıı tatbik DleYJdine 

~1'4111 mada a.nıd ihtiyaçlar ara- n•• 1 hfe 1 
.... bulwwı tua ve teker gibi w u yapı ması 11111 me 
lbGııim maddenin halkunızea ucuzca 
~edil bilm ini temin kaa- Londra, 25 (A.A.) - Havas Ajan bulunmıyacafma dair teminat ver. 
A111e lkl O:un ;:bul bu~lmut smdan: İngiltere hUldlıneti, Necqi- memİ.ftlr. Tahtmı tekrar ele geçir • 
Jdi. Bu kanunlar bütçe tahminatma nin ~kında lngiltereye vuku bula • mek için bir propaganda mücadelesi 
Jlren varidattan 7 5 milyon liralık cak zıyareti dolaymiyle mtı,kW bir yapacağı tahmin edilmektedir. Impa 
~tenzili icap edlyordu. Bu kanun- ;:',::,"8 ~ul':n~= 1m rator, ltalyaya k&rfl tatbik edilmek 
~ tatbiki neticeainde bu maddele- lanlarm ru, ~e8lnl e kendi c1a....:ı~ te olan zecri tedbhierin muhafaza 
.. ._ lltllıllk mlkdan yüzde 30 dere- milzaheret ettlrmeie çahfmalr tua edilmesi ve hattl bunlarm fiddetlen 
~de bir tezayüt göstermek sure- vunmdacbr. Necqi aiyui faallyeıı: dirilmeai davumı gtldecektlr. Lon • 

.!fe bu tedbir vatanda§larm ihti- ===ı:ı:ıı-=====' =====::::::::ıı=---===[=A=rk=u=ı==1=0-un==c=u=da=l 
.r•danm tatmin hU8U8Ullda çok fay-
'lab ve me,kdr netice vermekle be
~ber kısmen de bütçede bu vergi
~ açılan botluklan doldurmut-

10 •1110• llralılr fa6ıllff · 
~ bqka dipr vergi men
ttbo da inldpflar göiillmUt
bk · BucUn elimlme bulunan 11 ay
...... Yaridat heeaplarmma ı&re 19315 
-.aı llMlMinin 11 ayı urfmda 180 
~ lira talısillt yapllmıftır. Ge-

~~ =n :n:: 
... blqmm 200 milyon liralık 
....:::ıat ile kapatmq olacağmuzı 
ee.. 8mit edebiliriz. Şu vaziyete 
...___ ~ milyon liralık varidat tah
~ demin anettiflm 7,5 
"il lira nl8betindeld tenzillt te
-.. tdlldikt.en bqb bet milyon 11-
~ ~ bir varidat fuluiyle 
la..":: bUtge he11&planm kapabmf o
~ fuJanm mWıim bir km
~ k mevzularındaki vergi
S:rfhunekte olmuma göre hal
~ refaha dofnı gitmekte ol
' lletlcelerini çıkarablliris. Bunu 
'1aa Cunıııurtyetin mU.pet mell&ileri
t.... lelnereıerl olarak zevkle ve tük· 
-~ kaJdet;mek iaterim. 

-••ıtıemJz 

Filistin hadiseleri 
lngiliı askerleriyle Arap poli leri 

arasında çarpıımalar oldu 
Hayf ada bir Yahudi vapuruna bomba atıldı 

Filistinde vaziyet günden güne gerginleıiyor 

Mussolini diyor ki : 

Avrupada 
HARP 

olmıyacak ! 
Londra, 25 (Tan) - Mussollni bu 

gUn bir Fransız gazetesine mülakat 
vererek demiştir ki: 

"Avrupada harp olmıyacak ve 1-
talya Milletler Cemiyetine müzahe
ret edecektir, lakin Milletler Cemi -
yeti de Italyayı müşkW mevkide bı
rakmamalıdır.'' 

İtalya, bugün lngiltere ile bütün 
Akdeniz devletleri ve diğer taraftan 
kUçWt itilifla Fransa arasındaki 
müzakereleri dikkatle takip etmek -
tedir. Bunun hakkmda şimdilik bir 
mütalea zikredilmiyor. Fakat umu
nıiyetle netice olarak fU fikir ileri 
sUrUlUyor: Italya imparatorluğu 
müdafaa için her ttlrlU tedbirleri 
almışbr. ltalya, Avrupada büyük 
devlet rolUnU oynamaktan kat'iyyen 
fariğ olmamıştır. Onun için Brenner 
geçidi ihmal edilmemiftir. Burada 
ltalya mUhim miktarda kuvvet bu
lundurmaktadır. 

Sol parffler 
-----

Pariste büyük bir 
nümayis yaptllar 

Bir milyon eski muharibi kartı bir 
nutuk söyleyen Herriot 

Panı, 25 (A. A.) - Soayallatler· 
le komünistlerin 1871 komUn ihtil&
linin hatıraamı yad için dün Pere -
IAcbaise muarlığmda "Federeler 
duvan" nda yapmıf olduktan mera
Bimin geçld a1ayı saat 1• de b&fla· 
IDlf ve aktama kadar devam etmif • 
tir. önünde ihtilll hareketi reialerl
den birçoğunun k\ll'funa dizilmif ol
duğu methur duvar, kirmızI bir ku
lll&fla örtUlmu,tU. lhtiWci muhar
rir Henri Barbuue'ün mezan lmmı
zı çiçeklerin altında kabnıştı. 

Alaym en önünde "Komün mUte
kaitleri" gidiyor ve bunların bay -
raklarmı komün htillline iftirak et
iDİI bulunan ve miktarlan ender o-

(Arkası 10 uncudaj 

lngiliz Elçisinin geri 
çekilmesini istediler 

~ ettiflmls blltgenin tahlili: 1935 btt ll8Jda Tel Londra, 25 (Tan)) - Avam K&-
~ ,,. ...... _.. tçeelnin avlvden bir man zara: S.f'll blnuı marumda bu ... n .. F.clene fU sual ......_ 
~ "'--w t&Mllltı oldufu 111'1.da awa ...,.. 
~ edilen 1988 bfltge81 216 mil- Kudb, 25 (Tan) - Fllistinde ye-1 lerlni azlederek yerine Yahudi bele- rulmUftur: 
~80o bin Ura olarak varidat ve Diden birçok hldlaeler çıkmıftır. Bu diye reialeri tayin etmiftlr. Hayfa - İtalyan hUkfuneti taratmdan A 
~ &l'Ulnda tnUUD temin edil· sabah Haytada yerlilerle Jncills u- Hmanmm Arap dok amea.i, grev dlaab&Ndaki lngi& aefirinin ve ae-

lllıilttJle YWmet Kamuta kerlerl ve yerli pal•eler.-umda kan ilb. etmlflerdlr. Nabhmta Araplarla farethaneyi müdafaa eden askeri 
ecltJmtı idi. ya lı bir Çarp1fll1& olmqft.ur. Jngllb htı- Yahlldller anamda gıJra bir arbede kuvvetlerinin geri çekilmeel lçhı mtı 
~ w1lnMnle WkfJd ma- kbıetl, IJ'fV ııetlceibıde çtlwı b· de Od Arap eimtlfttlr. Haber verildi· racaat yapılnut olmam doğru mu? 

Ola &Jbk t.a.halllt ra1wn1armı ftf1khklan butınnü lgln llOll dere- lin• p 1ay11m haUiıde bulunan Eden cevaben demlttlr ki: Bu mil-
. _._, ... ~~ bulunuyordak. Bu 80ll ra- ce flddetli tedbiri• alnuttır. Grevci- Araplar, Nwa ,aklnlnde bir k1t• racatalar doğrudur ve hUldllnet bun 

lstanbul • Ankara hava 
seferleri dün başladı 

Ankaradan ıehrimize gelen ilk yolcu tayyaresi, 
bu mesafeyi 1 saat 40 dakikada katetti 

Dün bir saat otuz b8f dakikada Ankaradan f8hrimize ıeten tayyareden 
JOlcular çıkıyor 

İstanbul - Ankara tayyare lerviai, Uç yolcu gelmiftir. Müteahhit Bam
~ün baflamışbr. Ankaradan kalkan dl, lnhiaarlar mUfettifi Şadan ve ı, 
ilk ~yyare, saat ll,'6 da Ye,ilköye Bankam memurlarından Berrindir. 
ıelmit ve 15,30 da Y8fllköyden ha- Tayyareyi pilot Tahir getirmiştir. 
valanan diğer bir tayyare de 17,10 Yolcular ve pilot eeyahatin tamamen 
da Ankaraya vbd olmuftur. Dk ge- milaait terait altmda ve çok mükem
len tayyare ile Ankaradan f8brimize [Arkuı 3 üncüde] 

MAKiNEDE ' Akdenizde mütekabil 
yardım anlaşması 

Atla&, • (Tu) - Katimerlnl ... 
sete.I, Yunu•etenm lııgiltere tara • 
fmdan lılllletler -Cemiyeti çerçevesi 
dahntnde Türkiye ve İspanya lle 
birlikte yapılacak bir mütekabil yar 
dım paktma girmeğe davet edildiği· 
ni yazıyor. Ayni agzete bu muahe
denin Akdenizde vaki olacak bir te
cavüze k&l'fI pakta dahil olacak dev 
letlerln müdafaasını temin edeceğini 
ve fimdiden temellerinin kurulmut 
olduğunu da Jli.ve etmektedir • 

1000 liralık sigortamızı 

1v 3 aylık 
Abonelere de teımil ediyoruz 

Sigorta teoebbüatirtıüz okuyuculamnız tarafın
dan büyük bir raibet görm'üştür. Bunlardan 
bir çoktan senelik ve altı aylık abonenin daha 
az müddetli abonelere de teşrhilini istemekte
dirler. Okuyucularmuzın bu arzulannı yerine 
getirmek için 1 haziran 1936 dan itibaren 1 ve 
3 aylık siıortalı abone ihdasını ~rarlaştırchk. 

TAN 1000 llralık ılıorta temininden dolaJI 
okuyu4;ulan11a hiç bir kilfet tahmil et

medikten baıka ••••ilk ılgortah abone icretinden de 
bir llra t•nH ehnektecllr. 

lllllltltllllltllllltl 111111 

Bu suretle okuyucularunız· "Tan" ı gene beş 
kuruşa a1mıt ve bedava 1000 liraya sigorta 
edilmiı olacaklardır. 

Alto•• ffofferl•ll 5 lr•r•ff• • .... , edllerelc ıöyledlr: 
lliO kant 1 .... llprtü ...... tkntl 
4.50 ., 1 .. • • " - " . " . " .. 

1100 " ı •• !lllr . " " ., 

a&ıe evvelce :yaptıfmuz lerin reill Awka.t Sıtkı Bey Dajanl, bada bul evlerde arqtırmalar ya • lan nazarı dikkate alarak tetkik et
)~~~~ bir Jmmmda tenzil&t bir aene müddetle Kudtıaten çıkanl- pan potlalerl tqa tutmUflardır. 9o- mekte olduğunu Itaıyaya bildlrmit-

naanbalara ela illveler yap- llllfbr. Arap lideri Salih Ablt ile dl- llaler, aUlh kullanmak mecburiyeti11 tir. TAN Ok•ywculan111• ıl9orta11111 sermaye 
llaretiyte ta.dillt yapllmuı, ke- ğer birtakım rlleu. da hapeolunmUf- de kahmflar ve neticede Araplardan Eden Avam Kamarumda lfÇi Me- ve l•tlyat akıeıl tamamen memlek .. 
l'lhtnn mtlbayaa takaitlerini lardır. birkaç kiti yaralanm!fbr. Arap lllll- bua Bendel'IOnun ~11" IUaline cevap tlmlzcle IMtluH• A•aclol• Slıorta Tiril Aaonlm Şirketi 

ltleten mtıeueseler bütçele- lngilb lll komiseri, KudU.. Nab- dalcılar, Haytada b1r Yahudi vapuru ve;:1:ı!:~ ki. madd temi• et.ektecllr. 
[Arkuı 7 incide] lua ve Bebron'un Arap belediye rela [Arkua 10 l.ftlUda] rı::C..1o9!8nc~l • e ~ 
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GONAŞIRI 

.l\11ls-vak ! 
Onlara, cami a\'lularmda, çeşme kenarlannaa .rasgeUrdJm: na.,ıannda 

yedi dilimli birer takke, seyrek sakallı esmer yüzlerinde uzak bir gülüm· 
seyi~, pamuklu hırkalarmdan yalwz parmak uçlan görünen ellerinde bl· 
rer demet deynek ... 

Şadın·anlardan, günde be:; \:akit abdest alan dedelerimiz, cliı;lerinJ, bu 
Türklstnn hacılannın 111attığı misvaklerle temizlerlerdi. 

Uhre\'i bir taharet iileti olan mi vak, §imdi dünyevi bir ıüstur. Tuva
let eşyaları arasında artık onun da yeri var. Rengi, biçimi, markası mü· 
na.kaşa ediliyor. Ye adına dtj fırçası diyoruz. 

Dün, gazetelerde okudum: Viyana.da. toplanacak beynelmilel kongree
de, diş tabiplerimiz, mi '\'akın !ı~dan daha sıhhi olduğunu müdafaa 
edeceklermiş .. 

Dikkat ediyorum: Son zamanlarda, tababet, cetlerimizin tecrübt"ye da
yanan iptidai bilgilerine kıymet ,·eriyor: Hacamat n 41\Ulük, bugün tan· 
.siyon yüksekli.itinde kullanılan ba'lıca teda\i "·asıt.alanndan olmuş· 
tur... Büyük profesörlerimizden biri, ~eker hastalığım, a~nn tıbbi muci· 
zelerinden biri olan (ensülin) ile dP. ğil, ~fısır çarşısı baharatmdan (Mah· 
Jeb) ile tedavi edi~·ormuş... Nlnelerimi:ıln, ateşli hastnlıklarda kullandık
tan limon suyu ile tuz mahlU.lünü, ~ocuk hekimleri başlıca de\·a olarak 
ta' iye ediyorlar ... Eskiden, Anadolu halkının ~ıtmaya karşı kullandık.lan 
zeytin '\'e okaliptüs yaprağı ise, şimdi kininle iyi olmıyan inat~ı sıtmalar& 
karşı mm1lffakıyetle tecrübe edilmektedir! 
Mı ır çarşısının kuru otlan, saranruş yapraklan, kokulu baharlan ve 

tunç havanları, galiba, garbm billur lnblklerden ıüzlilen zekası, çelik 
cenderelerde kaynıyaıı lrf anı n modern ldmyahaneleriyle rekabete baş
ladı ! 

Acaba, \1ran mezarlıklardan geçerken ayağımıza takılan asırlık iskelet 
kafalan, mi nkle temizlenmiş bir sıra beyaz dişin dudak ız tebessümü 
ile bizim gafietlmlze mi gUIUyor! 

Uluslar Kurumu süsleniyor 
Uluslar Kurumu, pek kısa süren 

son toplantısından sonra, derin bir 
sükuta vardı. Haziran ortasında ve 
ya daha sonra toplanıncaya kadar 
bu sükut devam edeceğe benziyor. 

Bununla beraber, Uluslar Kurumu 
boş durmuyor, silsleniyor, yani Ce
nevrede Ariana parkı içindeki yeni 
ve büyUk sarayını süslüyor. Bu da 
bir şeydir! ... 

Sarayın döşenmesine ve süslenme 
sine Uluslar Kurumuna dahil millet 
lerin ~oğu iştirak ediyor; mesela: 

Samoa adası kerestesinden yapıl
mış mükellef reislik koltuğunu yeni 
Zelanda vermiş. Genel Sekreter ~ye 
nol'Un bürosunu döşemeği Holan
da tistnne almış. Kitap odasını ve 
okuna salonunu Siyam meydana ge
tirmiş. Yunanistan, eski sanat eseri 
heykellerin birer kopyasını hediye 
etmiş. BUtUn halılar handan gelmiş. 
Fenlandiya bu süsleme işine elde i,
lenmiş yün perdeler vermekle iştirak 
etmiş ... 

Yalnız bir şeye merak ettik. BU· 
tün bunları merak eden Avrupa ga
zetesi İngiltere, ltalya, Fransa ... gibi 
büyük devletlerin ne verdiklerini yaz 
mryor. Yoksa bunlar: 

- Biraz da bizden gelen belala· 
rın pUskiilleri Uluslar Kurumunu 
sUslemeğe yeter diye mi dUşünüyor· 
lar? 

Vakit kalmıyacak ! ·~ 

Bir Mecliste politikadan bahsedili· 
yordu. Mevzu, tabiatile, ltalyanın bil 
yUmek programı idi. Herkes Italya
nın ne yapmak istediğini ve buna 
karşılık başta İngiltere olmak üze· 
re öteki büyük devletlerin ne vazl· 
yet alacaklarını merak ediyordu. 

- İtalyanın Arnavutluğu tahkim 
etmesi manidardır. 

- Diyorlar ki Korfu adasında da 
gözU varmış. 

- Habeşistandan bir milyon as
ker çıkarabilecekmiş. 

- Bu bir milyon askeri de çıkar
aığı giln kolayca Mısıra girebilir • 
miş. 

- Gerçekten Mısır, Trablusgarp 
ile Habeşistan arasında ve İtalyanla· 
rm ortasında kaldL 

- Bunun sonu neye varacak aca
ba? 

Geniş yürekli, şişman göbekll ve 
her hadiseyi alaya alır bir zat: 

- Sonu nereye varacak bilmem ... 
dedi. Yalnız durun da size bu "mese· 
lei siyasiye" ye uygun düşen bir hl· 
kiı.ye anlatayım: 

Bir kasabaya seyyar bir cambaz 
kumpanyası gelmiş. Bu cambaz kum 
panyasının en büyük numarası da 
lri vUcutlu, dev gibi bir "şikemper
ver" miş. Bu adam her temsilde ku· 
~uları, tavukları, kilolarca yemek ve 
ekmeği bUyük bir iştiha ile gövdesi
ne indirirmiş. 

Bir pazar gilnU saat birde işe ha•· 
Jamış ve saat yediye kadar süren 
dört matinede yine bir sUrU kuzula
n ve tavukları, kilolarca yemek ve 
ekmeği silmiş sUpürmüş. 

Tam giyinip (ıkacağı sırada kum
panyanın direktörü gelerek kendisi
ne şöyle bir teklifte bulunmuş: 

- Dostum, kapıda halk biribirini 
yi or. llave bir matine yapmak isti-

YUSUF ZIYA 

.................. _ ...... 
Bilginizi Yoklayınız 

Sorular 
- F..skl Yunanhlıır ayı k~ hafta

ya ve haftayı kaç güne ayınrlardı! 
- i lk elektrikli telgraf nerede, 

hangi tarihte ve kimin tarafından 

kunılmutur! 
- Elektrikli telefonu meyda.na. 

getiren Froman mıdır, Gra.ham Bel 
mi! 

- :\leng - Çö yahut Mençlyüs 
klmclir? 

- Mader adacıınm mehur şarap
lan lcıtihcıal eailen asmalan nereden 
getiri imiştir! 

Dünkü sorularm cevaplar1 
S - Sağlam ve normal bir insan 

!4 saatte ~ıeka.drır idrar ç1karır1 
C - Erkek 1800 gram; kadm 1 tOO 

gram. 
S - Voyvoda ne demektir 1 
C - Slavca "Voy- ordu., ve ''Vo

ditl - Se\·k ve idare etmek., kell
melerbulen yapılan Vo~"'\·oda bir , . .,.. 
kit ordu kuınandanlanna verilen 
isimdi. 

S - Pakometre nedir 1 
C - Camlann, aynalann, gözlük

lerin kalınlığını ölçen ilet. 
S - "Mıaıikinin Prensi" lakabrn1 

almı.7 olan bestekar kimdir, başka 
ki.kabı var mıdtr t:e asıl ismi nedir1 

C - Palestrina'da doğduğu için 
de Palestrlıia lakablyle öhret bul
muş olan l talyan be9tekar Ciovanl 
Piyerluici. 

S - Kale boğazının geni§liği ne 
kadardır ' 

C - Otuz bir kilometre. 

yoruz. Ne denıin 1 Vakıa yoruldun 
amma ... 

- Yorulmak bir,ey değil amma, 
suare saat onda b~layacağına göre 
akşam yemeğimi vemeğe vakit kal
mıyacak! 

Blum'a göre 
Fransa Başbakanlığına geçeceği 

söylenen "Halk cephesi' 'Ilderi 
Blum'a bir gün "müsavat,, tan bah
sediyorlarmış. Blum şu cevabı ver
miş: 

- Tam mU~avat, bir kelimeden 
ibarettir. Meseli gilneş hepimize ay
ni sıcaklığı gönderir. Fakat siz üşi.lr 
sUnUz, ben UşUmem! 

Mutlak kö§esi 

Ucuz krema: - Dört parça şeker· 
siz çukulata,iki çorba kaşığı un. üç 
çorba kaşığı toz şeker, üç çeyrek lit
re süt almalı. Çikolatalan sütün için· 
de eritmeli. Unu, az mikdarda eoğuk 
süt içinde karıştırıp eritmeli çuku· 
latalı sütü bir tahta kaşıkla 
çevirerek unlu sütü içine bo3altma
lı ve şekeri ilave etmeli. Sonra bunu, 
koyulaşıncaya kadar kaynatmalı, 
çukur tabaklara boşaltmalı ve soğut 
malL Bu krema hem çok lezzetli, hem 
de ucuzdur. 

lzmir fü:Umlü Puding - Bir gUn 
evvel, bir kilo ekmek kabuğunu su
yun içine batırmalı. Ertesi giln bu 
ıslanmış ekmek k&buklarını bir be
zin içinde sıkarak iyice uf alamalı. 

Gürültü mücadelesi 

Vapurlar lüzumsuz 
düdük çalamıyacaklar 

Belediye gürUltü ile mücadele işi· 
ne fazla ehemmiyet vermekte ve bu· 
nun esaıılı surette önüne geçmek i -
çin her gün yeni bir tedbir almakta
dır. Dün de Deniz Ticaret Müdiirlü
ğUne gönderilen bir tezkerede bütün 
deniz nakil vasıtalarının seyir halin· 
de iken veya iskelelerden hareket et 
meden önce düdük çalmaları mene
dilmiştir. Vapurların köprüden veya 
iskelelerden kalkı, saatleri berkel'çe 
belli olduğu cihetle bir de ayrıca dil· 
dük çalarak bunu ihbara lüzum gö
rülmemiştir. Keza iıııkelelere yakla • 
şırken çalınan düdükler de zait ad· 
dedilmiştir. Çünkü yine vapurların 
iıııkelelere geli' zamanlan tarife ile 
tesbit edilmiş bulunmaktadır. Vapur 
lar ancak yollarda ansızın önlerine 
çıkan diğer bir nakil vasıtasına işa
ret vermek Uzere düdük öttilrebile
ceklerdir. 

Maarif 

Bina ve arazi 

Kadro Vilayete 
tebliğ edildi 

Bina ve arazi vergilerinin yeni 
mali senebaşı olan 1 Hazirandan iti
baren vilayet hususi idaresine devri 
dolayısile Maliyeden hususi idareye 
geçecek memurların kadroları Mali
ye Vek8.letince tasdik edilerek dün 
Vilayete bildirilmiştir. Hususi ·idare
ye geçecek, milf ettiş ve memurların 
sayısı üçyüze yakındır. Bunlara ya· 
nndan itibaren tebligat yapılmağa 
başlanacaktır. Bir tahakkuk ve bir 
tahsil müdürü de hususi idareye ge· 
çecektir. 

Tahakkuk ve tahsil müdürleri bu 
gün vali muavini Hüdai Karatabanın 
başkanlığında çalışacaklardır. Dün 
de tahakkuk mUdürleri bir toplantı 
yaparak 1 Haziranda yapılacak devir 
iFleri üzerinde görüşmüşlerdir:. Yeni 
Maliye teşkilat kanunu da bu ay so
nuna kadar geleceğinden 1 Haziran· 
da İstanbul maliyesinde büyük deği
siklikler olacaktır. Yeni kurulacak 
lıııtanbul defterdarlığına kimin tayin 
edileceği henüz belli değildir. 

Balkan antantı 

Deniz eksperleri yarın 
şehrimizde toplanıyor 

Balkan Antantı İktııııat konseyinin 
deniz eksperleri komitesi, yarın Ti
caret odasında toplanacaktır. Top
lantrya iştirak f''lecek Romen ve Yu
nan murahhaslan şehrimize gelmiş
lerdir. Yugoslav murahhasları da bu 
gün beklenmektedir. Toplantıya hil· 
kümetimiz namına istirak edecek o
lan !ktısat Vekalf'ti 'oeni7 Nakliyatı 
Umunm Müdürü Ayet ve ecnebi ge
mi işleri müdürü Behçet te ~ehrimi· 
ze gelmişlerdir. 

Küçük Haberler 

•·Deniz yollan ve Akay mUdiirle
ri - Ankarada toplanan Deniz Yol
ları umuınt heyetine iştirak etmek il· 
zere Ankaraya giden fıeniz yolları u· 
mumi müdürü Sadettin ile Akay mil· 
dürü Cemil şehrimize dönmü§lerdir. 

* AYusturya kon~olosluı":u - Tür· 
ki yede ki Avusturya sefaretinin ls· 
tanbul konsolosluk şubesi. 1 Hazi .. 
ran 1936 tarihinde Beyoğlu, Taksim 
Cümhuriyet caddesi 25 numaralı 
Ceylan apartrmanındaki yeni büro
suna taşrnacaktır. Telefon numara· 
Si: 449!14 dür. 

* Liman hanı satılıyor - Sirkeci· 
deki Liman hanmm müzayedesi bu· 
~n yapılacaktır. Müzayedeye Tica· 
ret Odası da iştirak edecektir. 

• Halkel'inde Azeri gecesi - DUıı 
akşam Eminönü Halkevinde bir A
zerf gecesi tertip edilmi tir. Toplan· 
tıda Universite ve yüksek mektep 
talebesiyle davetliler bulunmuştur. 
Saat 20 de başlıyan .,rıantıda evve· 
la Mehmet Sadık tarafından Azeri 
Türkleri hakkında bir konferans ve
rilmiş , bundan sonra sa~ heyeti oyun 
ve dans havalan çalmıştır. Davetli
ler geç vakte kadar eğlenmişlerdir. 

• Dahiliye Vekili ::itti - Evvelki 
• 6 • 

• • ~~IP.dive 
Ekalhyet mekteplerıne 

Komite içtimaı, Haziranın haftası
na kadar devam edecektir. Bu toplan 
tılarda, Balkan mjgakıra dahil dev
letler araııında deniz ticaretinde iş 
birliğinin temini çareleri araştırıla
caktır. Deniz nakliyatında irtibat ve 
muvaıııalalar vücude getirilerek umu 
miyetle posta vapurculuğu ve nakli· 
yat tarifelerinde vahdet temini ve 
liman, rıhtım ve iekele vergilerinde 
Balkan devletleri için daha faydalı 
yeknesak usuller ihdası görüşülecek 
mevzular arasındadır. Her devletin 
murahhaslan, bu mevzular üzerinde 
hazırladıklan muhtrayı fimdiden 
konseye vermişlerdir. 

giln şehrimize gelen Dahiliye Vekill 
Şükrü Kaya, Ankaraya dönmüştür. 

tevzi edilecek para Yol vergisi tahsilatı 
bakayaya kalmıyacak Uroloii cemiyetinin 

toplantı Si 

• Refik Amir tedaviden döndü -
Bir mtiddettenberi Pariste tedavi e
dilmekte olan Hariciye VekA.leti ka" 
lemi mahsus mUdürU Refik Amir, 
ta.mamen iyileşerek §ehrimize dön· 
mUştür. 

Yeni Belediye bütçesinde ekalli -
yet mekteplerinden muavenete müh 
taç olanlara dağıtılmak üzere büt· 
çeye 10 bin liralık bir tah&isat konul 
muştu. Bu para 75, 100 ve 150 lira 
olmak üzere yüz ekalliyet mektebi 
arasında taksim edilmiı;;tir. Tediyata 
başlanılmak Uzeredir. 

• Müterakim mesken bedelleri ala
mıvan muallimlerin Devlet Şura.sına 
mUracaata karar verdiklerini yaz· 
mıştık. Muallimler aynca haklarının 
temini için resmi makamlar nezdin· 
de teşebbüslerde bulunmak ve bu işe 
ait resmi muameleyi takip etmek ü
zere bir avukatı da vekil tutmutlar· 
dır. . 

• Maarif mUdilr muavinlerinden 
Adil ile müfettiş tzzet, kay mektep· 
!eri hakkında tetkikat yapmak üze
re, dün Çatalcaya gitmi,lerdir. 

• Altı ay mUddetle vekil olarak ta 
yin edilen ve vekalet müddetleri Ni· 
san veya Mayıs aylarında biten mu· 
allimlerin veki.letlerinin sekiz ay de
vam etmesi kararlqtmlmı,tır. Bu 
!luretle tedris yılı sonunda sınıfların 
boş kalmalarının önUne geçilmit o
lacaktır. 

• Universitede g~en hafta. içinde 
başlanan §if a.ht lisan imtihanları bi
tirilmiş ve neticeler talebeye tebli~ 
olunmuştur. Bu net icelere göre, bu 
seneki imtihanlarda, gt-Çen seııelere 
nispetle muvaffak olamıyan talebe 
miktarı daha fazladır. 

Adlive 

Bir fabrika hakkında 

takibat yapıhyor 
Fındıklıda bir mensucat fabrika· 

sında çalıtan Bena isminde bir muse 
vi kadını, yanındaki kazanın patla
maeı neticesinde ayakla.n yanarak 
ağır surette yaralanmıştır. Benıa, 

fabrikada yaralandıktan sonra evi -
ne gönderilmi,, fakat iyi bakılama· 
dığı için yaruı kangren olmu, ve iki 
ayağı birden kesilmiştir. Kadmm ha· 
yatı tehlikededir. Yaralıyı vaktinde 
hastaneye kaldırmayan fabrika hak· 
kında tahkikat yapılıriktadır. 

• Sirkecide Cemilin kahvesi önün
de, bir damacana su çalmak isteyen 
Osman isminde biri, dün Sulta.nah· 
met Sulh ceza mahkemesinde bir ay 
hapse mahkum edilmiştir. 

• Adliye karşHnnda arzuhalcilik 
eden Cafer Tayyar isminde birinin 
geçende, daktilo makinesi çalınmıf· 
tır. Makineyi ~alanın Memduh i!mln 
de biri olduğu anlqılmıştır. Mem • 
duh yakalanarak Adliyeye verilmi•· 
tir. 

Sonra içine yarım kilo kuru hmlr 
UzUmU ve on bef çorba karışığı krls 
tal toz , eker koymalı. Bu suretle ha
zırla.nan hamuru alabilecek bir tep
siyi yağlamalı ve hamuru tepsinin 
içine yaymalı, UstUne biraz toz fe· 
irlliğinde tereyağ topağı koymalı. 
ker serpme.ti, birkaç parça da fındık 
Orta sıcaklıkta bir fırında bir buçuk 
eaat pişirmeli. Fırından çıktıktan 
&onra soğutmalı, kesmeli, ve içine 
uf ak bir kadeh rom dökUlmUı;; ı;;eker 
eerbetini üstUne dökerek yemeli. 

93!; mali senesi bitmek üzere ol
masına rağmen hali. bu yıla ait yol 
vergilerini ödememiş bazı kimseler 
bulunduğu anlaşılmıştır. DUn yeni • 
den belediye şubelerine gönderilen 
bir tamimde yol vergisinin katiyen 
baka.yaya bırakılmasına meydan ve· 
rilmemesi ve derhal tahsilatın yapll
mu!I, aksi halde tahsil işlerile uğra
şan memurların para cezasına çarp
tırılacakları bildirilmiştir. 

• Belediye çöp toplama ve imha 
etme işlerini a.srileştirmeğe karar 
vermiş, bunun için bir taraftan çöp 
imha istasyonları kurmaya başlamış 
diğer taraftan da çöpleri nakil için 
aııri ke. uııl~ •ua.ı.. u ... 01.-a Lc9cL· 

büslere girişmişti. Her iki sahadaki 
çalışmalar henüz neticelendirileme· 
diği cihetle bu projenin tatbikı iki 
ay sonraya bırakılmıştır. 

• !çinde belediye dairelerinden bir 
kısmmm bulunduğu eski Talatpaşa 
konağının resmt bir daire olmaya el· 
verişli bir tekilde ve tadil ve tamirl 
muvafık görülmu,, diln bu işin iha· 
lesi yapılmıştır. 

• Belediye gehir dahilinde buz 
tevzi ve nakil işini bir eldı:n idare 

Türk üroloji cemiyeti dün Baha· 
eddin Lutfinin başkanlığında bir top 
lantı yapmıştır. Bu içtimada evvell 
bakteriyoloğ Ragıp Refik tarafından 
idrarda basil dö koh taharrl!l hak
kında bir tebligatta bulunulmuf ve 
bu meseleye ait münakaşalara Pro
fesör Behçet Sabit ile Dr. Fuat Ha.
mit, Ali Eşref, Bahaeddin Lutfi ve 
Saim iştirak etmişlerdir. 

Bundan sonra Dr. Ali Eşref tara
fından bir Kilye vakası gösterilmiş, 
bu mesele hakkında da Behçet Şahit 
ile Fuat Hamit ilmi münakaşalarda 
bulunmuşlardır. ------

t1arıcıye YeKı ~nın 

ziyaretleri 
Hariciye Vekili Dr. Tevfik Rüşti.l 

Aras, dün bazı ziyaretlerde bulun
muştur. Tevfik Rüştü Aras, birkaç 
gün şehrimizde kaldıktan sonra, An
kara.ya gidecektir. 

ye karar vermiş, bunun için bir mu
za.yede açmıştı. E·l müaait teklifi 
Şnak ve grupu yaptığı için fün, bu 
işın ihalesi bu grupı yapılmıştır. 

Deniz canavarı ta hnit 
edilecek 

Ada önlerinde yakalanan ve TUrıi 
Hava. Kurumu menfaatine teşhir e• 
dilen deniz canavarı, Balıkçılık ens· 
titUsüne verilmiştir. Orada tahnit 
ve tetkik edilecektir. 

Galatasarayhların 
toplanhs ı l5in davetiye 
9_ ... _.... • .. _ ,... -·· 

tUn Galat&Aaraylıları mayısm owı 
birinci pazar günü Galatasaray lise· 
ıııinde bir araya getirecek olan top· 
lantrya ait davetiyeler, gerek mekte 
bin kapısında. gerek GalatasaraY" 
lılar Cemiyetinin, İstiklal caddesin" 
de Saray Sineması bitişiğindeki LUlt 
semburg apartımanmın bir numara" 
lı dairesinde tevzi edilmektedir. Tol' 
lantıda bulunmak istiyen Galatasa" 
raylılar davetiyelerini oralardan te· 
darik edebilirler. 

Beyazıt kulesi bugünkü sekil de kahyor 
için istanbulda yeni bir Türkkuşu 

paraşüt 
Beyazıt kulesinin Türkkuşu tara· 

fmdan para.elit kulesi olarak kulla· 
nılması karan, a.liı.kadar vektı.letlerce 
tetkik edilmittir. Mütehassıslar ta • 
rafından yapılan keşifler, kulede ye
ni b~tan birçok tadilatı icap ettirdi
ği için burasının paraşüt kulesi ola
rak kullanılması muvafık göıi.ilme • 
miştir. 

Fakat, Tilrkku,u için her halde 
bir paraşüt kulesi tesisi icap etti· 

kulesi inşa edilecek 
ğinden alakadarlar l:ıu iele yeniden 1 -;;; 
meşgul olmağa b~a.mışlardır. Pa-~~ .......... 
raşilt kulesinin Hürriyeti ebediye te- N d • •ı ? 
pesinde yapılması ileri &ürülmüşse e ersını . 
de, bu gibi kulelerin en i§lek ve hal· __.,.,, 
km en keeif bulunduğu yerlerde te- • k ı 
sisi icap ettiğinden ıimdmk bu fi. Kaybolan bır ha • 
kirden vazg~ilmiştir. Alakadarlar, Orta mektep talebesinin göz gô~ 
mUsait yer bulmak için tetkiklere göre kaybolan bir hakkından b~ 
başlamışlardır. edeceğiz. ~ 

lmtlhan talimatnamesi mucibln ti• 
Telefon Şirketi umumi Otomobillerin senelik orta mektep taıebesının ıkmaı ~1'-

1uuııa.n - on ınıf talebesinin tft' 

h t. t 1 m 1 • b 1 or mal lmtlhnnlan da d11hll oln•ııl< ut,., eye 1 Op anıyor uayene eri aı ıy re _ eylUl içinde ~·apılıyor. GerÇl bl" 

Eski Telef on şirketi umumt heyet Şehrimiz belediye sınırları içinde lebeye Haziran sonlanna doğrtı 'f)f 
içtimaı bugün saat on birde, şirketin bulunan biltimum hususi otomobiller ten şifahi imtihanlardan sonra O' 
Birinci Vakıf Hanındaki merkezinde lüle kadar bir müddet bıraktn11"' 11tt yapılacaktır. Şirketin umumi ınlidil· le taksi, otobUs ve kamyonların 1 nun iyi çalışabllmesl için hayırl11",p rü Anderson, Avrupada bulunduğu Hazirandan itibaren senelik fenl mu- ,eydir ama orta mektf'pten ç ~· 
için toplantıya il}tirak edemiyecektlr ayenelerine bal}lanacaktır. Bu mua- talebenin glrmnk l~tedl~ a~k~~ 
Bugünkü toplantıda, şirketin hükiı- yene için her kaza dahilinde bir 8&· elerle fen mektebi gtht ilim rnU 1~ 
mete satılması esw üzerine hazırla- ha muayene yeri olarak ayrılacak ıelerl yeni t.alebe kaydı rnuarııt f)f' 
nan mukavele, müzakere ve kabul ve muayyen günlerde burada kara eylfılden çok eV\·eJ yapmakta ';; tıl" 
olunacaktır. nakil vasıtaları birer birer tetkik e- mali olan orta mekt~p ıon slP "'bol 

lebeslnl de pek hakh olarak 0 10" 

Gümrük anbarları 
GUnırUk ambar ve antrepolannm 

Llman idaresine devir muameleleri
ne baflanabllmesl iQin her ikl idare 
arumda yapılan temaslar neticesin
de, bu işe alt bUtUn hazırlıklar bltı· 
rilmif ve bu hususta hatırlanan ra
porlar, tktmat ve GUmrUk bakanlık· 
larına gönderilmiştir. Kanun çıktık· 
tan ve bu raporlar tasdik edildikten 
sonra devir muamelesine derhal baş 
lana.bilecektir. 

dllecektir. etmemektedir. Bu bir haksızlJlr ~"" 
yor. banale kalmıs ve orta ~ı:dt.IJ 
bl bitirmiş pek çok talebe bO uııııt6' 
istediği mektebe gtremlyör. k'(lf 
naleyh ya bu gibi mektepler eft" 
tarihlerini ikmal lmtihanlann111 J(ft.P' 
ıdne bırakmah; yahut orta ~~11ıı11" 
ler son ıınıflannm ikmal ltn~~ı 
n bu kayrt tarihinden öne 

Kömür depolar1 
KuruçeştJtedeki kömür depolarmın 

kapa.tılma.sı hakkındaki mahkeme 
kararmm temyiz tarafından na.kzı 
Uzerine icra muamelesi durdurulmu§ 
ve depolar yeniden kömür almağa 
ba,ıamışlardır. Stok kömürleri da • 
ha evvel bittiği için kapanan dört 
depo da tekrar kömür almağa baş

lamışlardır. 

ki talebe zarar etmMln ı 
Biz böyle dil ünltyonıs, fi 1 

Slıneder~ 
_,..._.......~-· 
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Rusya Uzak Şark filosunu 
tahdide yanaımıyor 

Ruslara göre Japon donanmasının mühim bir 
bsmı Sovyet Rusyaya yakın yerlere tahsis edilmiı 

Bir Japon harp pmlsl 

Londra, 25 (Tan) - Sovyet htl· ı donamnumm ne tabdldl, ne de bu 
ltm.We J&Pılan deniz müzakereleri bapta mal6mat vermek hwnıalarmda -·mnda Sovyetler ild fi.it komut- kayıt altma giremez. 
lardır: Maamaflh Sovyet Ruayanm bu 

lngiliz gnıpunun 
mümessilleri geldi 

:Ankara, 25 (Tan) - EııdOatrl pil 
nnnma. alt bul fabrlkllarm eau te
diye prenalplerimls dıhilhıde, yani 
bedellerini halen kabul etmek f&l'tlle 
infa1anm deruht. etmek isteyen bir 
lnglllz grupunun iki UUI birlikte 
fehrimlze gelmlftlr. Aralannda Jngt 
Uz Flnane Bakanl.P, Jngiliz ihracatı 
na kredi dalreei direkt&il Somervü 
de bulunmaktadır. Anbraya gelen 
Od zattan biri Broe Faıt firketi direk 
törlerinden Maaköw Ziö'dUr. 

Ha,.nlerl11du bina vergisi 
all11•1yacak 

Ankara, 2ı5 (Tan) - Menafii u • 
mum.iyeye hldhn tefekkW!erden o
lan Halkevlerinin bina vergleinden 
lstiaııumı Finans Bakanlığı, allka
Wara blldirmlftir. 

Mallnidlrlerl araınıda 
Ankara, 25 (Tan) - UekUdar 

malmUdtlrll Cemal Bitlle defterdar
bim&. Jg BaJwıhk muhuebeahıde 
tetkik memura Ekrem Beykoz nıal
mtldtlrlöiUne tayin edilmlflerdir. 

1- Landra c1enfs anl'f"' .. '"J im hattı hareketi Avrupada deniz kuv- f l~ik HalMrler 
"''••Jr için, Almanyanm dahi, ay- vetlerinin tahdidi itine mlni olma • '------------: 
al fU1;larla mukaveleyi imzalamam, malıdır. :Eeueıı Uzak Şarktaki Sov- • Ankara 25 (T ) Bina 

2 - Vladhoetokta fntaatta olan yet donanmam Avrupa denizlerinde ' . an - ve 
temlıtrin mukaveleden hariç tutul • donanmalar aruındaki nisbet ttze • :'1..;e::ı.:n ~~=;;,e :;_ 
..... rinde bir tesir yapamaz. Jrler Sov· rl hakkında Finana Bakanlığı bir 
•- yet Rusya Uzak Şarktaki don&DJD&· 1 9"'delc'la •lr yazısı amı tahdit etmek iatemlyona bu doğ n 11.mname projeel hallrlamJfbr. 

lloekova, 2S (A.A.) _ Radek, iz. rudan dofruY!1 Japonyanm V&flng- • Ankara, 25 (Tan) - Kleringli 
'-tlya pseteatnde yazdJtI bir ma- ton muahedeeıni feehetmeel ve Lon- memleketlerden kredi ile veya an
~ Londrad& Jngiltere ile Sovyet dra deniz konferanamdan çekilmesi- konsiyuyon auretiyle memlekete 
ı.-=-:- ·---d& dm kta 1 d nin bir neticesidir .. ÇUnktl Japonya ithal olunan mallar L.ı- bu mallarm 
--.ya - ~ yap a o an e- d . ilA \.1 h d ~ 
lllla nıtlzakereterlni mevzuu baheede- bu suretle enp: • a.ıu&n wıusun a istihlik ve istihsal eeyuı olduklan-
"k bllyü harp neticesinde eeki Rus kendisini her tUrlU taahhütten kur- na göre v~rilen bir senelik ve alb 
h donanmumm hemen hemen ta- t&nmt bulunmaktadır. aylık kredi mühletinin alıcı ile satı-
!banıiyte tahrip edllmlt olduğunu cı firma mutabık kaldıldan takdirde 
'-14ettikten eonra diyor ki: Di11ya11111 •• biyik vapuru gayrimuayyen müddet için temdit 

• - 8oVJ9t R kendlmn k&rfl yola tıktı ediJmeeine mUaaade olunmam bakan 

~ ":.ı.111n.:... ıın Lon4ra, 25 (Tim) - Dllnyıuım en lar he~ ~· 
ll))l~nn kuvvetlenen btlyUk vapunı olan ''Xu1n Meri" bu 

Buzlu 
ll1:7I~OrIB t:a 

Kaç haftadanberl beklediğimiz 81· de kana karışır. Kalabalığa sual 
caklar daha gelmeden, buzlu terbet Halbuki ayni miktarda eu soğuk 
satacak dUkklnlar kıflık cameki.n- olunca midede on bet dakika kalır. sormak! 
1anm kaldırdılar, onlarm yerine ye- Kana kanfabihneei için bir o kadar Slafor Mmeollal (Adhebaba) nm 
fillllder koydular, bütün hazırlikla - da banaldarda kalmam llzmıdır. lqülnden 80nra _ hikmeti hlida _ 
nnı tamamladılar. İnsan, bunlardan Demek oluyor ki eoiuk suyun kana bir dlle pldl ki sormaymf Huttuıl 
blrlnln önünden geçerken: karlfmuı, yani llU8usluğu gidermesi eöyltlyor ve meydan okuyor. Dinil-

- Yaz gelee de fU yetflliklerin için, sıcak suyun lüzum gösterdiği Y• okluktu IOlll'& olnnruwaya 11&
anUnde keyifle bir buzlu limonata zamandan ild mieline lüzum vardır. bep Hf-
lçeem ! Vakıa aradaki fark bir çeyrek saat Son gtlnlerden birinde ele bir kala-

Diyor. Vakıl dünyada en büyük fakat o bir çeyrek saat insana su- balık _ ama bbıleree klşlllk bir -.. 
keyiflerden biri de çok aıcak bir suzluk zamanmda nekadar uzun ge- lahehk _ önönde halka 90l'lllQI): 

günde buzlu bir içki içmektir. insan lir! - Şimdiye kadar dosdoğru ytirll-
11cakt&n buram buram terlemlf ol- Eski Roma şairi Martial ~endisf- dök mti! 
sa bile buzlu içkinin önUnde onun ne buzlu f&l'abı yasak etmif olan Guetıelerla lfadeelae DUU'&ll hallı 
kendielne verebileceği saran unut • hekimine kızmı9 ta ona: hep bir aladan· 
mak istiyerek dumanlı bardağı bir- - ömrün olduğu kadar sıcak su _ Evetf dly~ babnml- Hösyl 
denblre dikmekten çek.inmez. lçeeln! MUllllOllnl de baaclaa hofa•t olmq. 

Yum buzlu içki içmek keyfinde, Diye göya kötil dua etmlf. Halbu- Her Bitler de böyle .-Der eoıv 
galiba, biraz da medeni ve içtimai ki hekimlikte en iyi tavsiye soğuk ve dalma bekledlil gibi eevap ahr. 
iftihar vardır. Medeni iftihar, çünkU sudan dalma kaçmmak, her vakit 81· Beıtka ttlrJtl cen.p almMma zaı. 
tabiatln ancak içecefimiz feylerl mrt- cak su içmektir. lmkAn da yoktur. ÇtbıJdl kaJahehk 
tığı bir mevsimde yine buzlu bir Hele karaciğerleri az çok bozul • dalma (evet!) der. Söztlme bOmem 
fey içmek, tablate k8J'91 koymak, o- m~ olanlar için! Karaciğere soğuk dikkat ettlnb mlf- "kahbahk" di
na galebe etmek demektir. Yaz mey- su kadar dokunan hiçbir f8Y ola - yonun. 
valanm klfID cam altında, soba maz. Bu zamanda karaciğerleri iyi- ltalyada ol9a, Almanyada olsa 
önünde pişirterek yemek keyfi gibi .• ce sağlam denilebilecek kaç kiti göe- ba aödere mahatap olanlar hep b
tçtlmaf iftihar, çünktl eskiden yazm terilebilir? Onun için soğuk sudan lalJabldardoı. 
buzlu bir terbet içebilmek zenginlik zarar görmiyecek pek az adam var- llato1ıyonım ki Sinyor Ha.ollnl 
allmetiydi Bu samanda, buz fabri- dır. iktidar mevldlne geldlgi aman r.. 
kalarmm ve onlarla adeta eğlenerek Soğuk •u yorgunluğu geçirir mi? ıletler maamlarma kilolarla hJnt ya. 
rekabet eden elektrikli dol&plann Y azm mcak, hele kızgın güne, lnu· it lçlnnltlerdl. 
c;oğalmam sayesinde cebinde bir tek na yorgunluk verir, damarlardaki (Nazi) terin de daha bldayetlercle 
kUl'UfU bulunan bile bir bardak buz. taneiyon.u dU,Urilr. Soğuk su içense- Almaayadald maarmlanna nelmdut 
ıu m ~!'il& d&, pek yakma- niz tansiyon yine .yUkeellr ,yorgun- ve llfl feldlc1e Dtlfat ett.IJderl maJtm.. 
manlara gelinciye kadar laftan yaza luk geçer ama, bır çeyrek saat sil· dur. Bunu ıördtllrtea 90lll'a binlerce 
kadar kar, hele buz, sakl•mak pek rer. Halbuki eıcak ıu bu iti Yed! kltDlk Jralahehk lolnden bir, bef, oa 
güç oldupndan yamı mcak glhıle. da:kikada carnr. Demek ki yine iki kili...,... bldmp: 
rinde myu. terbett qutmak hayli- mieli zaman geçer. - Bayır ya mtihueld cllyeblllr 
ce pahal..,a mal olurdu. Y azm serinlemek için de aoğuk eu mi f. 

Bir ri yete gö kinleri topla fayda vermez. Billkie &kaine tesir O halde, (ba)'ll'!) dly.mym ada.-
~-._de~~ 1 .. bi1m k yapar. ÇtlnkU soğuk su içtJğinlz m (evet!) demMWe ne kaymet 

ma m~ -...- 8U .._e e vakit bedeninizde aıcakhk derecesi vudlrf itte ban .....,_,.rmn. 
için, kıft&ll karlan l&ldamaiı ilk de- azalır. Muvazene için muhitten ka- 1. FElElf 
fa dilftlnen, Ieran otunanndan, SU- lort alır. Derinizin üzerinde leriıı - ------------
leyman Peygamber olmQftur. Fakat Uk iaterken dalı& ziyade 81cakhk du- sı·nema yıldızı Norma teran oful1armm medeniyet itlerin- yarımm. Halbuki aıcak m içince bu· 
d~ bu kadar llert,e gidebildiklerini nun akai olur, llerlnUk duyanmız. 
kabul eilemlyenler SWeyman Pey - Zaten, aıcak mevelmde Ml'lnllk Se 1 f b 1 1 • 
pmberin Tevratta yazıb olan IÖZU· bulmak için en iyi teY terlemektlr.. rer s an u a ge mıt 
nü bir realfteden ziyade bir arzu o- Sıcak eu içmek terlemeli de arttırır. i 
tarak telllrkl ederler. Ancak, bu "za.· tnean terllyerek vücudundaki suyun 
manda tatanbulda elektrikli buz do- 125 gramını buhar halinde çıkardığı Dün Beyoğlunda böyle 
laplanm Atmak için utrafanlan vakit duyacağı serinlik on derecede 
g6rdUqe, yulll qut f8rbet içme- ~ gram BU ic;t!iği vakit duyduğu Be· bir ıayia f!lkardJlar 
il Uk defa dilfUnenlerln hrail oğul- . ~ ~ · adeW '3' 

....._-. a JUU'fl m&nue.Htı mudataa gun ~ouuıwuj:jwu. 1ımdl!m~cw 111'. ık lsta.tı.uı. A .t.ar,. 
"'illt ~ yeniden yapmaya ra olarak deaize. açıldı. illi mUnue- ·~ ~· .. 
~burdur. M11amafih Sovyet Rua • betle Kral Edvard, valde Krallçe ile H -...-. lerf 

lan olduğuna biz letanbullular ko- rnl 
11 oıı. '- ~y · Bir yolculuk filminin harici man· 

, ~ ................ Dr. n-... ATA"J aara1armı te.blt etmek ve bu huaua-

... bıta edilmekte olan donanmam - ry, dut de Kent, dUk de GlUçeeter, ava Swnrr 
:ı Qualitatif tahdidi için mflzakere PreDM8 Ellzabet ve bilftmum Kral [I.,. 1 incide) 

lbitllmeaine dair lngllb htlkftme hanedanı limanda hazır bulunmUf -
~ t:'*llflni kabul etmittir.Bittabi tardır. Valide Kraliçe ve diğer hane- mel geçtJğlnl 118ylemlflerdlr. Tana-
~ Ruayanm böyle bir tahdide dan vapuru gemılflerd1r. re, bir mt eD1 dakika olarak kabul 
~•alratl Almuıyumı da Jngiltere ec1DeD mlddetl daha lmaltlmf ve bir 
~mun bir mukalevele lmr.ala- - mt lmk dakikada plmlftir. 15,30 
.....__ ~ balbdn'· Sovyet R118JUDl N ..... fit• ply.... ela Yetllköyden iki tanare blkm'f
~ kaydı lhtirazlei Uzak Şarka alt Nlbar, (Tan) - Nlbar tllttln br. Bunlardan blr1 altı ıalctı ile mu 
.....:__ JapoD donanmumm en mWıim piyuam çok hararetlidir. Son lb· tat W'ri8i yaplllJf, dlferi ı.t&nbul 
...._ Sovyet Ruyanm Usak Şark ler içinde canlı bir alıt verit vardır. psetelertnt Ankaraya götllrmtlftür. 
~e yakin olan denizlerde ta- 1.700 ekinciden 1.000 tanesi, ellerln
lt...:! .. t etmif bulunmaktadır. Sovyet deki mallan tamamen satımtlardır. 
~_Japonya ile deniz alllh1annm Yaka köyleri maheulleri rakabetli 
~ için bir mukavele yapmak bir satIJ kal'fJBIDdadır. latekli alıcı
"'- .. l'akat böyle bir mukavele he- lann aralannda lnhiarlar, Olltro • 
il. lllevcut delildir ve bunun lein· Ttlrk, ve. birkaç tanmmıt firma var-

ki 8ovywt Ru.ya Usak Şarktald dır. Yeni tltun ülml bqlamlfbr. 

Siilt cloktonn 
Söğllt, (Tan) - Söitlt Htlk6met 

Tabibi Rem!dııin Bitlis Sıhhiye Di
rektörlilğtlne tayini Userine bir ay
danberi ilçemia doktonu kalmıftır. 

Her balde Btıyllk t.kenderln Hln - ta teknik etütler yapmak üzere bir 

dletant almağa giderken, yolda bU- Kızılay haftası ·ırin Ud ay evvel felırimize gelen .. J. G. 6 
yUk kuyular kazdırarak içerlerine ~ R. B. Wainwright" lngiliz film kum· 
kar doldurttuktan eonra Uzerlerlne panyaemm mUmeuilleri, clUn, bir 

de ataç dallan, aamuı ve kaba ku· h 1 ki b•t• ·ıd• heyetle beraber tekrar lstanbula ge-
matlar koydurduğu tarih kitapla • azır 1 ar 1 ırı 1 lerek Park oteline inmlflerdir. 
rmda mefhurdur. Onun için ilk de- Heyet, kumpanya eah,lplerinden 
fa olarak yum buslu terbet içmek Her sene yapılması mutat olan Kı- 1.G. Wainwright,film muliarriri Jorj 
ftkrhıl çok kimseler BUytlk lakende- zılay haftam bu sene bir Haziranda Alekeandr Bil, bir rejisör. film ope
re isnat ederler. bqhy~ Cemiyet, bu haftanm ratörleri ve birkaç figürandan mUte-

Ondan 90nra yum buzlu içki iç- azam! de~ faydalı geçmesi için tekkild.ir. Film çekmek için mileaa· 

mek uaulUnU en ziyade genlfleten °tertlbatmı ikmal etmiştir. Bir Hazi. ::~!'u,~ ~~e~~~~ıı:e.1:'1.= 
eeki Romalılar olmuttu. Fakat on- randan ~tibaren yapılacak ıeyler mUmesaillerimizle, tütün imalithane 
larm arumda da bu keyfi duyabi • tun1ardır · lerlmize ve Boğaz manzaralarma e
tenler ancak zenginler olduğundan 1 - Cemiyete tlye 'kaydı için genif bemmiyet vererek bunları filmde 
aJı1lk hocalan hallan aıcak ıu içtiği bir faaliyet baflıyacaktır. Herkesin tebarüz ettireceklerdir. Dün, Beyof· 
bir mevalmde soğuk eu içmenin bir Kızılaya Uye olma.IJ, darlık zamanla- lunda, tanmDUf sinema yıldızlann· 
ahlllmıhk olduğunu illn etmftlerdl. nnda tmdada yetifm bu kurumun dan Norma Şererln bir film çevltm.ek 
Bununla beraber - galiba ahllk• yardım ve koruyucu vazifelerini da- makladiyle Ietanbula geldiği pyi ol· 
uygun olmıyan feyler çok defa ke· ha eaulı imklnlarla takviye edecek- MUf, fakat bunun yukandaki haber-
yifli olduğu için - halk yum zen- tir. den plat olduğu anll.fılmlfbr. 

:glnler pbi aoğuk su içebilmek için 2 _ Kıztlaym hayırlı yardmılan .., 
bir teyan c;ıkarmlf ve bunun nzer1ne b ktmda halk daha etratıı malt- Konya Ereğllslncle bir 
hUkbıet bUtün yıl çll'fllarda kar a a 
satdma1IDJ temin etmek Uzere ted· mat vermek için konferanslar verile- kasa soydular 
birler abmfb. c:ektlr. Bu kunmıun, cllmhurlyetin 

Romaldardan aonra Avrupahlar teeutlat1nclenberl 3,881 6" lira gibi Konya Ereğllis, 25 (Tan) - n • 
' m1111um bir yardımla ha1km muh- gemim~ tanmmıt tilccarlardan Çu

aıcak mew1mde aoluk ,erbet lçmeğl taç tabakam aruma glrdliini IÖyle- kurkuyulu Eminin matazuı yanta. 
unuttıiklan halde Baçlılar muhare- mek. Kmlaym dar nmanlarda yeti- rat kasaaı parçalanınıJ, içinden a 
belerl mumda bunu fU'ktan, kibar lflll hayırlı varhğmm manumı açık- bin klğıt lira ve 300 11&r1 lira apnl
Tllrt padlphı Sallhaddbıi Eyyubl- ça anlatabilir. llllfbr. Failler hentls bulımamamJt-
den öfrenmltlerdlr. Fakat buz!u 3 - Tayyarelerle halka kUçUk ri- br. 
feJ"betten aonra, dondurmayı da öğ- Bu · -1.-.:ıı-
rendiklerl halde buz endUetrilini hic; aale!er ~lacakbr · riaal~ıvı:ı lmllt kiylerlacle 
bir _,_u ..... __ buldakl k dar il ri cemiyet.in muhtelif senelere ait yar- lzmlt, (Tan) - 'Ellklfelıir Çifteler 

...... .ıauuı a e ye dnnlarmm billnçoau yudı buluna-
götUremem.lt olmalan muhtemeldir. cak ve lmnuDuD hecle&ri urilı m • Aygır Depoeundan 4 damızlık aygır 
letanbulda vaktlle ,erbeti, hOf&fı anlatılacaktır f8brlmJse plndftlr. Bu aygırlar, 
eofutmak için buzdan kieeler ya- rette · merkez ve kazalarda, eıfat iflerinl 
pddJimı görmemif oleanız da elbet· f - Kızılay, maksat ve gayeelni en ikmal edeceklerdir. Diğer taraftan 
te ltftmlfldnlzdlr. Halbuki Avrupa- gtlml tekilde ifade edecek vitrinler vlllyet baytar mtldUr1Uğ11 aun't m· 
ldann bu inceliti aklettiklerine dair hamlamalanm mağaza aahiplerin • fat lfi ile de aynca me,glll olmak· 
hiçbir rivayet ,oırtur. den rica etmif ve bu hususta vaitler tadır. Haber verildiğine göre, Kan· 
~.,,. m yahut soğuk rbet, i ı- aimıttır. dıra kıuemdald koyunlarda prbon 
..._.- ' te ç Kmla dört milyona yaklap.n butabğt görtılmOftUr. Villyet bay· 

lirken ı-ek ziyade keyifli olmakla be- ym . tar mildUrltlğtl derhal haetalığm ö-
• raber biUninlz ki, bıMnm ıuauzlu- muamm yardim bi1lnço8U. geçim nine gegmek lçbı tertibat aiımttır. 

lunu gidermez, suya lhtiyacmı te- darlJtma uinnn fa1rlrlere. yarahla-

,_, Hipodromda tertip edilen at yarıtfarı bUyUk bir rlibet 18rmektadlr. Yukarıdaki r•lmlerde 
llllnka ,.,.....,_ bulunan l•IMt tnanu He dipr vekilleri, •Yi rolleri ve baMi mllftarek 11.-inin 

ısnUndeki kale.be.lıia prUyor.unuz 

min -tmez. Yum bir 111e&k ctınde ra, .eıe utnYanJara, yer anmbama Yunan Kralı Y~ 
usunca bir yol yllrtlmtlf, yonılmUf, ulnJanlara, yangmdan çıkanlara. vı ,., 
tertem•pıtn••. Bmlu bir ıtmonata psçmenıere, ecnebi memleketlerde lefalonya aclaS1ncla 
lçendnis. Blris ~ rahat edenblls. feU.btlere ulnYanJan.. pdam go • 
l'abt hemen blru Wlft yine bo • cuJdara, aıtmab1ara, mtıbadllJere, Atin&, 25 (Tan) - Kral, Korfo 
luma yanar, 8111& lhtlyacmnı yine hutanelere ve ctipr muhtelif,_.... A.daamdan dlln aabahleyin Lefkad& 
bbr. BalbQI dık, hattl llCak bir re yapılan muavenetlerle dalma ka • adasm.a plmlf, Ahali tarafından 
981 lÇ8811la ı~uğunuz daha ça • barmaya mGatait bir halde bulun • fevkalUe 1111' heyecanla brtıJaıımıJ 
but seçer. Sofuk ıu ile eıcak su a- maktadır. Muhtaç "'lanlfll'lll, llyık tır. Öfleden eonra Kral ile veliaht 
rumda bu fark neden ilerf geliyor? olduktan yardıma kawpıalan için, bindikleri torpido muhribi ile Kefa 

Bet yUz gram su mcak oldufu za. bu hayırlı kurumun halkm allka • lonya adaamm Argostolien Umam
man midede ancak Yedi. eekbı dakl- andan bqka istinat edeceği hiçbir na v'8Il olm\lflardır. Bqbakan Me
lra durduktan IODra bareakl&ra gi- '9yi yoktur. Kızılay haftuı, bu ba- taksu ile nhtımda hazır bulunan 
der. On.da da ancak b1r o kadar kmıdan çok bllyllk ıllkalarl& kar - binlerce kltl tarafından hararetli bir 
durur. ntııyet bir ceyret 11.&t lcln· mlanvaJd:ır. mntte llltlkbal eclDmlllerdlr. 
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Vahdetti~. rahatsızlığını bahane 
ederek heyeti kabul etmemişti 

Muhafız kıt'ası kumandanı çağı
rılmış, bu karar kendisine tefhim e
dilmişti. 

de bir heyecan ha.~ıl etmişti. Ve bu 
heyecan esnasında ise, Meclise polis 
komiseri Münir bey gelmiş: 

- Efendim! .. lki İngiliz polisi ile 
bir Ermeni tercüman geldi, derhal 
Rauf beyle Kara Va.<1ıf beyin kendi
lerine teslimini istiyorlar. 
Demiş'.i. 
Münir beyin getirdiği bu haber 

bir anda meclis· altüst etmişti, de
mek ki korkulan 'lleşum akibet, ni
hayet baş göstermişti. 

Meclis reisi Celalettin Arif Bey, 
-arzettiğimiz şekilde- savuşup git -

TAN 
4bone ve ilan şartlan: 

Bir •J'Wr 
s • 
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Türlri''e f(ln O~n fc:1r 
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Slıortaıı abone şartlan 
Yıllık Altı aylık 

1700 900 

DA.o tçtn nancıtık Şlr.ketlertnt> 
müracaat edilmelidir. 

KUçilk ilanlar doğrudan doğ 
ruya idaremizce ııhnabilir. 

Küc:Uk ilanlann f> satırltğı bh 
1efatrk 30 kuruştur. 5 satırdnı 
fazlası kin satır ba~ma 5 kunı~ 
alınır Bir defadan fazla kin y.
l{{j,.,fa n 3 10 kurıı~ fnrffriltr 

Fakat, endişe edilen bir cihet var
dı, şayet bu karar birdenbire duyu
lacak olursa, elan mecliste bulunan 
bir takım mütereddit \'e evhamlı 
mebuslar da dağılacak. o zaman bü
tün meclisin varlığı, bir iki mebusa 
münhasır kalacaktı. Ayni zamanda 
meclisin mlidafaa Laline konulduğu 
belki de hariçte bir çok suitefsirlere 
uğrayacak, ve ihtimal ki meclisin 
daha evvel bir tecavüze uğramasıne. 
yol açacaktı ... Buna binaen bu ka
rar gizlenmiş; hem vakit kazanıl
mak ve hem de son bir c;areye baş 
vurulmak için saraya bir heyet gön
derilmesi takarrür etmişti. 

mişti. Birinci reis vekili Hüseyin Ka- ==::ıı:============= 
zım Bey de, bir bahane ile sarayda 

Bu sırada Meclis muhafızlarından 
Komiser Münir bey gelmiş: 

- Meclis kapısı etrafında ve hat
ta, Fındıklı ve Salıpazarı civarların
da bir takım şüpheli şahıslar dolaşı
yor. Bunlara karşı ne yapalım? 

kalmayı tercih etmişti. Onun için ar
tık meclisin biltün rnesuliyet ve mu
kadderatı ikinci reis vekili Abdülaziz 
Mecdi Efendinin omuzlarına yüklen
mişti. 

Mecdi Efendi, vaziyetin bütiln bu 
vahameti karşısında, ruhunun azeme 
tinden bir zerresini bile kaybetmedi
ğini gösteren bir metanetle aşağıya 
kadar inmiş; !n~Iiz polislerini istic

Beyoğlunun göbeğinde 
Apartnnanlar 

- Oturmak için: Banyolu, beş ve 
altı odalı. 

- Klinik veya atölye için: Beş o
dalı birinci kat. 

- Şartlar çok müsaittir. 
TAN gazetesinde Bay (Felek) e 

mUracaat. 
9821 Demişti, bunlara karşı yapılacak 

hiç birşey olmadığı için, bir kaç si
vil polisle bunların ahvalinin taras
ıut ettirilmesi, söylenmişti. 

vap etmişti ... Polisler, ellerindeki tah -------------
riri emri göstermişler; bu emri infaz il•••••••••••• • 

Meclisin kapısı , sivil İngiliz polis
lerile (entellijen ~ervts) hizmetinde 
bulunan Rum, Ermeni ve muhalif 
fırkalara mensup hafiyeler tarafın
dan tarassut edilmekte idi. Bunlar, 
Meclise girip çıkan mebusları göz
den kaçırmıyarak kısa bir raporla 
Salıpazanndaki kahvede oturan şef
lerine haber vermektelerdi. 

Vakit, ikindiye takarrüb etmiş
ti ... Meclis birinci reis vekili Hüse
yin Kazım beyle ikinci reisvekili Ab 
dülaziz Mecdi efendi• t ve bir de Ra
uf beyden mürekkep bir heyetin sa
raya giderek, Meclisin meçhul akibe 
ti hakkında Padişahın nazari dikka
tini celbetmelerine karar verilmişti. 

mecburiyetinde olduklarını sö.vlemiş
lerdi. O zaman Mecdi Efendi de ken
dilerine şu cevabı vermişti: 

- Efendiler!. Meclis karar verme
dikçe, buradan bir mebu!'I değil, "bir 
çöp bile alamazsınız. Şimdi arkadaş
ları müzakereye davet edec,.ğim Bu 
mlizakerenin neticesine kadar, otıı -
rur beklersiniz. 

Demişti. 
Mevcut mebuslar. milza.k~re !'lalo

nuna geçmişlerdi. Hepsi de ayrı ayrı 
hislerin heyecanını göstermekteler -
di... Trabzon mebusu Şükrü Bey kUr
sliye çıkmış: asabiyet ve teessiirlin -
den sarsıla sarsıla bir nutuk trat e
derek sonunda : 

- Burada .. Bir tek şahıs kahncay:ı 
kadar, ölmeyi göze almahvrr.. Bir tek 
arkada.şrmızı feda etmemeliyiz. 

Demişti. 

Fakat köşelerin birinden, cılız bfr 
ses yükselmişti: 

Hüseyin Kazım bey, o gün mecli
se caketle gelmişti, redingot olma
dığını bahane ederek saraya gitmek 
istememişti, fakat arkadaşlarının .zo 
runa mukavemet edememiş; Gilmtiş
hane mebusu Zeki beyin redingotu
nu giyerek ~ecdi efendi ve Rauf 
beyle saraya gitmişti. 

- Ingiliz donanması karşımızda En hoş meyva usarelerile hazır~ 
duruyor. lanmıştır. Hazmı kolaylaştırır. 

Titrek bir Si?!!, bu sözleri takip et- lnkıbazı izale eder. Kanı temiz-
Heyet saraya gitmiş, huzura ka

bullerini istirham eylemişlerdi. Fa
kat Vahidettin, rahı: ~sızlığmı baha
ne ederek heyeti ':abul etmemişti ... 
Hevet kısa bir tereddüt devresi ge
çirdikten sonra, vaziyeti Baş katip 
Ali Fuat bey v~ıtasile Padişah Va
hidettlne arzetmi~lercli. ·Biraz sonra 
avdet eden Ali Fuat bey: 

mişti: 
- Memleket, altüst olur. liyerek vücuda tazelik ve canlılık 
Artık, şiddetli bir münakqa baş bah§eder. 

~östermişti: 
Korkuyordunuz da, buraya neye 1NG1L1Z KANZUK ECZANESi 

geldiniz? Beyoğlu - lstanbuJ 
- Geldikse. göz göre göre kendi - ll••••••••••••ll 

mizi ölilme atacak değiliz ya?. . 3356 
- Akıbetin böyle ola<':tğrnı size An

kara da söylediler. Meclisi Anadoluda 
açalım; dediler ... !ı;tanbulun cazibe -
~ine kapıldınız mecliııı, ille tstanbulda 
açılsın: diye bağırdınız. 

- Zatı şahane; vaziyete ben de 
kendileri kadar vrtkıfım, ben de ken 
dileri kadar mtiteesslrim, fakat, şu 
anda bir şey ya ... acak kudrete malik 
değilim, buyuruyorlar. 

Dedi. 
Hüseyin Kazım be:.r; yakın akra

bası olan - Vahidettinin hazinei has
sa müdiri umumisi, ve üç akıl müşa
virind~n biri buluna-ı - Refik beyin 
nezdine giderek hmıusi bir teşebbü
ııe girişmek istemişti ... Mecdi e!endi 
ile Rauf bey, müteessir bir halde sa
raydan avdet etmişler; Meclise gel
mişlerdi. 

Mebuslardan bir kısmı, daha hlla 
meclistelerdi, büytik bir merak için
de, saraydan gelecek haberi bekle
mektelerdi. Fakat Mecdi efendi ile 
Rauf bey, kalbe en küçük ferah ve
recek bir haber bile getirmemişler
di. 
Padişahm gösterdiği bu ıelilane 

aciz, mevcut olan mebuslar üzerin-

- Eğer söz dinlese idiniz: şimdi 
Anadolunun bir köşec;inde, rahat ra
hat milli vazifenizi ifa f'derdiniz. 

Bu karmakanşık !!Özler. fikirler. 
muhavereler esnasında GUmUşhane 
mebmm Zeki Bey, meclisin muhafaza 
karakolundan iki takım aRker elbise
si getirtmiş; Rauf Beyle Kara Vasıf 
Beyi bir köşeve çekmiş; bu elbiseleri 
bu iki zata göstererek: 

- Işte !4İZe iki takım asker elbise
m, rıhtımda da bir kayık bekliyor. 
Bunlan derhal giyiniz. Kayığa bini -
niz. Doğruca Uskildara geçiniz. Ya
rın da Anadoluya gitmenizin esbabı
nı temin ederiz. 

Demişti... Fakat bu t-:?klifi. ikisi de 
reddetmişti. Rauf Bey, kat'! bir li -
san ile: 

(Arkası var) 

BU YAZIN EN BOY C1K HA Dl SES l 

1 Haziranda BURSA şehrinde 

"ÇELiK PALAS ,, 
Otelinin Açılmasıdır. 

Modern bir otel, terasalı bahçeler, banyolu odalar, aynca 
eşsiz banyo te:ıieatı 

Otelin oda banyolan ve hamam teslımtı için temin ettiği ÇELİK SU 

romatizma, siyatik, karaciğer, böbrek ve daha bir çok hastalıkların 
en güzel devasıdır. 

HER TORLO FENNi TESISA T - Masör ve Maaöz 
Otel A!\"KARA PALAS Şirketi tara!mdan ieletilecek ve Viyana dan 
gelen stx FUNNY FELLOWS Orkestraaı günd~ ve gece müe

terilerimizi eğlendirecektir. 

Banyo - Kahvealtı - Yemekler ve oda birllkde 4, 5, 6 llradll". 

lHTlRA lLANI 
" Devvar mermiler için mihaniki 

teehhürlU tıpa,, hakkında istihsal 
olunan 23 Mayıs 1932 glinlü ve 1364 
sayılı ihtira beratı bu defa mevkii 
fiile konmak Uzere ahere devrüferağ 
veya icar edileceğinden talip olanla
rın Galata'da, Iktis~t hanında, Ro
bert Ferri'ye müracaatları ilan olu-
nur. I 
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Usküdar !kinci Noterliğinden : 
Paşabahçede Sahib Molla caddesin
de 18 sayılı evde oturan tebhlrhane 
tstasyon memuru Mustafa Oğü tara
fından Çapada Nuri dede mahallesin
de Lfıtfi paşa caddesinde 46 sayılı 
evde kalfa Mahmut oğlu bmail Mer
rihe tebliğ olunmak üzere gönderilen 
ve inşasını teahhüt eylediği evin ik
mali inşaatı ihtarını havi olan vara
ka. mumaileyh tsmailin evini sata
rak gittiği ve ikametgahı meçhul 
bulunduğu için tebliğ edilememiş ol
duğundan tebliğ makamına kaim 
olmak Uzere ilanı keyfiyet olunur. 

Istanbul Asliye Altıncı Hukuk 
Mahkemesinden : Maze tarafından 
Küçük Mustafa paşada hamam kar-" 
şısında Mustafa. kaptanın karısı e
vinde iken halen ikametgahı meçhul 
bulunan karısı LUt!iye aleyhine a
çılan boşanma davasının tahkikatın-

da tebliğata rağmen mahkemeye gel
mediğinden giyap karan ittihazı ile 
beş giln içinde ve onbeş gün müd
detle iJAnen tebliğine ve tahkikatın 
9-7-1936 per§embe gUnü saat 9,30 ta
likmaıı karar verilmiş ve giyap ka
rannm bir nüshası da mahkeme di
vanhanesine talik kılınmış olduğun
dan ilan tarihinin ferdasmdan itiba
ren beş gün içinde itiraz etmediğiniz 
takdirde müteakip kanunt muamele
nin yapılacaft tebliğ yerinde olmak 
üzere illn olunur. (23219) 

___ ., 

MEMLEKET MANZARALARINDAN Sıvasın umumi. görünüşü 

"TAN 
" l 

ipek böceği yetiştirmek 
için tedbirler al ınıyor 

M. Kemalpa,a, (Tan) - lpekbö -
cekçiliği ilçemiz ve köylerinde git
tikçe rağbet bulmağa başlamıştır. 
Bu yıl da birçok kimseler böcek ye
tiştirmektedirler. Böcek büyütmek 
için hususi surette yapılmış böcek -
haneler yoktur. Halk senenin bir 
buçuk, iki ayında evinin bir köşe -
sinde tohum açıp çalışarak bir mik
tar koza elde etmeğe uğraşmakta -

dır. Eski senelerde koza fiyatlarmm 
maliyet tutarı bile temin edemiyecek 
derecedeki dü9künlük yüzünden ev· 
velce ağaçları köklenerek tarla ha
line sokulmuş dut bahçeleri birkaç 
senedir yetiştirilmeğe başlanmıştır. 

lpekböcekçiliği gün geçtikçe mem 
leket için önemli bir gelir kaynağı 
olmaktadır. 

Ürküp kazasında üzüm ve 
şarap istihsali artıyor 

ürküp kazasının umumi manzarası 

Urgüp, (Tan) - Ürgüp, Kayseri- kulu vardır. tki sene evvel açılan 
ye 60 kilometro mesafede güzel bir Halkevi ,ilçe için çok faydalı olmuş
Uçe merkezidir. Yakında elektrik te- tur. 

~~~~~--~~~~-ı is atı yapılacaktır. tlçenin bayındır-
lık işlerine ehemmiyet verilmekte -
dir. Ka:ıabanın en verimı: mahsulU 
üzümdür. Kaza ve havallsinde 28 
bin hektar bağ bulunmaktadır. Bu 
bağlardan istihsal olunan Uzilm mik 
tan 70 - 80 bin tondur. Bunun 20 -
30 bini pekmez ve ,arap imaline 
sarf edilmektedir. Mtitebald kısmı, 
Kayseri, Sıvas ve Ankaraya gönde
rilmektedir. Tiçenin kUltür işleri iyi
dir. Merkezde tam te;.kllatlı iki o-

Terfi eden muallimler 
Kayseri, (Tan) - Vilayet ilk o

kul öğretmenlerinden 27 sinin maa,
lan bir eylülden itibaren birer dere
ce arttırılacaktır. Bunlardan yedisi 
kadın, yirmisi erkektir. Bunlar 
Merzuka, Meliha, Reı,ide, Bahriye 
Nurlye, Yeglne, Yıldız, Tevfik, Ali, 
Duran, Lutfi, I.smet, Bekir, ŞUkrU, 
Hamdi, Şaban, Cemal, Turgut, Av
ni, Sadettin, Doğan, Gilndliz. Halim 
Sıtkı, Tahsin ve Kemaldir. 

Denizlide biçki ve dikiş kursu 

._ 
Denizli, (Tan) - Halkevi tarafından açılan dikiş, biçki ve nakış kursu, 

altı aylık çalışmasına nihayet vermiş ve bu hafta tedrisatını tatil etmiştir. 
Kurstan mezun olan kızlarımızın hazırladıktan eserleri Halkevi sergisinde 
teşhir olunmaktadır. Kurs ikinci devre tedrisatına yakında b~layacaktır. 
Yukardaki resim, kuJtJu bitiren talebeleri bir arada gösteriyor. 

Nazilli köylerinde 
pamuk ekimi faaliyeti 

Nazilli, (Tan) - Pamuk ekimi de· 
vam etmektedir. Mıntakada pamu1o 
ziraatinde en ileri gitmi~ olan yer, 
Yazırlı köyüdür. Bu köyde Nazilli 
pamuk i.sliih '8ta.syonunun dağıttığı 
devlet tütünü ekilmektedir. Makin6 
ile yapılan ekimüı çok faydalı netico 
ler vereceği ümitleri k'"Uvvetlidir. Ya· 
zırlı, Karıncalı dağı eteklerinde bultt• 
nan dokıtz köyiln merkeziııdedir. 
Köyde bir pazar kurulması, Nazilli 
kaymakamlığ•nca düşünülmektedir. 
Yazırlı, bir nahiye olmağa pek elve
rişlidir. Bu köyde, ileri gelen birka9 
yurtseverin himmetile para toplaıı· 
m'* ve modern bir köy mektebi itışD 
edilmiştir. Mektep, ki5ylün.fin çocıtklcJ.
mıı kısa zamanda uetistirmis ve m,ıı; 
ıutın 1<uııureı no"81.ınıllu ocwp v<>t 

mi~1tir. _.............-....--.... ....-
Kaçan mahkumlar 

Hapishaneden kaçan 

iki mahkum yakalandı 
1 Zile, (Tan) - Çarşıda alış verif 
l yaparken iki kişinin hareketleri şUP" 

1 
heli görülmüştür. Jandarma şüphe· 
li adamları sorguya çekmiş ve bu~· 
lann Gürünlü Neşet ile kardeşi ?Ji• 
tat olduğu anlaşılmıştır. Neşet ve 
Mitat, azılı katillerdendir. Sabıkalı" 
lann on ııene hapse mahkum edi18" 

rek Elbistan hapishanesinde ys.• 
tarken kaçtıkları tahakkuk etmiş .. 
tir. Her ikisi de mahfuzen Elbist~ 
Cezaevine gönderilmiştir. 

J Küçük Haberler 

• Mardin, (Tan) - VillyetiınU 
Nafıa Direktörü Neşet t.nuğ göruıeıı 
lüzum Uzerine vekft.let emrine aını; 
mıştır. Nafıa başmüfettişi teftiş v 
tahkikata devam etınektedir. 

• Kütahya, (Tan) -Halkevi kon· 
f erans kolu vilayete muhit olıl' 
köylerde bir gezi yapacaktır. Dk ~ 
yahati Gümüş nahiyesine olmu_ş~1 _ 

Orada köylüye konferanslar ver ... 
mlş, kitaplar hediye edilmiştir. r• 

• Çanakkale, (Tan) - Yeni 1'8 , 

ti bin~ı için Çimenlik alanı satııl. 
alınmıştır. Buraya modern ve bU S1 
tun konfUrU haiz bir Parti bltıll1• 
yapılacaktır. Halkevini de içi~~ııt! 
lacak olan bu bUytik binanın ön 
spor alanı da yapılacaktır. ...ot 

1 

• İzmit, (Tan) - Kocaeli s~e, 
mıntakasmrn verdiği karar Uzerl tıi' 

1 
haziranın ilk haftasında futbol w 
rincilik mUaabakalanna ba,tanll~~tl 

1 tır. Mıntakadaki spor te.şekl<U ıııı• 
. bunun için hazırlıklara başlall\ış 
i lunmaktadırlar. ·~W 
1 • SlSğUt, (Tan) - KöylUtt'r ~ .. ırıl 

1 
ve kadar hUkOmctle ohın ı~ı~ ,,ııı 
~öremediklertnden Söğüt p11ı11fl ..,.t 

1 pe~embe gUnU kurulmasıntı ~-· ! verilmi' ve bu karar tatbik& 
mıştır. ıcıJ' 

• Aksaray, (Tan) - Burs.~8 
0
6• 

rulacak olan panayır, 1 Haıırll ıııı' 
açılacaktır. Panayır Hatlran soıı 
kadar devam edecektir. 

1 
~· 

•Trab7.0n, (~an) - Çönılel<Ç U~ 
kumda koca!!!ı tarafından bsll$f.lıı~ 
başından yaralanan GiUUur hsJI 
de ölmUstUr 
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NOTLAR 
Tashih hataları 

--_ lOMANOI= LAl 
· u NAlll. I 

O L O -t!!j R ~ L D ~ 
Bilmiyorum kim, "Bir camianın Yazan: Aleksaııdr kerenski No 2 Tercüme eden: M. Ri.sim ÖZGE..~ 

kültür derecesi, gazete ,.e mecmua- . 

lanndakl ta.§hlh hataian ile ölçülür,, lmparaloril!e müstesna teveccühle 
demiş. Bu kadar llerslne varmamak- '3' 

J°&l&Jl: B. G. WeUa - 31 Çeviren: Nuri Mahmut 
la beraber, bir ca.mfanm dikkat de- 1 t v b 1 t 
recesinin tashih hatalan ile ölçülebl- muame e e mege aş amıı 1 

Fakat o gitmezse gelmediğini gören 
arkadaıları bi-çok tayyarelerle gelecekler 

leeeğine kat'iyetle hükmedebiliriz. Va- Kabahat kimde? 
kıa dikkat husu"i bir "uur demektir 
,.e kültürlii, medeni bir adam da bu 
~uura sahiptir. Bu bakımdan, ismini 
bilmediğim o kimsenin yukardald 
sözleri de haklı olablllr. 

Bunu da araştıracağız. 

• Birçok seneler Maliye Nazırlığı e-
den ve Stolipinin katlinden sonra, 
1911 senesi eyhilünde Başvekalete ge 
çen V. N. Kokovtsov, 1914 senesi ki.
nunusanisinin 29 unda birdenbire az
ledildi. Bu zatin hatıratından şu fık
rayı alıyorum: "Valde lmparatoriçe, 
azlimin sebebini merak etmiş; beni 
çağırttı. Verdiğim izahatı dikkatle 
dinledi. Bir şey söylemeden uzun dü
şünceye daldı; sonra ağlamrya başla
dı ve bana: Sizin namuslu bir adam 
olduğunuzu, oğluma karşı hiçbir fe
na fikir beslemediğinizf biliyorum. 
Bunun için, size istikbalden çok en
dişe ettiğimi söyliyebilim. Gelinim 
Tmparatoriçe Aleksandra beni sevmi
vor ve mevkiimin bana bahşettiği im
tiyazatı. kıskanç bir dikkatle. muha· 
faza edişimden şüpheleniyor. Bilmi
yor ki. bUtUn dUşUncem. oğlumun sa-

di; çilnkU Rasputinin ıaraydıı.kf mev 
cudiyetine aleyhtar bulunuşuma gtı. 
cenmişti.,, 

Koko\i.sov, valde Irnparatoriçe 
ile, o sıralarda, konuştuğu şeyleri 
de şöyle anlatıyor: - B~ kadın olmasa, halim ha.rap 

diye dU9UndU ve sonra yüksek ses
le: 

- Burada mı dedin, diye sordu. 
- Evet, Bura Merkez karargh -

lan! Bu phrin nerede olduğunu bil
bıiyor muaun? 

Cabal, llfa ka.rifm& ııraaı geldi
lbıt anladı: 

- Evet, madam beni ırkı bir is
~ geçiriyordu. Fakat haki
kat fU ki, Burada tayyareler gece 
rtındtız arılann kovandan yUkael
dikıert ıtbl yükseliyorlar. Bdrada 
bana ne olA, bela yok! Sizi yakalı
hcaklar. Müttehit tayyarecilerin 
kurduğu dUnyada size, sizin gibile
l'e yer yok. Dinle! Geldiklerini işitir
llrı! 

Derebeyi bir an için bozulur gibi 
&ldu. Fakat kendini toplıyarak, 
IUlınek istedi: 

- Kılımıza bile llişemezler, dedi. 
ltoklana mrarla: 
- Bu it palavra kaldırmaz Ru

toıt Strong. Söylediği hakikattir. 
- Söyledikleri blöften ibaret! 
- Sana tayyareciyi bırak gitsin, 
~- Onlarla ıulh ol! 

- Demek, istiklllimizi feda et
lltlek iatlyoraun! 

- Fakat o gitmezse başkalan, 
lrkad&flan ,birçok tayyareler ge
lecek! 

- O ellmlzde rehin gibi kalacak. 
tena bir harekete kalkIJtıklan tak
dirde elimizdeki arkadaşlan öbür 
dltııyaya kaVUJacak. Haydi, gel ca
~. bu diplomatik işlerine nihayet 
'ter. 

Strong kapJYl açarak işaret etti. 
~kaana bir 9ey söyliyecek oldu, fa
~t lelin! çıkarmadan ıert sert de· 
~beyine bakarak çıkıp gitti. 

._~~a~~:nca~a11r: yflcera~r 
- Roksana'nın sana neler 11öyle

~~l bilmiyorum, diye aöze ba,ladı. 
ilmek te istemem. Esasen on un 
~ettiği kadar ona bağlı değilim. 
~nı artık. Arzularmm biter tü
t tlıir taralı yok ki. Evet, bıktım. 
~a.t ben aptal değilim. Seninle be
bfp ıulh olmamıza imkln yok. Hiç 
~•aman. Ya sizin lleminiz, ya da 
ba b:rı llemlm. Fakat benim llemim 
~kalacak. Yoksa onun için sava· 
ı._-k öleceğim. Binlerce, milyon
~ tayyare de olsa sen elimde re
~ Anlıyor musun? Arkadaşın 
~on da bundan sonrst sensiz ça
li afa mecbur olacak. Hem de ga
~~.,!9}eceğinden o kadar emin olma. 
~~a oturmana ve dUşUnmene de
ıı..tıaz.' BaY. "dUnya - Uzerlnde - ka
"' '" . . 

• ~ ~ ıtın Hardlng llboratuvan-
~ 9'.fakla beraber gelmif, hummalı 
~ taauyete girifmiştl. Her zaman
~ llbt km Meri ona yardım ediyor-

~blre içeri Roklana girince 
~ de fafU'dılar. Sabah karanlı -
~ da bu kadmm burada ı,ı neydi? 
~ relen doktorla kızını selamla
-:: IOnra Meri'ye yaklaftı ve eli-

t.rakı 
" llerak etmeyin, lizlnle haabi

leldiın, dedi. 

~g itine devama koyuldu. 
~ tec 2hftatırıe konUJmak için elinde

llo rtlbe fftelerini yere koydu. 
kaana anlatmağa ba~dadı: 

~ ~~i l&de derebeyinln gazabın
~ -..akfrierinden kurtarmak iste
~~ Fakat ayni zamanda si
~ tayYareci Cabal hakkında 
!.;; ek fatiyorum. Bu bahsettik
~enı dUnya nedir? Ne yapmak 
~ıq, laz. Siz Cabal'f anlıyor musu
Si!K~e tUrıu bir adam? Etten ve 
~;'-ell bir adam mı? Bir türlil 
~'Yorum. 

lıı..' Ca l.llka ile cevap verdi: 
~ Ot: bal bUytlk bir adamdır. Ba'111 lenelerce evvelden tanıyor. 

.... o ona hayran! 
~ ~ kadar moğuk - o kadar dal
~ ldanı 1d - fakat ayni za
~ M .. ~~ allka uyandmcı. Onun 
' ~ &,ık olurlar mı? 
'' ~ batka tUrlU bir Lfk. "->tt bu taerinde 8..fJk, her halde! 
~ "e hı Yeni i.lem tayyareleri, asa
' ~~anu ile tahakkuk edecek 
~ kadmlara ne olacak! 
116 ekler gibi çah,acağız. 
Yl~e inanıyor muau -

O meçhul diyarlarda !limler meçhul bUyük makinelerle 

tayyareler yapıyorlardı. 

nuz? Siz etten ve kemikten misiniz? 
- Babam ve kocam kadar! 
Sesinde keskin bir istihfafla Rok

sana ilave etti: 
- Erkekler? İnce somurtkan 

Cabal'i düşündükçe bu yeni llemin 
tahakkuk edeceğine inanacağım ge
liyor. Fakat sonra imklnı olmadığı
nı düşünüyorum. Hayır olamaz. Bu 
bir hayaldir. Hayır, bu Alem tahak
kuk etmiyecek. Sadece hakimiyet 
başkalarının eline geçecek. Yeni 
harpler olacak! Mücadele devam 
edecek! 

- Yanılıyorsunuz. Harp tarihe 
kanşacak. Sulh ebedi olacak. Ha
kiki medeniyet bunu icap ettirir. Ha
yal olan bu yaşadığımız &.lem, kabus 
olan budur. lşte jte~ecek olan bu
dur. Hakikat medenıyettir. 

Roksana hırçın hırçın tepinerek, 
sanki fena bir düşünceden kurtul -
mak istercesine: 

- Hayır, hakikat bu llem ! 
Meri Roksana'nm bu cevabı üzeri

ne doğruldu: 
- Harp ve daimi mUcadelenin 

- umumi sefaletin - biribirine 
dUşman dUnyanm hakikt lleml tem
sil ettiğine hakikaten inanıyor mu
sunuz? Bunun ebediyen böyle devam 

edebileceğine kanaatiniz var mı? 
Dedi. 
Roksana cevap vermekte gecik • 

medi. lki gündenberi ona uyku uyut
mıyan fikirleri döküyordu. 

- Siz imkanı olmıyan bir şey is
tiyorsunuz. Güzel, fakat imkansız! 
Erkek ve kadından verebileceklerin
den daha fazla şeyler istiyorsunuz. 
İnsanlar bö~le bir alemi vücuda ge
tirmek için uğraşmıyacaklar. Onlar
dan gayritabii şeyler yapmasını ar 
zuluyorsunuz. Biz, ne istiyoruz? Biz 
kadınlar. Bilgi, medeniyet mi, beşe
riyetin iyiliğini mi? Hayır. Bunlar 
palavra. Biz ihtişam, servet istiyo -
ruz. BUtUn arzularımızın tatmin o
lunmasını diliyoruz. Ben sevilmek, 
arzu edilmek ihtişamın• istiyorum. 
Güzel, muhteşem görünmek istiyo • 
rum. Siz de bundan başka bir şey 
istiyor musunuz? Başınızı sallama -
ym! Hayır. Sizi hakikatlerin yüzü
ne bakmağa alışmamışsmız. Ben er
kekleri bilirim. Her erkek ayni şeyi 
ister. Dıti9am! Şöhret. Bir nevi ihti
şam! Sevilmek ihtişamı. Nekadar 
iyi biliyorum! Bu en dUşkUn olduk
ları oeydir. 

[Arkası var J 

Mekteplerde sene sonu gezintileri 

Ders kesiminin sonu olmak münasebetiyle Heybeliada orta mektep ta
lebesi, evvelki gün Ça.m limanma giderek bir gezinti yapmI§tır. Burada ta
lebe tarafından muhtelif eğlenceler tertip edilmiş ve gUzel bir gUn geçi
rilmiştir. Yukarki resim, talebeden bir grupu gösteriyor. 

Alman avukatlarından bir grup 

Biifün bu alimane! !... liflan et
mekten maksadım, bizde çıkan bazı 
iddialı mecmualarda gördüiüm tas
hih hatalannm !,'Okluğundandır. He
men hepsi az satılan bu mecmuala
nn, her halde lddlalanna uymak 
için olsa gerek: 

- Kari okumuyor ki efendim! 
Diye kendi fikir terkiplerfndekl 

hatalan bir tarafa bırakalım, tashih 
hatalannı affettirmek lstlyen blr id
dialan \•ar. 

Bir tashih hatası, yazınm muhar
ririne olduğu kadar o yazıyı okuya
na da azap ve nihayet usanç \'erir. 

Enelkl gün, ta.~hlh hatası kur
banlanndan ~ok takdir ettiğim blr 
muharrir: 

_ Bundan sonra, dedi, eğer yazı a~~ti~i~. H~l?.uki, felikete sUrUklen
~·azarsam imzamın 1.anma mürettip dığimızı goruyorum. İmparator, a
~·e musahhihin de ı~zaıannı Ulve yaklarma çelme t~'kmrya savqan da
e<leceğlm. Çünkü yazıyı ldeta müt- la~erel~re ~özle.rini ~apamı,, yalnız, 
tereken yazıyoruz. mildahınlenn sözlenne inanıyor. Ar-

ğll 1 b uharrlrin a- tık, serbest bulunuyorsunuz! tmpa-
Tuhaf de t m ' 

0 
:.,. '-'·d Y ratora, niçin, dUşUndilklerinizi oldu

zılan mhlhevcuh ~~ecllmu ,.,__:u;__,e
1 

en ğu ~bi, söylemiyonıunuz? Ve onu. 
az tu •~• e çı ... ...,... uu yen k't ed ı- tm' ., 
ve iyi bir işin an~ tashih hatasız ~:d:.,. geçm en, '"7at e ıyoraunuz · 

blr mecmuaAla goriilebllece~u::- GörUyonıunuz ya!. Valde lmps.ra -
nu tıu,ryan titiz bir mecm ~ • toriçe.. Harpten evvd, saltanatmm. 

maktadır. Fllcref ADIL en ps.rlak devrini ya9adıiı bir zaman-
da "fellkete ısUrUklendiğimizf görll

___...........__.. _...., yorum.,, diyor. O. sabık b&fVekilin ö

Belçika da 

Ayan ve Meb'usan 
seçiminin neticeleri 
Brüksel, 25 (A.A.) - DUn bütün 

memlekette mebmıan ve lyan mec
lislerinin umumi intihabatı yapılmış 
tır. Her hangi bir hadise vukuuna 
dair hiç bir haber yoktur. Bu inti
habatın en büyük sürprizi. "Rex" 
denilen yeni partinin muvaffakıyeti 
olmuş ve bu muvaffakıyet, hattl bu 
parti mensuplannm ümitlerinin fev 
kine çıkmıştır. Faşism temayUlleri. 
besliyen "Rex" partisi, bilhassa res· 
mi katolik partisinden ayrılmış olan 
katoliklerden mürekkeptir. 

Malum olan son neticelere göre 
yeni meclisin vaziyeti şudur: 

Katolikler, 63, Sosyalistler 70, Li
beraller 23, Rex Partisi 21. 

"Cepheciler" veya "Flaman milli
yetperverler" 16, komünistler 9. 

En ziyade azalık kaybedenler, ka
toliklerdir. Bunlar on altı mebusluk 
kaybetmişlerdir. Sosyalistler, ancak 
üç azalık kaybetmişler, komünistler 
altı az&hk kazanmışlar, liberaller de 
bir azalık kaybetmişlerdir. 

Bu neticeler, Belçikanın Uç an'ane 
vi partisi olan katolik, sosyalist ve 
liberal partilerini kendi etrafında 

tophyan Van Zeeland'ın vaziyetini 
tehlikeye sokmaktadır. 

Yunanistanda 

Venizelos aleyhtar1 
partilerin birleşmesi 

nünde ne için ağlıyordu? Kokovts
tov, ne- gibi şeylerden bahsetmiısti? 

Iısin içyUzUnU bilmiyenleri şqırtan 
bu sözlerin alt tarafı §Öyle devam e
diyor: 

"Ben, bir defa daha, uzun uzadıya 
bir ,ey yapamıyacağımı .. beni kimse
nin dinlemiyeceğini. Ne söylesem ba
na kimsenin inanmryacağmı .. 1912 se
ftell pbatmm ortumdanberl. genç 
Imparatoriçenin beni, kendi düşmanı 
addettiğini ve bu yilmen haber vere
"eğim şeylere ehemmiyet bile vermi
veceğinl... hatta JmnaratoriçeJ1in beni 
kabul edı-ce~ni şüpheli bile bulduğu
mu anlattım . ., 

"Genç İmparatoriç,.,.nin husumeti 
imparatorluk başvekilinin resmf va. 
zifesine ne suretle mUessir olabilivor
du? Imparatonın zevcesi, bir başve
kili , ne srfatla. bir düşman telakki e
'.'lebiliyordu? 1912 senesi şubatında 
ne gibi milhim h~diseler cerevan et 
mişti ki, ValdP. Imparatorlçenin, ti 
1914 senesinde talep ettiği mUllkatm 
bilP n><'ldinf inbır edebilmisti? 

BUtUn sır .. Bütün muamma! .. de
ğil mi?. 

Yine Kokovtsofu dinliyelim: 
"Stolipinin katlinden ve benim 

başvekalete geçişimden iki ay son
ra, matbuatta ve Duma meclisinde, 
Rasputin aleyhinde şiddetli müna
kaşalar başladı. İmparator, bu hal· 
den çok müteessir oldu: fakat bana 
karşı, yine, lütufkar davranıyor, hiç 
bir hoşnutsuzluk eseri göstermiyor
du. Yalnız.. Matbuatın hareketini 
aykırı bulduğunu ve buna nihayet 
vermek çarelerini uzun uzadıya dU· 
şündUğUnU söylemekle iktifa etti. 

"13 Şubat günü, bir buçuk saat 
devam eden milkalememb~in zemini
ni Rasputin teşkil etti. Sorduğu su
allere açık, sarih cevap verdim. Hic; 
bir şey gizlemeden .. Saltanat hane· 
danının hususi hayatına karşı umu
mi efkarda husule gelen intibaların 
arzettiği tehlikeyi saklamadan an• 
!attım. Milletin her tabakası ara· 
sında, cemiyetin her sınıfı içinde dö· 
nen nihayetsiz dedikoduları, ütira· 
lan en mahrem noktalarına kadar 
söyledim. Valde lmparatoriçe, acı 
acı ağladı ve Çara söyliyeceğini va· 
detti. Fakat ,u sözleri de ilave etti. 
Bedbaht gelinim .. Kendisine ve ha· 
nedana f eli.ket getirmekte olduğu· 
na kani olamaz... O, bazı efhasın 
kudsiyetine o kadar kuvvetli bir iy· 
manla inanıyor, ki..Onu. hiç birimiz, 
kanaatinden ayırmaya çare bulama-
yız.,, 

• 
İkinci Nikola .. Rasputfnln . Çarın 

yeğeni Gran - dük Dimitrinin yardı
mı ile Prens Felikıı Yusupov tara
fından katlinden (Kinunuevvel 
1916) iki ay sonra. kendi hesabına 
ve oğlu namına imparatorluktan fe· 
rabat etti. Rasputin, öldUrUleceğin'! 
kanaat getirdiği için, Çar ile Çariçe· 
ye. ölUmUnden altı ay sonra da, ken· 
dilerinln tahtından mahrum kala· 
caklarmı haber vermişti. Mukadde
rat kihinln tayin ettiği müddeti bek 
lemedi; hldise, daha evvel, meydana 
geldi. 

Çar ailesini, Katerinburga kadar, 
sadakatle takip eden ve çareviç A· 
leksinin vasıysi olan P. Jilyar, batı• 
ratmda. Ra!nutin hakkında 'u mil· 
taleayı serdediyor: 

"Bu adamın meş'um nUfuzu. ken
disinde aelimetlerini tevehhüm e
denleri, ölilme sevkeden başlıca ıe
beptir.,, 

12 Mart 1917 de patlıyan Rus ih
tilalinin amilleri çoktur ve muğllk· 
tır; fakat bir kelimede, bUtUn bu a
milleri tophyabiliriz: Harp ... bu mUt
hiş harbin tesirini. bugUn bile, AV• 
rup&yı sarean hldiselerde lmil gö
rüyoruz. Bu cidal arasında, Rusya
nın da tarihi bir ıarsmtı geçirme• 
mesine imkan tasavvur olunamazdı. 

Buraya kadar ifaret ettiğim me
seleleri ,ait oldukları fasıllarda mU
naka,a ettiğim için ,onları, burada, 
mevzuubahs etmek istemiyorum. 
Yalnız ,unu söyliyeyim ki. çar aile· 
sinin feci akibetini, ne Rus tarihi
nin seyri, ne de hs.rp ilcaatı zaruri 
bir şekilde icap ettirmiyordu. "Rus 
thtili.li" lı!ımindeki kitabımda. bu 
meseleye temas ettim ve harp illnı
nın, milletle mutlakıyet arasında. fa· 
aliyetli bir rabıta yaratmak gibi bir 
mucize meydana getirmeğe imkln 
verdiğini anlattım. Haned&nın pres
tiji. Ruıyada, hiçbir vakit hakiki bir 
şekilde. halka kadar inmemişti: yal
nız bir an'ane mahiyetinde tecelU 
ediyordu. Bunun için, en ateşli mut· · 
lakıyet taraftarlannın bile Rua 
hükümdar?arına karşı - meee-

Atina, 25 (Tan) - Dört AntiVe
nizelist partinin birleşmesi hakkmd1t 

~ ki faaliyetlere dün de devam edilmiş 

İmparatoriçe de, soğukluk gös
terpıedi. Bilakis, bana, daha mUs
tesna teveccühlerle muamele ediyor
du. Fakat Rasputinin, 15 Şubat 1912 
tarihinde, beni gelip ziyaret etme
sinden ve bunu müteakıp İmparato
ra verdiğim rapordan sonra her şey, 
birden bire, değişti. Bu andan itiba· 
ren iktidar mevkiindeld vaziyetim 
güçleşti. imparator. iki sene daha, 
bana karşı zahiri bir teveccüh gös
terdi. Fakat imparatoriçe, Raspu
tinle görüşmemizi Çara bildirdiğim 
gi.inden itibaren, vaziyetini değiştir-

lii 1ngilizlertn krallarmı ~v • 
dikleri ,ekilde - bUyUk bir muhab
betle mlitehaais olmadıklarını gö· 
renler, ula, f8fmıyorlardı. Böyle 
iken, talih, fena sevilen bu haneda
na, yalnız asırlarm tahmil ettiği 
ağır yükU ödemek fıraatmı değil.. 
dümdüz giden milli inkişafm seyrini 
takip ederek, uzun seneler için, Ro· 
manof sarayını, sağlam bir şekilde, 
kurmak imkinmı da verdi. 

[Arkut var] 

lTTiHADI Milli TÜRK 
SiGORTA ŞiRKETiNDEN: 

Seyyahlar mUze yi ıeılyorlar. 

Alman avukatlarmdan ve jüristlerlnden mürekkep 21 kişilik bir kafile 
dUn şehrimize gelmiştir. Seyyahlar, eehıin muhtelif yerlerini gezmiş
ler, tarihi abideleri görmüşler, tetkik etmielerdir. .TUrist ve avukatlar ls
tanbulda bazr etütler de yapacaklardır. 

• tir. Diln akşam Ahali Partisinin Par 
lamento grupu toplanarak bu mese
leyi konuşmuş ve Merkez umum he 
yetinde partilerin birleşmesi mesele
sini müzakere etmek üzere üç mü
messil seçilmesine karar vermiftir. 

Gazetelerin istihbaratına göre. 
ıslahatçı Ahali partisi lideri Ralli~ 
"lirleşmeye taraftar ise de diğer ikı 
oartinin liderleri Teodokis ile Koca 
mania eski Ahali partisine girmeğ. 
reddetmektedirler. 

lngiltere • Mısır müzakeratı 
baıladı 

Kahire, 25. (A.A.) - tngilizlerh• 
Mııırlılar arasındaki müzakerelere 
tekrar başlanmıştır. 

BiR IZAJi 
"' FON1Y4! DO VIYEN " sigorta ıırketinın iflası neticesinde hali ao

:e düştüğü ve tasfiye edllecett gazetelerde bildirilen '" TURKtYE MlLLl " 
igorta §irk~tımn adı, ben ga~teler başlığında sırf "MlLLl ::;igorta ~lr

keti" olarak k.qdedilmit olmakla, isim mtlpbehetl dolayıaile Şirketimizin 
mevzuubahı edildiği zannı bazı ki~ler nezdinde uyandığı öğrenil
miştir. 

Matbuatta sözü geçen ''FÖNİKS Dö V1YEN" ve 'TüRKtYE MfLLt" 
sigorta eirketlerile şirketimizin hiçbir ali.kası olmadığı saym mUaterile· 
rimize bildirilir. 

~ala ta da, Unyon hanında klin 
1TrtHADI Mft.tJ TORK SİGORTA S1RKETl 
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Neyzen Tevfik SAGLIK~ 
---• -- öGOTLERI ···································-···························· 

Yeni koşmalarını okuyor ~MU.<S<SKJ 

•• •• 11 Gök yuzu 
"Güneş hiç 
Sabahın sekizinde, Galatasaray ö

nünde Neyzen Tevfiğe rasladım. 
Gözleri havada, Kovboylarınkine ben 
ziyen şapkası gelişi güzel yerleşmiş 
elleri dirseklerini tutar bir vaziyet 
te sordu: 

- Bugün ayın kaçı? 
- Yirmisi. 
- Hali mı yirmi... Sabahtanberi 

kaç kişiye sordum yirmi dedi ... Hi
tamı ? 

- Ne var Ustat, gel eöyle bir kah-
veye oturalım. 

- Olmaz. Ev arıyorum. 
- Ne evi? 
N eyun çoştu : 

- Dört senedir bir evde oturuyo
nım. Ust katını işgal ettiğim bu evin 
alt katında bir başkası oturur, kira
yı vermeden kaçtı herif.. ev sahibi 
lrunturatı yaparken kefil almağı 
unutmuş .. parasını da alamadı, şim
di başka bir kiracı bulmuş, evi kira 
laınış, fakat tamamını... beni de çı
karmak istiyor. 

- Bundan sana ne, hem niçin kun 
turatı kefilsiz yapmış? 

- Ben de öyle dedim, bana " se
nede bir defa insanın eşekliği tutar, 
kunturatı yaptığım gün, benim o gü
nüme raslamış" dedi. Senin anlıyaca 
ğm ev sahibinin eşekliğinin cezasını 
biz çekeceğiz. 

Durdu bir göğüs geçirdi. 
- insanın, dedi, parası olmaz, si

garası olmaz, yiyeceği olmaz, bunla
rı bir ahbaptan istiyebilir, hatta sıkıl
madan istemeli de ... Fakat gidip dos
tuna " sen evinden çık, yatağında 
ben yatacağım" denmez. Herkese bir 
yuva nasiptir, hayvanlar, solucanlar 
bile yuvalarını kıskanırlar, düşün bir 
kerre, eşrefi mahlukat olan bize ge
lene kadar bu his nekadar kuvvetle
nir .. 

- Demek üstat, yersiz kaldın ... 
Ve derhal aklıma geldi, bir aralık 

Neyzen dolaşır dururken, tanıdıkla
rından birisi ona " Neyzen, demiş, 
tarihte yer tuttun, şu dünyada bir 
yer tutamadın!" bunu kendisine an
latarak hatırlattım. 

- Yo .. dedi, fazla iltifat etmiş, 
hoş hakikaten tarihte bir yer edine 
bildimse, sana doğrusunu söyliyeyim 
Fikret... bunu faziletimle değil, re
ziletimle edinmişimdir. 

Ayak divanı uzamıştı, üzerindeki 
" satılık" lavhasına rağmen bir hay
lı zamandır alıcı bulamıyan Galatasa 
ray karakolunun önünde, gelene ge
çene mani oluyorduk. 

- Biraz yürüsek ... 
Dedim, ev sahibini, kiracıyı, dert

lerini döktUğü için biran unutmuş 

olan Neyzen kabul etti, birer de si
gara yakarak, yavaş yavaş yUrüme
ğe başladık. 

Neyun, birşeyler mınldanıyordu: 
- Ha ... evet ... tamam ... Sana, ye

ni yudığım bir koşmayı okuyayım, 
Fikret ... ister misin ? 

Hemen kalem kağıt çıkararak: 
- Dinliyorum, 
Dedim ve yazdım: 

Ruhuma aundufun mukaddes etin.ah 
Kanımda ateıten bir prab oldu 
Sevdanın ıiınteti çaltmca ıönlüm 
Natmeai alevden bir rübap oldu • 

Göky(irii yıkddı, yıldızlar ıöndil 
Günet hiç dotmadı, ay ıeri döndil 
Klinat koyboldu, hiçe bürllndil 
Aıkmdan baıkaıı hep harap oldu 

O htrçm hayalin ey aarhoı melek 
Serencam besteler bana ıülerek 
Son ıece verdirin zehirli çiçek 
Hicranlar ıerheden bir kitap oldu 

Vefuız taliim bir kara kaya. 
Yalvardım, söylettim bu ıırrı naya 
Varlıinn yok oldu ıün 1aya saya 
İçinden çı:k,ılmaz bir hesap oldu. 

Koşma bitmişti, tekrar, yUrümeğe 
başladık, içimden: 
Gök yüzü yı1rddı ).ııdızlar ıöndll 
Glinet hiç doimadı, ay ıeri döndü 

mısralarını tekrarlıyordum. Bu iki 
mısram okadar tesiri altında kalmış 
tnn ki, Abdullah lokantasının kal'§I· 
eındaki inhisarlar satı§ şubesine 

gelene kadar ona bir tek kelime aöy
liyememiştim, ve ancak orada kendi 
me 0'eldim, Neyzenin takdirlere, he
le benim takdirime hiç ihtiyacı olma
dığını bildiğim ve arbk eUkO.tu da 
kesmek btediğim için W olsun 
diye : 

- Neyzen, dedim, içiyor musun 
yine ? 

- Kat'iyyen, dedi, yıl başından be
ri içtiğim yok, O gece bir yerde içi
yorduk, birdenbire bir emir, baladan 
bir emir geldi " artık kes" dedi, 
ben de "kaldırın şu tepsiyi,, dedim 
p.ştılar. Artık içmiyorum (Inhisar 
aatl§ şubesini göstererekl fakat ına.-

yıkıldı yıldızlar söndü 11 

doğmadı ay geri döndü" 

Tırnakların manası 
En büyük hekim Ipokrat akciğer 

veremine tutulanlardan bir çolru
nun tırnakları pek tümsek olduğunu 
gösterdiğinden beri, ondan sonra ge
len hekimler de hastaların tırnakla
rını tetkik ederek tırnak şeklinden 
mana çıkarmağa çalışmışlardır. 

Olama:r. bence ı,nmulil ıldene hayrtı şer!n 
Her ölü yükselir omzunda ıuhufu bcserin 
Rolünü yaptı demektir ıidene bulma kusur 
Onu var, sen, piyesi oynatanın kendine sor 
Bir misafir olarak kaldı bes on gün kürede 
Rahmeti rab ile Olga, coşup aktı, ebede. 

Bir kere, tırnakların çabuk uzayıp 
uzamaması bütün bedenin faaliyet de 
recesini gösterir. Çocuklarda bedenin 
büyümesi ne kadar çabuk olursa tır· 
naklar da okadar çabuk uzarlar. Hal
buki bedenin büyümesi bitince. tırnak 
!ar artık pek yavaş yavaş uzar, insan 
ihtiyarladıkça tırnaklarını kesmek i
çin daha uzun fasılalar bırakır. Uzuıı 
süren bir hastalığa tutulanlar da tır
naklarının haftalarca hiç uzamadığı
na dikkat ederler. 

Mevsimlerin de tırnaklar üzerin
de tesiri vardır. Yazın tırnaklar kış
tan daha çabuk uzarlar. Tedavi için 
ültra - viyale reyonları tatbik edil
diği vakıt de tırnaklar -Yazın olduğu 
gibi - çabuk uzarlar. 
Tırnaklar nek sert olursa tiroit gud 

desinin fa..zl~ işlediğine delalet eder. 
Kadınlarda ve erkeklerde hafif şişkin 
olacağı yerde dümdüz olunca erkek
liği ve kadınlığı ayırt eden· guddelerin 
iyi işlemediklerini gösterir. 

Bazılarnda tırnaklar pek narin olur 
çabuk kırılır. O vakıt şeker hastalı
ğı bulunduğu yahut dahili guddeler
den birçoğunun iyi işlemediklerini 
haber verir. 

Barsakları bozuk olanların, karaci
ğerleri yolunda işlemiyenlerin de tır
naklarında bir hususiyet görülür:' 
Bunların tırnakları çok defa hem kü 
çük,hem çok şişkin.hem de açılmış 
bir yelpaze gibi Üç köşe şekline ya
kın olur. Bundan başka tırnakların 
üzerinde uzunluğuna yol yol ci7gi
ler bulunur. 

Ipokrat' m yalnız veremlilere mah
sus diye gösterdiği pek tümsek tır
naklar yalnız o türlü hastalarda de
ğil, kalb hastalıklarında yahut mik
ropların hasıl ettiği başka hastalıklar 
da da görülür. 

Bir de saat camı gibi yuvarlak ve 
az tümsek bir türlü tırnak vardır ki 
bu da akciğerlerde başl~an bir ilti
nap neticeslle :ıtem\Kierl ve oynaıryer 
terini bozan bir hastalığa delilet e
der. 

bedtm yine meyhanedir, Jnhlsa.rlann 
şubeleri önfüiden huşu ile geçerim, 
hele şu iki kapılı olan yok mu, ha
zan bir kapısından içeri girerim, ö
teki kapısından zorla çıkarım ... Yal
nız dört beş ay oluyor.geçenlerde bir 
dükkanın camekanında ölü sinekler, 
tozlu şişeler gördüm, içeri girip söy 
ledim, az kalsın başım belaya gire
cekti. 

Neyzen, Olgayı, bu kitabei senki 
mezarında, meşhur Volga şehrine 
benzetiyordu. 

Damarları sertleşen ihtiyarların da 
tırnaklan hem sert olur,hem pek ça
buk kırılır. Bunun aksi olarak bede
ne lüzumlu olan kireç miktarı aza
lırsa tırnaklar incelir ve yumuşar. 

- Neden ? 
- Oyle ya... eskiden türbedarlar 

vardı, türbelerin her taraflarını siler 
süpürürlerdi,şimdiye evliya ve embi
yamız hep rakı.şarap, kaynak, likör 
şişeleri... Insan hangisine tapacağım 
şaşırıyor, türbelerini ne diye temiz
lemezler? Bunların yanında kırık kol 
lu Venüs kaç para eder? .. 

Sene başındanberi içmemesine rağ 
men, bir zamanlar: 

Bir ot idin, kam11 oldun, ney oldan 
Feryadıma karıdık hey hey oldun 
Su, kök, filiz, asma, üzüm, mey oldun 
Her katreni bana umman edersin 

diyen Neyzen hiç değişmemişti.O a
rada, gözlerimiz, duvarı kim bilir ne 
için yıkılmış ve o vaziyette kalmış 
olan Aga camiine ilişti. 

- Duvarları tamir mi ediyorlar 
Neyun? dedim, yoksa camii açacak 
lar veya kaldıracaklar mı ? 

- O da olur, o da olur, dedi, b!k 
dinle sana bir kıt'a söyliyeyim: 

Kalbi arzı dinliyor varlı gibi kanbur felek 
Durduiu anda heman eşyaya vazı yed için 
Cismin eczayı anasırdan eğer madud ise 
Fırsatı fevtetme, yoktanyerde bir mabed 
içini 

- Peki amma Neyzen, Taksimde 
kiliseler var. 

- Ha ... kilise dedin de aklıma geldi 
geçen gün oralarda dolaşıyordum, bi
zim eski ahbaplardan birisi geldi "ba 
şın sağ olsun! " dedi, " hayır ola, ak
rabalardan biri mi göçtü?" dedim. 

" canını, dedi, bizim Galatalı çopur 
Olga yok mu, o sizlere ömUr,istersen 
gidelim,cenazesini kaldmyorlar.,, Yü 
rUdUk,kiliseye vardık.kapıda iyi yüz
den fazla otomobil, ne de saltanatlı 

kalkıyor? Ne ise, uzatmıyalım,mezar 
lığa gittik,hıristlyan ölU11tl açık olur, 
maliim ya, baktım.. Olga öyle ... yat
mı§, uyuyor, bir taraftan da çukur 
kazıyorlar... vallahi Fikret, çukura 
gözlerim dikildi de ... bana hiç korkunç 
ve yabancı gelmedi. "Bana da şurada 
bir çukur kazıveriniz, hazır gelmiş

ken" diyecektim amma ... düşündüm. 
diridir diye kazmazlar,biliyorum.Fa
kat orada, Çopur Olga için şunu ya
zıverdim~ 

Taksime varmıştık kenC:isinden ay 
rılacaktmı, fakat Neyzen, gazete oku 
madığı için, dünya havadislerini ras
ladıkça bana scırar: 

- Ey, dedi, ne var, ne yok baka
lım alemde ... 
Aklıma geleni anlattım, Habeş Im

paratorunun kaçışına gelince: 
- Dur, dedi, onun için de bir şey 

yazdım, dinle 
Dinledim, Neyzen. İmparatorun ka

çarken beraberinde götürdüğü söyle
nen kasalarla paralara telmihan şöy
le diyordu: 

Yine İngilterı gösterdi bütlin kudretini 
Su Habes meselesi bitti, almdı ardı 
Dönmemiştir Birtanya dediiinden çünkü 
tnıiliz, doıtu dokuz ton parayı kurtardı 

Kendisinden ayrılırken o: 
- Ben sana gazeteye uğrarım .. 

haydi Allah selametler versin .. gelir 
hem, Izmirliden de birer şerbet içeriz. 
Arkadaşlara selim ... 

Diyordu 
Filcref ADIL 

Pros+ Yalovadan ~eldi 
Yalovanm iman hususunda tetki

kat yapan Prost, dün şehrimize dön 
müştUr. BugUnlerde Floryanın imarı 
işi görüşülecektir. 

Postada döviz kaçakçıhijı 

Bazı hekimler kanser hastalığına 
tutulanların tırnakları, asıl şeklini 
kaybederek, gittikçe daha ziyade 
dört köşe olduğuna dikkat etmiş
lerdir. 

Bazı kimselerin tırnaklarının üze
rinde bir yandan bir yana yol yol 
çizgiler bulunur. Bu da insanın haya 
tında ağır, mikroplu bir hastalık ge
çirdiğini.yahut romatizme ağrılarına 
tutulduğunu gösterir. 

Tırnakların renginden de mana çı
kar : Insana sıtma nöbeti geleceği 
vakıt tırnaklar morarır, siyahlanır, 
nöbet bittiği vakıt tekrar eski ren~ni 
alır. 

Bir de tırnakların başladıkları yer-
de hilal şekline yakın beyaz kısım
ların ehemmiyeti vardır. Bunlar iki, 
üç parmakta olsun bulunmak lazım
dır. Bulunmazsa vücudun beslenme 
faaliyetinin, hastalıklara mukavemet 
kudretinin az olduğunu gösterir. Beş 
parmakta da bulunursa, bilakis, bede 
nin kuvvetli olduğuna delalet eder. 

Bunlar avuç içerisine bakarak ora
da gördükleri çizgilerden mana çı
karmak istiyen ele bakıcıların sa
vurdukları hükümler gibi değil, he
kimlerin uzun uzun müşahedelerden 
ve mukayeselerden çıkardıkları neti
lerdir. 

Birkaç gün evvel, posta yolu ile 
yapılmak istenilen bir döviz kaçak - --------=-----

Eyfel kulesinde çılığı meydana çıkarılmıştır. Yapılan 
tahkikat uzun zaroandanberi bu işle 
uğraşan bir şebekenin mevcudiyetini 
göstermiştir. Birkaç memurla hariç
ten bazı kimseler zan altına alınmış
tır. 

Londrada bir tayyare 

kazası oldu 
Londra, 25. (A.A.)' - Bir ukeri 

tayyare Fulkestone civarında bir e
lektrik teline çarpmış ve yere düş
müştür. içinde bulunan iki pilot öl
müştür. 

Bu kaza neticesinde Duvres şeh
ri uzun müddet elektrik cereyanın
dan mahrum kalmış ve tramvaylar 
durmuş ve sinemalar da kapanmıı

tır. 

Televizyon istasyonu 
neşriyata basla~ı 

Paris, 25 (A.A.)' - Eyfel kulesi
nin Televizyon istaeyonu, dün ilk de
fa olarak ne,riyatma b&flamıttır 
Kuvvetleri timdiye kadar kullanılan 
cihazlannkinden on misli fazla olan 
yeni cihazlar, Paris etrafında altmış 
kilometrelik bir mıntaka dahilinde 
inşiam iyi bir surette vukuunu temin 
için vücudc getirilmiş olan bir anten 
le işlemektedirler. tık emisyon, daha 
ziyade inkişaf ettirilebUeceğini Umit 
ettirecek mahiyettedir. 
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Soyadı almak için nüfus 
dairelerine tehacüm var 

Herkes soyadını bir an evvel tescil ettirmek 

için büyük bir alaka ve sabırsızlık gösteriyor 

Yüzlerce kişi, hep birden, dara
cık bir kapıdan içeri girmek istiyor
lar. Bu öyle bir tehacüm ki, ancak, 
ekmeğin vesika ile satıldığı günler
de örneklerini görmüştük. 

Yaşlı bir adam, sapı kırık şemsi
yesi ile önündekileri dürte dürte 
kendine yol açmağa çabalarken, bir 
yandan da mırıl mırıl söyleniyor: 

- Dün de geldim, bugün de .. 
içeri girebilirsen gir!.. Ne uzun 
muamele imiş yahu! .. 

Bir başkası, gamı kendine zevke -
den deryadillerden olacak, tatlı tat
lı gülüyor: 

- Bilseydim, yatağımı da yanrm
da getirirdim!.. 
Kapının önünde kalabalık gitgide 

artıyor. Koridor, tıklım tıklım dolu. 
Meraklı bir adam, ağzı hayretin

den yarı açık, önüne gelene soruyor: 
- Ne var içerde? Nedir bu kala-

balık?.. • 
Esbabı mesalihten biri, gevrek 

gevrek gülerek: 
- Haberin yok mu? Yumurta 

kapıya geldi! .. 
Adamcağız, anlamıyor ama, an

lamış görünerek: 
v-• o,,.J. :.1~ rlınri ... ...;..ı: ......... 

Jçerde ne olup bittiğini size ben ha
ber vereyim: Demin "yumurta ka
pıya geldi!" demekle, çok yerinde 
bir söz söylemiş oldu. Biribirlerini 
iterek masa başındaki memurla kar
şı karşıya gelmeğe çabahyan bu ka
labalık, "yumurta kapıya gelmeden" 
işlerini görmüş olsalardı, şimdi bu 
zahmeti çekmezlerdi. Soy Adı Kanu
nu çıkalı, öyle sanırım ki bir buçuk 
yıl oldu. Bu bir buçuk yıl içinde, ne 
kadar az kişinin soy adı aldığını bir 
kaç gündenberi nüfus dairelerinin 
önUnde toplanan kalabalığa baka
rak, kolayca tahmin edebiliriz. 

lnsanm, bu kalabalığa karşı, yük
sekçe bir yere çıkıp: 

- Yahu! Bu zamana kadar aklı
nız neredeydi? diye haykıracağı ge
liyor. 

Yaşlı bir kadın, elindeki yırtık 
nUfus kağıdını sallıyarak, her önü
ne gelenin koluna yapışıyor: 

- Ah, evladım.. Sevabına, beni 
içeri sokuver! .. 

Ayni ricayı bana da tekrarladı. 
Zavallı öyle 111kışık bir yerde kal
mıştı ki, içim acıdı. Fakat kendisini 
içeri sokamıyacağımı bildiğim için: 

- Kadmım, dedim, nafile uğraş
ma! ... Giremezsin. Bana kalırsa, bu 
gün git te yarın erkenden bir daha 
gelirsin .. 

Ağlıyacak gibi oldu: 
- Bari bunu sen söyleme! .. Gide 

gele bıktım usandım! 
Merak edip sordum: 

- Nar-il ne demek? 
- Nar .. bizim bildiğimiz nar, O 

de memleket ... Naril, narlı memle• 
ket manasına! ... 

- Sen de vazgeç .. Başka ad bul! 
- Olmaz. Nail bizim pederin adJ. 

Kütğümüzden silinmesini istemem. 
Buna benzer, da,ha ne tuhaf eoY 

adı münakaşalarına kulak misafiri 
oluyorum: Birisi, kendine Saranda. 
soy adını seçmiş. Sarandanın rumc& 
da 40 manasına geldiğini, birisi h&" 
tırlatmca, caymış. Bu sefer de bu• 
la bula şunu bulmuş: "Nuha!" A~ 
kadaşları, nuhayı, yuhaya benzete • 
rek adamcağızı sarakaya alıruşlat• 
Önünde, arkasında: 

- Yuha! diye bağnşmağa ba~1a " 
mışlar. Bunun üzerine nuhadan vat 
geçmiş. Büyük babasının Trabzon • 
lu olduğu aklına gelerek "Taka" 'fi 
almış. 

- Bu dakikadaki adı, Tak11... dl• 
yorlardı, biraz sonra değişirse, onU 
da bilmeyiz. 

Ataları arasında bir yeniçeri bU 
lunduğu için kendine yeniçeri de
dirtmek istiyen birisi de, durup dU'" 
rurken söyleniyordu: rC 

- ~a.ııkı·· ne varmı$J'I:. TPnirP.,.. 
adını kaou etmeaııer. btmıcı yenıç 

ri değiliz ya ... 
işsiz güçsüz kimselere tavslY' 

ederim: 
Bugünlerde, nüfus dairelerinin le•" 

pılanndan ayrılmasınlar. Çok el " 
lenceli dakikalar geçireceklerini fitil'" 
diden temin ederim! 

Salahaddin GUNG"tl 

Poliste 

Bir borçlu alacaklısılll 

çekiçle aijır yaralaclt 
Mahmutpaşa civarındaki hanlst' -

dan birinde oturan Ali ve Raroal,ıt 
adında iki kişi alacak yUzUnden le•~ 
ga etmişlerdir. Kavga esnasında ~1' 
lu Ramazan, eline geçirdiği bil~ı 
bir çekici Alinin kafasına vuraıf", 
tehlikeli bir surette yaralamıştır~ .. 
ralı fazla kan zayi ettiğinden b ,ıt• 
neye kaldırılmış, Ramazan yakal 
mıştır. • 

Boyattıijı evini seyret111•i 
istemiı ~ 

Burgazadada Petro adında Ut"'" 
yeni boyattığı evini se~tmek tJ" 
re tamir iskelelerinden birine çıl< ,,s 
sırada tahtalardan birinin kırıl~,ıı· 
üzerine beş metre aşağıya yu"~r deıJ 
mıştır. Petro, muhtelif yerterı~ıtıI
yaralandığından hastaneye lfA-

1 

mıştır. - Kocan, çocukların yok mu se
nin.. Bu işi onlara hıraksaydm ba-
ri!.. Aijır yaralamıf ~ 

thtiyarm derdi tazelendi: Beşiktaşta bir fabrikada ~a: il'-
- Bir kuru kafa kaldım, bu yalan eden Esat ve Paşu adındakı i tıJ

dünyada... Uç çocuğumun üçü de mal yUk meselesinden kavg3~1lf' 
sizlere ömUr... tuşmuşlardır. Sait, bıçakla :P ıı.tıe" 

- Soy adı, ne aldın bakalım?. ağırca yaralamıştır. Yaralı ha! şııt· 
- Asıl, memleketimiz Tuna boyu. ye kaldırılmış, suçlu yakalanrııJ 

Konu komşu. teyze .. Tunayı soy adı Sabıkah Hııır diill 
al.. dediler. Ben de "Peki!" dedim. dl 
Kısmet olur da içeri girersem, kUtU- tevkif edil teel tP 
ğe Tuna diye kaydettireceğim! Evvelki gUn Tophanede ~' 
Sağımda solumda birtakım adam- cinayet olmuş, sabıkalıtardall ~ııe' 

lar, hill. kendilerine soy adı ara- kabakçekirdeği yUzU.nden tBl'ei
1 

makla me,gul. Son dakikada, mUna- nyası ağır yaralamıştı. as: ,o~ 
sip bir soy adı bulamıyarak bocalı- kaldmlan yaralı bir mUdd~,rİ)J 
yanlar var: ölmUştUr. Suçlu .Hızır ~ ~.d.if' 

- Bil'BOy mu desem, tokgöz mU dUn Adliyeye tetdım ed~rn edil~-, 
desem ... Sarman mı, de1ıem... sorgusu yapılarak tevkif ~ 

Birisi yanayakıla anlatıyor: 
- Babamın adı; Nail ... Soy adımr 1 (" ~-

Naril yapacağım! .. Naile benziyor. ! Kızılay Uye devşirme b ..tft• 
diye kabul etmediler ... Nail arapça sı bir Haziranda başiıya~-
imiş. Soy adı olarak alınamazmış. Uye olunuz. 
iyi ama, a birader .. Nail başka,nar-
il başka .• 
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Kamutavda biitce konusmaları basladı 
[B&fı 1 incide] 

tine ithali suretiyle umum! muvaze
lleden çıkarmayı, bazı vergilerin ida
!'ei hU8Usiyelere devri milnasebetiyle 
hazineye idarei huawıiyeden verile
ceği tahmin edilen varidatın billha· 
re hazırlanan 1934 hesabı katisine 
röre tayini icap etmiş ve bütçe encü
!neniyle mutabık olarak yapılmq o
lan bu tadilA.t neticesinde bütçenin 
\'aridat tahmini "212. 764.000" lira 
Olarak tespit olunmuştur. Masraf 
batnı da bütçe encümeninin çok kıy
!netli mesaisi neticesinde bu hadde 
indirilmek suretiyle hakiki bir teva
ıün halinde tadilen yüksek heyetini
le sunulınut bulunmaktadır. 

Ziraat büt~esindeld 
fazlalılı 

Ziraat bütçesinde görUlen Uç mil
yon liralık fazlaya gelince : 

farktan sene sonunda btltçe emane
tine alman ve ertesi sene de tediye 
edilecek olan 3.300.000 lira çıkarı
lınca hesap devresi 700 bin liraya ya
kın bir fazla ile kapanmıştı. 

hal arzetmeliyim ki, yeni kanunda 
kabul ettiğiniz tahfif ve ıslah hü • 
kümleri birinci senede hayırlı neti -
cesini vermiştir. bu neticenin ra • 
kamla ifadesi şudur: 

Bunu söylerken elimizde olmıyan 
bir nokta Uzerinde tevakkuf etmeyi 
de vazife bilmekteyim. Bu da impa
ratorluktan devren aldığımız borç
lardır. Bunda dahi aldığımız taah -
hUtleri tamamen ve gUnü gUnüne i
fa etmek en samimi emellerlmizden 
biridir. Diğer memleketler bu gibi 
borçlar hakkında ne gibi karar alır
sa alsın bizim bu samimi düşüncemi 
ze tesir edememektedir. Ancak, yük 
sek heyetinizin malumu"ur ki. bu gi 
bi borç meseleleri bütçemizin hesap 
larnnızın muvazeneli olması ile hal
ledilemivor. Ecnebi parasile ödenmek 
lizımgeliyor. Bunda da arsıulusal 
ticari münasebetler amil ve hlkim o
luyor. Ticari mUbadeleler daraldığı. 
ne kadar alırsan o kadar alınm. ka
ideleri yerleştiği sıralarda bu borç
lara mukabil ödenen Türk paralan 
nm transferlerinde ciddi müşkülat 
ve hattı imki.nınzlıklar b&fgösteri · 
yor. İşte Türk hazinesi bu sene bu 
gibi bir sıkıntıya maruz kalabileceği 
ni hissetti. Alacaklılanmızm vekille
rine, borc;lanmızın en büyUk kmmı
nm taallfık ettiği Fransız hükfıme
tine, vaziyeti ve ticaret kifayetsizli
ğinden hissettiğimiz sıkıntılı vaziye
ti izah ettik. İki htlkfimet arasında 
memnuniyetle zikredeceğim bir an -
!aşma husule geldi. Sonra bu esas da 
iresinde düyunu umumiye meclisi i
le yeni bir mutabakat hlınl oldu. Bu 
borçlardan TUrkiyede TUrk para.sile 
tediye edilen kısım ile Almanyada. 
mahalli para lle ödenen ve Almanya 
ile yapılmakta olan klering mukave
lelerinin lehimize temin ettiği fark -
la karşılaşmakta bulunan kısım ko
nuşma haricinde tutulmuıptur. TUrk
Alman hamilleri bundan zarar gör · 
miyecek, Türk hamilleri Türk parası 
Alman hamilleri de Alman parası a
lacaklardır. Bunlar haricinde kalıp 
senede ~milyon frank tutan bu 
borcumuzun yansını Türkiyeden mal 
mUbayauı aureWe ödenmek eeuı -
na müstenit bet senelik bir anlqma 
vapılmıştır. Sanayilmlzin inki,afı i
çin muktazt bu bet senelik devre 
zarfında aynca her sene yirmi, yir
mi bef milyon FranllIZ franklık bir 
döviz krediııi almakta itillfımız ah
kamı cUmlesindendir. 

la satılmasında da bu sene faaliyet 
sahasını genişleten milli sanayümi • 
zin büyük rolilnü zikretmek lazım • 
dır. 

Tütün, fındık. incir gibi diğer zira! 
maddelerimiz ile hayvani maddeleri ... 
imz de değer fiatlarla elden çıkarıl· 
mıştır. 

KöylUntln hayatIDJ yükseltmek 
hususunda en sıkı ve lıleyecanlı ala
kasını her vesile ile gösteren Cum
huriyet, bu parayı köylü emeklerini 
kıymetlendirmek ve ayni zamanda 
memleket iktisadiyatını kuvvetlen
dirmek için tahsis etmiştir. Bu sa
haya para ayınrken büyük bir inşi
rah duymaktayız. Bir taraftan sana
yileşme mesaimizin muvaffakiyetle 
başarılması için icabeden pamuk, 
yün gibi iptidai maddelerin islihmı 
ve ayni zamanda ucuzlatılmasını, 

diğer cihetten ihracat maddelerimizi 
teşkil eden bu maddelerle kunı ve 
yaş meyvajarımız için yeniden pa
zarlar açılabilmesini temin edecek 
olan bu semereli masrafların yakın 
bir istikbalde feyizli neticelerini el
de etmi§ olacağız. Köylümüze yar
dıın bahsinde, geçen sene kabul bu
yurduğunuz kanun mucibince Ziraat 
Bankasındaki borçların taksitlendi
rilmesi ve faizlerinin azaltılınası 
keyfiyeti daima minnetle bahsetti
ğimiz bu sınıf vatandaşlarm haya
tında büyük bir ferahlık yarattığı 
gibi mahsulleri hasara uğrayan mm
takalardaki mUatahsillere verdiğiniz 
milsaade üzerine dağıtılan 2,250 mil
yon lira kıymetinde tohumluk ve 
yemeklik buğdaylarda büyük bir 
müstahsil kütlesini sarsıntıdan mah
fuz tutmuştur. 

1934 senesinde ise gene bütçe va
ridatiyle fevkalade menbalardan 
207 milyon lira tahsilat olmuş, bun
lara mukabil 195 milyon lira tediyat 
yapılmıştı. Aradaki 12 milyon lira
lık farktan sene sonunda bütçe ema
netine alınan 7 milyon lira indirilirse 
hesap devresi 5 milyon liralık bir 
fazla ile kapanmış demektir. 

935 senesindeki sayımda vergiye 
tabi 28.963. 7 43 baş hayvan kayde • 
dilmişti. Bunlann tahakkuk eden 
vergisi miktarı hususi idare hissele
ri de dahil olduğu halde 17.487.057 
lira idi. Yeni kanun mucibince ya -
pılan sayım neticesinde ise, 

lşte bütçe hesabı kat'isinin bu ne
ticeleri bütçelerimizin tahminlerin
deki ciddiyet ve isabeti ve tevazün -
terindeki resanet ve salabeti göste
ren en kat'i delildir. 

2.367 .042 Koyun, 
1.315.986 kıl keçi, 

430,490 tiftik, 
10.677 deve, 
68.000 manda, 

698.327 sığır, 
78.999 at, 

5.078 katır, 
173.843 eşek, 

1,368 merinos. 

Bu miktar, 1935 bUtçesine naza
"an 17 milyon 700.000 lira bir fazla
bk g&termektedir. Şu kadar ki bu 
fazlanın yedi milyon liraya yakın 
ltlikdan 1935 eenesinde bütçe hari
einde idare edilınekte iken bu bütçe
de yer alan buğdayı koruma vergi
lbıden • milyon liraya karip miktan 
da yine bu sene içinde kabul buyur-
4\ıfunus Hava Kurumuna yardım 
~rgiainden doğmut olduğundan mu
kayese için bu iki verginin tenzili 
halinde 1936 bütçesinin 1935 senesi 
bütçesine nazaran hakiki fazlası, 5,5 
!rtilYon lira olduğu tezahür eder. 
itte bu f&ila, bu sene elde ettiğimiz 
~dat rakamlanna uygun olduğu 
l'lbi bütçe rakamlarında.ki samimi
~ti ifade eder. 

Veme mevcutları vaziyetine gelin
ce, 1933 senesinden 1 Haziran 1934 
de ertesi seneye devredilen vezne ve 
banka mevcutları ile yoldaki parala
rın umumi yekWıu 6.300.000 lira o
lup bundan bütçe emanetine alman 
miktar.in karşılığı olan 3.300.000 li
ra tenzil edilince 1934 senesi mali 
senesine müdevver kabili istimal na 
kit mevcudu 3 milyon liradan ibaret 
kalır. 

ki, ceman 5.146.803 baş fazla kay
dedilmiştir. Bu fazlanın vergisi yine 
kanun mucibince yaptığımız tenzila
tın yüzde ellisini t elafi etmiştir. Büt
çeyi tahmin ederken tenzilatın bu 
nisbette teli.fi edilebileceğini düşün 
müş ve varidat tahminimizi ona göre 
yapmıştık. 

t.f asraf büt~esf 
lıt'.aara.f bUtçesinin tahlili: 
Ve varidat fazlasmm tevzii §ekli: ll<tisadi iılerimiz 
1935 masraf bUtçesi 195 milyon li-

1'& olmuına göre bu sene bütçesinin 
f&zlaamı teşkil eden 17 milyon 700 
bin lirasının tevziini gösterir başlıca 
takamlar şöyledir: 
3.960.000 Maliye 
6.780.000 Müdafaa grupu 
3.000.000 Ziraat. 

Maliye Vekili bll&hare maarif ve 
sıhhi ve içtimai muavenet veki.letle· 
rindeki f azlalıklan izah etmiş ve 
sonra iktısadl işlerimizden bahsede
rek demiştir ki: 

Kabul buyurduğunuz kanun muci
bince iktisat Vekaletine mer ... ut bir 

1.200.000 Maarif. devlet mUeuesi olarak çalışmakta 0-

630.000 Sıhhat ve içtimai mua- lan Silmerbankm tatbikına memur 
ve net. 

2.000.000 Diğer daireler, mUfetti- olduğu sanayigleme programımızın 
ıi umumilikler, vilayet istilzam ettiği masraflar bir tarftan 

17.570.000 ve kaza teşkilatı ve dilyunu umumiye bütçesinde, diğer 
müteferrik ilaveler. cihetten fevkalade menbalardan elde 

Maliye bütçesindeki fazlalığın ne- edilecek varidat arasında derpiş e
"'1ere ait olduğunu ıu rakamlarla dilmiştir. Bu porgramın demire mü
lrzedecefim. teallik kısmı müstesna olmak Uzre 
l.OOO.«M>O Geçen sene kabul buyuru- tespit edilen müddetten daha evvel 

lan kanun mucibince zirai tatbiki için icap eden tertibat alm
borçaların faizlerinin in- mıştır. Ayni zamanda yine geçense
dirilınesi ve taksitlendl- ne kabul buyunılan kanun mucibin
rilınesi yUzUnden Ziraat ce tesis olunan maden arama ve ig
Bankaaı ihtiyat sermayesi- letme teşekküllerinin faaliyetleri i
ne ili.ve edilmek üzere ve- çin lizmı gelen masaraf ve sermaye 
rilmesi icabeden. temin olunmu§ ve 936 senesinden iti 

l.OOO.ooo Silolar inşaatı ve buğday baren bir kısım bakır ve krom 
zaran karşılığı için veril- madenlerinin ifletllmesine bqlana -
mesi lizım gelen. cağı gibi hisse de devlete mal edil • 

~-000 Deniz yollan ve Akay it- mek suretiyle Ergani bakır madeni
letmesi için mübayaa o- nin iki sene zarfında tesisatının ik
lunacak vapurların taksiti mali ile işletilmesi için lizımgelen 
için. hazırlıklar yapılmıştır. Bundan bq· 

SOo.ooo Sosyal yardımlar için. ka zengin kömür havzamızın ki.mi-
'50.ooo Hava yollarına yardım i- len devlet eline alınarak rasyonel 

çin. işletilmesi neticesinde maliyet fiat -
83o.ooo Buğday koruma vergisi larmm tenzili ve bu sayede ihracatı

teıkilat ve masrafı olarak mızın çoğaltılması hem memleket 
evvelce muvazene haricin- dahilinde iatihlakinin temini için ik
de yapılan sarfiyat. tıza eden faaliyet tertibatı hazırlan-

100.ooo Tahran elçilifi binası in- IDJ§tır. Yüksek fırınların inşası ve a-
p.ab. na demir aanayiinin kunılm8.81 için 

'1ıın .. d f b 1 d lcl olan tetebbUstlmilzU bir an evvel ta-
f mu a aa ütses n • hakkuk ettirmek için ciddiyetle ça -
•ılalılı Iıfmaktayıı:. 
H\~I müdafaa kara kısmında gö- Nafia fılerlmfı 
~k olan 2.200.000 lira ile deniz 
~daki bir buçuk milyon lira Memleketin imar ve inkişafında 
~ık geçen aene kabul buyurulan ve aynı zamanda mUdafaaamda en 
._._un mucibince birer derece yük- kuvvetli bir vasıta olan şimendifer
~en mutlann farkım ve bir kı- ler infaatı programmın istilzam et
~~etlerin latilnm ettiği fazla tlğl bUtfln muraflar derpif edildiği 
~raı:ıarm kareılığıdır. gibi Sıvu • Erzurum yolunun ihale
k 8u Bene kabul buyunılan Hava sindeki muayyen müddetten bir bu
~una yardım vergisi hasılı ta- çuk sene daha evvel bitirilmesi için 
"'- en hava bütçesine tahsis ve ili- icap eden karşılıklar aynca düşü • 

1934 senesinde ise, 1 haziran 1935 
tarihine devredilen vezne ve banka 
mevcutlan ile yoldaki paraların u -
mumi yek\lııu 21,5 milyon lira olup 
sene nihayetinde emanete alınan 7 
ve fevkalade tahsisattan ertesi se -
nede earfedilecek olan 6 ki, ceman 
13 milyon lira bundan tenzil edlirse 
1935 aenesine devrettiğimiz kabili 
istimal nakit mevcudunun 8,5 mil
yon liradan ibaret olduğu anlaşılır. 

Bu rakamların mukayesesi göste
riyor ki, 1934 senesinde varidat ve 
masraf rakamlan 933 senesine ca -
zaran mühim nispette artllUf olduğu 
halde malt vaziyetimizin seyri eski 
seneden daha çok memnuniyete şa
yan neticeler vamıiftir. Bu vaziye -
tin aynı tezayüt seyri ile 1935 sene
sinde de devam ettiğini ve 935 sene
sine girdiğimizden daha iyi bir vazi
yette 936 senesine gireceğimizi em
niyetle aöyliyebilirim. 

Varidat bütçesi: 
1936 varidat bUtçeainde normal 

varidat menbalarmuzdan 212 mu -
yon 764.000 lira alacağımızı tahmin 
eylemekteyiz. Bu tahmin bir an evel 
arzeylediğim tahsillt vaziyetimizin 
seyrine uygundur. 

Varidat bütçesi yekillıunun 36 
milyon 800 bin lirası vasıtasız ver
gilerden, 83 milyon 980 bin lirası va
sıtalı vergilerden, 36 milyon 600 
bin lirası inhisarlardan ve mütebaki 
56 milyon lirası da muhtelif hasılat 
ve varidattan terekküp eylemekte -
dir. 

eclilmiftir. nülmilf ve bulunmuştur. Kezalik, 
lfa '&u tehlikeyi bilen vatandaşların cUm.huriyetin üzerinde ehemmiyetle 
)\ "a Kurumuna yaptığı taahhüt tevakkuf ettiği su işleri dahi prog
bu l'dıl.bnılan santimine kadar aynca ramları dahilinde faaliyet sahası 
lb .. ~tt!&çlara tahsis ve sarfolun- her sene biraz daha kuvvetlendiri • 
~t&<llr. Vatandaşların bu Kuruma lebilmek suretiyle inkitafını takip 
~fı teberrU ve taahhütlerinin etmektedir. 
a&tttı.ılt en büyük bir vazife olduğu- İfte bütçede görünen lnkitafın ve 
te. ~ bu yardımda gösterdikleri hazinece derpiş olunan fevkali.de 
._,: \Pe. hamiyeti bu ihtiyacın istil- menbalardan elde edileblecek para.
ili 

6 
ettiği mühim masraf rakamlan- larm ve temin olunan kredilerin b&f
~ bir maliyeci ııfatiyle hu- ta memleket müdafaası gelmek llzıe. 
~ 'U2da etıkranla söylemeyi bir re tahaia ve ıarf mahallerini huli -

Vasıtasız vergilerimizden arazi ve 
bina vergilerile bina vergisi buhran 
zammı 1936 mail senesi bidayetin
den itibaren vlllyet hususi idareleri
ne devrolunmakta ve bu idarelerin 
diğer devlet vergilerindeki hisseleri 
kaldırılmaktadır. Tabiri diğerle ma
halli idareler vergi sisteminde ver
gilerden hisse tefriki usulü yerine 
müstakil vergi wıulUne geçmiş bu -
lunmaktayız. Bu devrim muamelesi 
yapılırken arazi vergisinin tarh ve 
cibayetinl mlah için yeglne çare o
lan arazi tahriri ifine son derece e
hemmiyet verilerek Tilrkiyenin iki 
sene zarfında acele tahrlrln1n yapıl
ması için kanun almmıt ve mali se
ne bidayetinde derhal tatbikma baş
lanması için icap eden istihzarat ya
pılmıştır. 

Keza birtakım iktısadl vaziyetler 
icabı olarak binaların gayri safi i -
ratlarmda görülen tenezzUllerin d~ 
nazarı dikkate alınarak matrahlarm 
dan yüzde 25 tenziline gidil
diği muhterem heyetinizin malfımu
dur. Bu yeni tertip dairesinde arazi 
ve bina vergilerinin tarh ve cibaye
tlnin daha muvaffakıyetli olacağını 
ilmit eylemekteyiz. 

hbe bilirim. satan anetmif bulunuyorum. 

" "'~~yi t1a kayddtMk L!tmm Hesabı lıat'flerln 
ıı.._ "'Wlclftltl atldhlanma yolundaki le 1 
~U lwlreket w faaliyetleri mu- mu aye .. ı . 
1Je ~ Türk 1'0tan""'' miiMfaa Masraf kwm hakkında maruzatl
flu.,~ VG.ntaat olan ku'V'Vetlmnin ma nihayet verirken yllklek kamu
tQ,~ 96aterdiği maaraflar, bir ta- taya takdim edilmif olan 1934: he • 
ce -. batçelerdeki tnki§aflardan e'l- sabı kat'lsi ile bir sene evvelki he -
~fhekte olduğumuz paralarla ve sabı kat'I arasında bir mukayese 
tttıldi taraftan yükllek heyetinizin yapmayı da faydalı buluyorum. 
~Yle takip edilen mali riyaset 1933 senesinde, bütçe varidatın -
11ı..:...~aitade elde ettiğimiz devlet iti- dan ve fevkalade menbalardan 174 
~ iatt.aaden temin ettiğimiz milyon lira tahsilat yapılmış bunlara 

n&Ucyaata 1'redüerle tatmüa e- mukabil 170 milyon lira tediye olun-
1ctecıer. mUJ ve aradaki 4: milyon liralık 

Hayvan vergisi ve 
llayva• satımı 

Hayvanlar verpl 1936 malt sene
si bqmdan itibaren yeni kanun mu
cibince tahsil olunacaktır. Bu ver -
gide yapılan tenzil nispeti vasati o
larak yUzde 30 derecesindedir. Mem 
leketlmizin başlıca servet menbala -
rından birini teşkil eden hayvancılık 
üzerindeki vergi aıkletini hafifletmek 
yolunda kat'olunan mesafe ula kü
çük görülemez. Yeni hayvanlar ver
gili kanunu ile yapılan tahfif 5 mil
yon liraya }'&]mıdır. Şu noktayı der-

Sayımın elde ettiğimiz ilk netice
sine göre, tahminimizin tahakkuk e
deceğini görmekteyiz. 

Bu suretle yüksek heyetinizin mil 
kellef ve hazine menfaatlerine mu -
vafık olarak aldığı kararlann çok isa 
betli olduğu bir kere daha tecelli ve 
tebarUz etmiş demektir. 

Kazanç ve muamele vergilerinin 
tatbikatında milşküli.tı mucip olan 
cihetlerin bertaraf edilmesi ve ka -
zanç vergisinde biraz ağır görünen 
bım nisbetlerin tahfifi maksadiyle 
hazırlanmış iki kanun llyihası encü 
menlerde mUzakere edilmektedir. Mü 
nasip düştükçe huzurunuzda defalar 
la arzettiğim veçhile vergilerin hiç 
bir zaman istihsali tazyik etmemesi 
istillki azaltacak bir raddede bulun
maması varidat işlerimizin idaresin
de hedefimizdir. 1935 senesi içinde 
çimento, şeker, tuz, resimlerinin ve 
1936 senesinden itibaren hayvanlar 
vergisinin azaltılması bunun fiili mi 
salleridir. Memleketin iktısadi haya 
tmda görülen hareket ve faaliyet da 
ha fasla inkı.at ettikçe vergi tenzi
lltı yolundaki programımıza devam 
edeceğiz. Cümhuriyet hükfımeti hal 
ve vazi')'-etin icabma göre. 
vetgilerl tezyit ettiği gibi zamanı ge 
lince azaltmakta da tereddüt etmez. 
Vergilerde kanuni hilkilmlerin tensik 
ve tevhidi, tarh ve cibayet usulleri
nin ıslahı için başladığımız mesai -
nin semerelerini yakında yüksek hu-
zurunuza takdim edebileceğimi umu 
yorum. Bu mesai bilhaBBa matrahla
rm iyi bir surette tesbitine, itiraz ve 
tahsil muamelelerinin tanzimine ta
allfik etmektedir. 

Naldf vazfyefi 
Geçen sene 1935 bütçesi münase

betile hazine hesabımızın vaziyetini 
yüksek huzurunuzda izah ederken 
bankalardaki alacaklı ve borçlu he
saplanmızm karşılıklı tetkikleri su
retlle 1935 mail senesine 8.950.000 
liralık borç ile gireceğimizi arzetmiş 
tim. Bu vaziyetimiz 1934 maU sene
si iptidaamdaki nakit vazlyetimize 
göre nisbi bir salah ifade ediyordu. 
22 Mayıs 1936 gUnUndeki hazine 
hesabımızın gösterdiği rakamlardan 
ise tasarruf mevduatı karşılıktan o
larak bazı bankalar tarafından hazi 
neye vaki olan tevdiata mukabil veri
len bonolar dahil olmak üzre bu bor
cu tamamen imha etınif yeni seneye 
hiç bir borç devretmiyerek girmiş o
lacağımızı anlamaktayız. Bu netice 
nin devlet itibarında yarattığı kuv
vet ve genişliğin çok feyizli semere le 
rini her sahada bize yapılan kredi 
teklifleri ile ölçebilmek mUmkUndUr 
Türk cümuriyeti hazinesinin temin 
ettiği ve mali tarihimizin sitayişle 
kaydedeceği bu yüksek itibar mev
kii hiç bir vakit yanılmayan daima 
yükselmeyi istihdaf eden kararlan -
nız ve irşatlannızla husul bulmuş -
tur. 

Bütün taahhütlerimizi gününde 
ifa etmekte bulunuyoruz. Devletten 
iş alabilmek yerli ve yabancı bUtUn 
iş adamlarının en emin bir sermaye 
ve faaliyet zemini olmuştur. Bilyük 
emeklerle yaratılan bu devlet itiba
rmm sarsılmaması her gün biraz da
ha kuvvetlenmesi hususunda çok has 
su bulunuyoruz. Dahill itlerimizde 
yabancılarla akitlerimlzde bu hwıus
ta büyUk bir dikkat ve itina ile ha
reket ediyoruz. aZmanmda ödeye · 
memek suretile itibanmızı sarsacak 
taahhütlere ne kadar"Cazip olursa ol 
sun bağlanmaktan tevakki ediyoruz. 
Hesaplı yürümek cUmuriyet maliye
sinin düsturudur. Bu düstur bütçe
mizin, hesaplanmızın muvazeneli ol 
masmı telkin ediyor. Ve bizim için 
en bllytlk kuvvet membaı oluyor. 

Milli paralar 
Milli paramızın kıymeti 1930 se • : 

nesinde tesbit edilen parite Uz.erin • 
den ve hiç sarsılmadan devam eyı .. 
mektedir. Bütçe ve tediye tevazün
lerine dayanan milli paramız her 
yerde layık olduğu itimat mevküni 
almış ve en kuvvetli paralar sıra • 
sında rağbet kazanmıştır. Merkez 
bankasındaki altın stoku 1935 tak· 
viın yılı içinde 2 milyon liralık bir 
çoğalma ile 29,50 milyon liraya baliğ 
olmuştur. Her vesile ile her fırsat
ta bu stoku çoğaltmak emelimizdir. 

Gümüı para 
Verdiğiniz salahiyete istinaden 

bu ayın nihayetine kadar 12 milyon 
liralık gümüş para tedavüle çıkanı .. 
mış bulunuyor. Gümüş paranın hal• 
kımızca gördüğü rağbeti ve aynı za.c 
manda uf aklık parada hissedilen ih· 
tiyacı naZ81'1 dikkate alarak önil • 
müzdeki sene de daha dört milyon
luk çıkarnug olacağız. Bunun icaP. 
ettirdiği gümüş hazırdır. Bu suret
le gümüş para darbı hakkındaki ka
nun hükmünil yerine getirmiş ve ve
rilen sali.hiyet dairesinde darbiyatl 
tamamlamış olacağız. 

lor~lar 

Dahili ve harici istikrazlanmızm 
demiryolu inşaat ve milbayaatı için 
çıkarılan bono ve tahvilleri ve mub~ 
telif kanunlarla eski ve yeni borç. 
larm senelik itfa karşılıkları olarak 
limngelen tahsisat bütçeye tama
men konulmuttur. Yüz kuruşu geç.. 
miyen tekaüt ve yetim maaşlarının 
tasfiyesine devam olunmaktadır. 

Döviz ihfiyacafımrı 
Beş senelik devre için harici borç

alrımıza k&rfl tu.hhUdil.müzü ifayı 
kolaylqtıran bu- aal&flllayl Jauuru· 
nuzda arzederken ltl için de tedbir
ler almak vazifesini ihmal etmiye
ceğimizi ilave etmek isterim. Bütçe 
encümeninin üzerinde umumiyetle 
durduğu bu mevzuda aldığımız ted
birleri teshil etmek tlzere bUtçe ka
n un una ilave ettiği bir madde lle her 
sene icra vekilleri heyetince tasdik 
edilecek bir cetvelde döviz ihtiyaçla
rımız tesbit edilmi' olacaktır. 

Aynen bütçe tahaiAb qılamıyaca 
ğı gibi bu cetvelin hududu dahi &fi· 
lamıyacak ve ayni zamanda döviz iş 
terimiz ve mtlrakabeei büytlk bqba 
kanımızın yakin mUrakbeai !tında 
cereyn etmif olacaktır. Bu tedbir dö 
viz olarak elimir.e geçecek olan pa
raların hesaplı istimallni takviye et 
mi§ olacaktır. Diğer taraftan demin 
dahi bir mtlnaaebetle arzettiğim gibi 
daima yabancı pazarlarda mUşterl 
bulacak pamuk, kuru ve Yl.f meyve 
gibi istihsalltımmn çoğaltılmuı ga 
yesinde bu ihracat maddelerimizin 
ve her sene binlerce ton hacim Dl· 
ve edilmekte olan allolaromzda te · 
mizlenecek olan ve bUyUk pazarlar
da kendine hu ve kıymetli bir tip o
larak tanılan buğdaylanmızm ve iş
leWecek yer altındaki zengin maden 
lerimizln hariç pazarlara gönderil · 
meal yolunda verdiğiniz direktifler 
dairesindeki çalı~malarımız bu meae 
leyi esasından halletmif olacaktır. 

Haricf t icaret 
Takvim yı1larma gllre hazırlan -

makta olan harici istatistiklerimiz 
1935 yılındaki iktısadl bünyemizin 
bir sene evveline nazaran memnuni
yetle karşılanacak bir inkişafını 
kayıt ve işaret etmektedir. 

1934 senesinde ithalltmıız 86 
milyon 790.000, ihracatımız 92 mil
yon 149.000, 1935 aeneamde ithıü.r 
tmuz 88.823.000, ihracatmıu 95 mil
yon 861.000 lira. 

Bu rakamlar bir taraftan lktma
dl buhranın geçirilmekte u.Wıa doğ 
nı gidilmekte oldufunu gösterdiği 

gı"bi, diğer cihetten siral ve ımıal •· 
halarda aldıimm tedbirlerin mUs • 
pet neticelerlnl ifaret etmektedir. 

Filhakika mühim bir ihracat mad
demiz olan UzUm fiatmı konımak 
için ziraat ve it bankalarmm koy • 
duklan sermaye ile bu mevzuda ça
tışan tefekkill bu mahsultlmUzUn 
değer fiatla satılmasında büyük bir 
kuvvet olınuetur. Bu iki milli ban
kamızın bu hwıwıtaki mesaisini hu
zurunuzda fUkranla ananın. 

Bu sene 40 kuruştan 75 kuruş& 
kadar olanların tasfiyesi bitmiş ve 
1936 mali senesinde 76 - 100 kuru§a. 
kadar olan kısmın onar senelikleri 
verilmek için şimdiden tebligat ya • 
pılmıştır. 

Bu suretle bu tasfiyeye taalluk eden 
kanun hükmü de temamen yerine ge
t!rilmit olacaktır. Bu bahse nihayet 
vwirlren vennil olduğunuz sellhiye
te i.atiııaden 193:5 senesinde Sivas • 
Erzurum istikrazmm • ,5 milyon li • 
ralık üçüncü tranche'ini de muvaf• 
fakiyetle neticelendirmiş bulunduğu• 
muzu ve büyük Türk milletinin mil· 
lt vazifesini idrak ve ifa hususunda 
gösterdiği tehalUkü büyük bir 7.eVK 

ve minnetle arzederim. 
Bu istikrazın 1936 senesinde yine 

4,5 milyon liralık UçüncU tranche'i de 
çıkarılacaktır. 

Heyeti umumlyelerini akdetmiş 
bilançolannı neşreylemiş olan millt 
bankalanmız bir senelik ig hayatla
rmı karla kapatmışlardır. 

Bu netice hususi kredi işlerinin deı 
iyi bir durumda olduğunu bize an· 
labnuı itibarile Uzerinde memnuni• 
yetle durulacak bir hadise teşkil e
der. 

Bankalardaki mevduat cUzdanlan 
muhteviyatı inkişafını muhafaza et
mektedir. Bu vaziyet milli bankacılı· 
~ i§ tutumu itibarile yUksek mev
ldinf ifade ettiği kadar halkın banka· 
lara olan itimadının da canlı ifade-
1idir. Mevduatın korunması için alı· 
nan devlet tedbirlerinin ve milli ta• 
qrruf ve iktisat cemiyetinin kıymet· 
'i faaliyetinin de bu memnuniyet ve 
rici netice alınmasındaki rolü bü· 
vilkttlr. 

Soa sizler 
Sayın heyetinizi fazla tasdi et· 

mek istemem. Sözümü bitirirken 
1936 i§ hayatımızı ifade ve ihtiva 
eden bu bütçenin tevazUnilnde ve 
rakamlarının samimif ifadelerini mu 
hafaza ve temin hususunda bfttçe en· 
"'ilmeninin pek bUyük dikkat ve me
~isini yUksek huzurunuF..da zikret
meyi ve kendilerine teşekkür eyle
neyi vazife bilirim . 

isabetli ve daima feyizli kararlan· 
ıızla 1995 senesi kiltçestnt nuıl mu 
raffakiyetle tatbik etmt, I~ yeni 
1eDe b0t9Mt berinde de emirgeme
vecefinls lr.-tlarmızm ve yUbek dl· 
'ıektiflerlnhdn btıtQe tathlkatmm mu 
ıaffaldyetle bqanlmumda yeglııe 
'llllfl olacafma lru~ inanır ve 
takdim olunan llyih~nm tuvlp ve 
·abWUnllze llyik olduğunu arr..eyle
rlm. 

Diğer ıiı alanlar 
Fuat Afrabdan sonra Htıanb Ki· 

tapçı (Mufla) söz aldı ve mPmleke
tin mUdafuUe malt ltib&nmm hak • 
kında emniyet verici lll'ızleri tnu ön
derin yarattJiı bOyük eHrin naaıl 

Pamuk mahaultlmUstln deler' f1at- [Arkası 10 uncudft) 
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E·KONOMi 
PIY ASA V AZlYETI 

Buğday piyasasındaki düşkünlük 
devam etmektedir. Evvelce piyasa • 
dan pahalı mal alan tüccar, bu düş· 
künlükten müteessir olmaktadır. Bu 
vaziyet karşısında tüccar, daha zi -
yade fiyat düşkünlüğüne mani ol
mak için, Anadoludan az mal almak
tadır. Diğer taraftan yeni sene mah
sulünün çok olacağım düşünen köy
lü de, elindeki malı piyasaya arzet
mektedir. Hasılı buğday piyasasın

da, alıcı ile satıcı arasında bir tezat 
göze çarpmaktadır. Tüccar, fiyat düş 
künlüğüne mani olmak için, zürra
dan mal almadığı takdirde zilrram 
elinde buğday kalacakbr. Maamafih 
bu vaziyet yeni sene mahsulünün pi
yasaya çıkmasına kadar devam ede
cektir. 

Mısır fiyatları eski mevkiini mu
hafaza etmektedir. Ziraat Bankası -
nın piyasaya mal vermesi, fiyatların 
düşmesine mani olamamıştır. Kara
deniz iskelelerinde perakende olarak 
mısırın kilosu 10 kuruştur. 

Tiftik satr§farr 
Tiftik piyasasındaki hararet de -

vam etmektedir. Bugünlerde en ziya 
de ,alıcı, Fransız firmalarıdır. Al
manlar henüz mübayaata başlama
mıştır. Geçen hafta içindeki satış 
2000 balycyi bulmaktadır. Fiyatlar 
gün geçtikçe artmaktadır. İnce ana 
mallar 102 kuruşa kadar yükselmiş
tir. Kırşehir mallan 94, Çerkeş mal
ları 98 kuruştur. Oğlak fiyatları da 
109 kuruştur. Fransadan en ziyade 
alınan mallar da oğlak mallardır. 

Zeytinyağı yükseliyor 
Zeytinyağı fiyatları yükselmekte

dir. Bu seneki mahsul vaziyeti hak
kında ciddi haberlar alınmaktadır. 
Soma, Kırkağaç, Manisa, Akhisarda
ki zeytin ağaçlan donlardan mütees
sir olmuştur. Ayvalık, Edremit taraf 
lanndaki zeytin ağaçlan donlardan 
bir ziyan görmemiştir. Ekstra zeytin 
yağların kilosu 55 - 57 kuruştur. 

Kambiyo borsasında . 
Borsada UnitUrk tahvilleri düşmek 

tedir. Dün Pnristen gelen bir telgraf 
ta, Unitürk hakkında 201 frank fi
yat bildiriliyordu. Halbuki geçerrltaf 
ta içinde Unitilrk 241 franktr. Son 

dUşkUnlilğe sebep, Pariste Bankalar 
b!rafmdan Unitürk kuponları tevzi 
edilmesinden ileri gelmektedir. Dün 
borsada diğer e.qham ve tahvillt üze 
rinde ehemmiyetli bir muamele ol -
mamıştır. 

Fransız eshamında sukut 
Paris, 25 (A.A.) - Mali haftanın 

bariz vasfı, Fransız eshamrnın, düş
mesi olmuştur. Bu düşmeye biraz da 
Jouhaux'un umumi mesai konfede
rasyonu milli komitesinde sövlemis 
olduğu nutuk ve bilhassa bu ;utkun 
da doktor Schaht'tan mülhem olan 
"iş muahedeleri" sistemine ve bazı 
esas sanayiin millileştirilmesine yap 
mış olduğu telmihler sebebiyet ver
miştir. Borsa mahafili, Jouhaux'un 
beyanatının Blum'un geçen pazarki 
nutkunun yapmış olduğu tesirin ta
mamiyle aksini hasıl etmiş olduğu
nu beyan etmektedir. Umumi düşün 
ce, iktidar mevkiinde husule gelmiş 
olan fasılanın bais olduğu kararsız
lık devresi bitmeden evvel vaziyette 
salah husul bulmasının imkansız ol
duğu merkezindedir. 

No. 8~ 

Ademle Havva 
Bürban OAHID 

- Ben burada olursam da çalışı-
rım. 

Fabrikatörler dün top/andılar 
Muamele vergisinin ahnış şekli 
üzrinde bazı tenkitler yaptllar 

Dün fabrikatörler, öğleden ııonra 
Ticaret odasında bir toplantı yap -
mışlardır. Bu toplantıda evvelce Sa
nayi Birliği tarafından muamele ver 
gisi hakkında hükumete yapılan tek
lıf görüşülmüştür. Bu toplantıda Sn 
nayi Birliği tarafından ileriye sürU
len teklife Ticaret odası da iştirak 
etmiştir. Oda, bu münasebetle fabri
katörleri toplantıya çağırmışbr. Me 
sele ~udur: 

Muamele vergisinin bugünkü tat
bik şekli, fabrikaların büyümesine 
mani olmaktadır. Bu da, şu sebep
ten ileri gelmektedir. Muamele vergi 
sinde beş beygirlik müesseselerden 
vergi alınmamaktadır. Bu y\i7;den 
fabrikatörler, vergi vermemek için, 
çareler aramaktadırlar. Mesela bir ço 
rap fabrikası, müştemilatı vergi ver 
memek için ayrı ayrı mi.iesseslermiş 
gibi, maliye memurlanna gösteril -
mektedir. Halbuki diğer sanayi IJUbe 
!erinde, muamele vergisinden kur -
tulmak için, fabrikayı birkaç parça
ya bölmek mümkün değildir. Bazı 
fabrikaların kuruluş ve işleme şart
ları buna mi.nidir. 

Bundan başka, bazı fabrikalarda 
' muamele vergisine tibi olmamak i -

çin, fabrikalarını genişletmek isteme 
mektedirler. 

Dünkü toplantıda muamele vergi-

Buğday piyasasındaki 

düşüklüğün sebepleri 
Fiatler Avrupa ve Amerika· 

da gevıek gidiyor 
lstanbul buğday piyasasında son 

hafta içinde hafif bir yükselme görUl 
müştür. Piyasaya u mal gelmesinin 
bu duruma sebep olduğu bildirilmek-
tedir. ' 

Ege mıntakasmda son hafta içinde 
buğday fiatlerinin düşmesi piyasaya 
aı: mal gelmesine sebebiyet vermiş ve 
yağan yağmurların harmanların ge
cikmesini intaç etmesi dolayisile 
fiatlerde yeniden bir yükeeklik kay
bedilmiştir. 

Samsun mıntakası buğday piyasa
sında son hafta içinde yazılmağa de
ğer bir başkalık görülmemiştir. 

Merl'!in mıntakası buğday fiatlerin
de son hafta içinde düşüklük kayde
Ierde piyasaya geleceği haberinin bu 
tenezzüle sebep olduğu bildirilmek
tedir. 

DıJ piyasalarda 
Buğday piyasası son hafta içinde 

gerek Amerikada ve gerek Avrupa
da gevşeklik göstermi~tir. Winni
peg'de ileri teslim fiyatları mevsimin 
en aşağı haddini kaydetmiştir. Bu 
hi.diseyi Şimali Amerika kıflık mah
ıulünün vaziyetinin iyiliği hakkında· 
ki haberlerin ıebep gösterildiği bil • 
dirilmektedir. Şimali Amerikada ilk 
bahar ekim işleri tamamlanmıftır. 
Kanadada havaların müsait gittiği 
kaydedilmektedir. Ruıyadan alınan 

hanelerini dol~tı. ~nç bir ahçı 
buldu. Hollandalı. Dıp.rdan alıeveri
şi de Hayal yapıyor. Benim böyle 
şeylere hiç aklım ermez. OmrUmde 
yiyecek bir şey alıp eve getirdiğimi 
hatırlıyamıyorum. Ev idaresi namı
na bildiğim bir şey va."'88. o da kon
turato imzalamak. Bunları mükem -

sinin bugUnkU tatbik fekilleri üze -
rinde tenkitler yapılmıştır. Söz alan 
fabrikatörler arasında bir zat diyor 
ki : 

- Bugünkü muamele vergisinin 
tatbikından devlet hazinesi de ziyan 
görmektedir. Büyük mikyasta iş ya
pan öyle müesseseler vardır ki, ka
n unun hükümlerinden kurtulmak i
çin, bir fabrikayı, birkaç fabrika gi
bi maliye memurlarına göstermek
tedirler . ., 

Dilnkti toplantıda, muamele vergi
si etrafında bu suretle tenkitler ya
pıldıktan sonra, Sanayi birliği tara
fından hükumete yapılan teklif mü
zakere edilmiştir. Evvelce de yazdı
ğımız gibi, bu teklif ,undan ibaret
tir: 

Muamele vergisi gümrüklerde me 
vnddı iptidaiye üzerinden alınmalı -
dır. Ankaradan evvelki gün dönen, 
Sanayi Birliği Reisi Yamın verdiği 
izahata göre, bu teklif lktısat Veka
leti tarafından kabul edilmiştir. Yal
nız Maliye Vekaleti muamele vergi
sinin bugünkü tatbik şekli üzerinde 
tadilat yapmağa taraftar değildir. 
Ticaret odası, dünkü toplantıda, mu 
amele vergisi etrafında. yapılan ten
kitleri ve ileri sürülen teklifi bir ra
por halinde lktısat Vekaletine bildi
recektir. 

Yumurta fiatleri 
yeniden yükseldi 

Buna sebep mal miktarının 
birdenbire azalmasıdır 

Son günlerde şehrimize fazla yu
murta gelmektedir. Son hafta içinde 
Almanyaya 752 kUçük sandık yu
murta ihraç edinn1ştir. Mevaridatın 

azlığı yüzünden fiatler yijkseldiii 
için yeni bir it yapılamamıştır. İs

panyaya kalkacak olan vapurla 6000 
sandık kadar yumurta gönderileceği 
sanılmaktadır.En son fiatler, çift ya
rım sandık 21,:5 liradır. 

Ege mmtaka.sı yumurta piyasası 
sağlam olmakla beraber dahilden 
fazla mal gelmemektedir. Fiatler ıon 
hafta içinde yeniden yükselmiştir. 

Son fiat, Izmirde 100 danesi 11:5 -
120 kuruştur. 

Samsun mrntakası yumurta piyasa 
smda son hafta içinde kayde değer 
bir hareket görülmemiştir. Dahilden 
Samsuna pek az mal gelmekte ve ge
len mallar da doğruca !stanbula Be\'· 
kedilmektedir. 

haberler, KIŞ buğdaylarının iyi ve ilk 
bahar ekiminin ilerlemekte olduğu -
nu göstermektedir. 

Romanyada tarlalar Uıerinde ya
pılan tetkiklerden anlaşıldığına na • 
zaran, yeni mahııulün 1935 sene!!i 
mahsultinden % 43 nisbetinde fazla 
o!ac.•~ın tahmin edilmekte olduğu 
bıldirilmektedir. 

yal de ıaten ıUrpriz kraliçesi. Bir 
gün geçmez ki.evin içinde bir yenilik 
bir değişiklik olmasın. 
Apartımana geçtiğimizin haftası 

olmamıştı. Bir akşam yemeğe otu • 
rurken Hayal biraz !alona geçti. 
Tekrar geldi. 

- !.ster misin hemen §imdi çı- mel yaparım. Çilnkü babam tarihle-
Biz daha. ıofraya otururken içerde 

güzel bir keman, piyano konseri ba§· 
!adı. kalım. ri biten bazı iratlarının mukavelele-

Hayal zaten bunu düşünmüş, ta -
aarlamıştı. Beni de ietahh görünce 
ııevindi. Aksini nasıl düşünebilirdi 
zaten! 

• Madam Hanriyet canı sıkılmasına 
rağmen bulvarda bulduğumuz rahat 
bir apartımanın UçUncü katına yer -
leştik. Hayalin istediği gibi hemen ar 
kamızda garaj da vardı. 
Eşyamız pek mükemmel değil. Fa

kat zaten kalabalık etmekten başka 
vazifeleri olmıyan sUs eşyası hiç sev
mem. Şöyle böyle burada daha bir kı
eımız ve bir yazımız var. Yazın belki 
gene Istanbula gideceğiz yahut Ni -
ee ! Fakat her halde babamı görmek 
18.zım. 

Hayal artık ev kadınlığına kavu3-
tn. !ki Uç gUn bütün hizmetçi idare-

rini bana yazdırırdı. 
Bereket versin Hayal bu ielerde 

pişkin. Niste iken kakavan lngilizle 
beraber çarşıya pazara çok gitmie . 
Şimdi Mbahleyin ben mektebe gider
ken Hayal de çarşıya çıkıyor. Bazı 
mühim §eyler olursa onların telefon
la söylemek kolaylığı var. Hayal bu 
i§leri iki Uç günde intizııma soktu .. 
Feride de koket bir hizmetçi. Adı 

Frida ama, biz ona Feride diyoruz. 
Derlitoplu. Gelincik gibi bir kız.Şim
di Hayal ona pilav pi§irnıesini öğre
tiyor. 

Bana küçük bir yazı odası hazır • 
ladı. 

Kitaplanm yerletmiı, masamm Us
tUne bir de madenci llmbaaı kon • 
muş. Böyle aUrprWeri eeverim. Ha • 

Yüzüne baktım. 
Kekeliyordu. 
- Radyo mu? 
Bqmı aa.lladı: 
-Ya? 

- Çok iyi düşUmU§!!Un. Ben ise 
bir gramofon almak fikrindeydim. 
Istanbuldan birkaç alaturka plak ge 
tirtiriz. 

- Merak etme. Onlar yolda. 
- Nereden geliyor? 
- Babama yazdım. O eıki musi-

kiyi hiç eevmez. Gelirken getirecek· 
tim. Bizim Mis çantama koymağı u
nutmuı. Yazdım, belki yarın otuz -
dan fazla plak gelecek. 

- Şu halde bir gramofon. 
- Onunla hiç meşgul olma sen! 

• Hayal o kadar ev kadını ki. Benim 
için evin kilçük, büyük iılerini dil -
§linmeye bile lüzum kalmıyor. Eve 

BORSA · PiYASA 
25 MAYIS PAZARTESi 

Para Borsası .... 
Sterlrü • 622.-

1 Dolar 123,-
20 Fn.nsız franrı 164,-
20 Belçika fraqı 10,-
:ZO Drahmi 20-
20 İsviçre fr. 112,-
20 Çelr lruroa 14,-
20 Ley 13,-
20 Dinar 48,-
Liret veıikah 192,-
FlorlD 82.SC 
Avusturya ıiliıı 22,-
Mark 21,-
Zloti 21.-
Penıo 22.-
Leva 22,-
Yeıı 32,-
İsveç kuronu 30.-
Altm 964,-
Bıuılmot 241,-

Ç e i fer 
Parla üzerine 
fnriliı üzerine 
Dolar 
Liret 
Btlra 
Cenevre 
Leva 
Florin 
Çeltoılovalı: 
Avusturya 
Marlı: 
İsveç kuronu 
İspanya peıeta 

Eıltam 

11 Banb11 Mil. 
.J • N. 
ı. ı. Hamiline 

Anadolu 3 60 
.. %100 

$irketiha)'Tİye 
Tramvay 
Bomonti N ektar 
Terkoı 
Aılan Çimento 
Merkez Bankası 
Oırnanlı Bankası 
Sarlı lılerlı .. ltaıaneal 

fıffirarfar 
Tlirlı: Borcu 1 Kupon lı:eaik 

" • il " " 

. .... 
627,-
126.-
166,-
84.-
23.-

820,
u.-
16,-
52,-

196,-
14,-
24,-
32,-
24.-
24,-
2b,50 
34,-
33,-

966.-
243,-

12,03,-
630,-
0,7!1,13 

10,08.-
4,68,50 
2,45,10 

63,75,20 
l,17,22 

19,09,50 
4,21,25 
1,96,70 
3,08,75 
5,80,17 

17,50 
9.90 
9.90 

24,65 
40,50 
17,50 
19,25 
1,90 

12,40 
10.50 
68,25 
26.-

4,45 

.. .. ın .. .. 
İatikrur dahili Kupon kesik 
Err ani A. B. C. 

21,65 
20,60 
20.70 
95,-
95,-
96.25 
116,25 

Sıvaı Erzurum I Kupon kesik 
• • II 

Mı s r r Taltvfllerl 
188& 1 -.-

1903 II K. kesik 89.-
1911 IH K, kesik 84,-

Rıh tun 
Anadolu I ve II Kupon kesik 

.. III 
Anadolu M ümesail 

--90.-
85.-

10,35 
44.10 
47,75 
51,60 

Trabıonda yumurta 
piyasası hararetli 

Trabzon, (Tan) lspanyadan 
şehrimiz yumurta tüccarlarına gelen 
bir mektupta Barsilon ve Yalan.siya 
piyasalarında Trabzon yumurtaları
nın Bulgar yumurtalarından 30 
Frank fazlasına satıldığı bildirilmek 
tedir. 

Dün limanımızdan hareket eden 
Kapo vapuruna 1480 sandık yumurta 
yüklenmiştir. Uç dört günden beri 
yumurta piyasalarında ilerleme gö
rülmektedir. lstanbul tüccarlarının 
fada talep teklifleri tamamen kar
şılanamamaktadır. 

Sebze ve meyva ihracı 

için hazırbk 
lzmir, (Tan) - Izmir ve civarı 

sebze ve meyva tıatış kooperatifi ih
racat için haıırlıklara ba~lamıştır. 

adeta pansiyona gelir gibi geliyo • 
mm.Fakat herhalde çok daha rahat. 
Apartıman kilçilk ama hiçbir eksiği 
yok. Zaten bulvarlardaki apartıman
ların hepsi konforlu! 
Artık derslere adamakıllı çalı~ı • 

yorum. lstesem de, istemesem de 
maden mühendisi olacağım. Bari nan 
körlük olmasın. Babamın arzusuna 
şimdi Hayalin de ısrarı, nezareti ka
rıştı. 

Haftada. 

Faka~ yalnız bir gece sinemaya. 
yahut tiyatroya gidiyoruz. Ba§ka ge
celer yemekten sonra. biraz konser 
dinlemeğe kalmıyor, Hayal beni ya
zı odasına tıkıyor. 

Her akşam dönüş saatlerim belli. 
Hayal büyük bir duvar saatini, an -
trenin tam göze çarpacak yerine koy
muş. Biraz geciktiğim zaman bir yü. 
zUme, bir de Mate bakıyor. Vakıa 
ba§ka bir ~y ııormuyor ama zaten 
sormaya ne hacet. Bu bakışlar imJa
na o mlinasebetsiz saatin yelkuvanı 
gibi batıyor. Onun için akşamları bir 
yere takılıp kalmamağa çalışıyorum. 

• 
Bir (Ün tatbikat atölyesinden çıkı 

yordum. Bir hademe küçük bir zarf 
uzattı. Postadan relmiı bir mektup. 
Ben mektebin adrealni kimseye ver-

26. 5. 936 

evitl!V= ~r , . 
eTJMeleT 

Facia içinde aşk 
Şadan imzasile : 
" Çok feci ve çok mü.Jkül bir mev

kideyim. Aman bana bir akıl öğre
tin, zira sakin düşünecek halde de
ğilim. Çıldıracağım. 30 yaşındayım. 
Zenginim,· Bir de ağabeyim var. A
ğabeyim, bundan 8 ay evvel çok ze
ki ve fevkalcide güzel bir kızla evlen
di. Beraber oturuyoruz. Her giin be
raber oturur, beraber eğlenir, bera
ber gezerdik. Fakat i§ burada müt
h~ bir faciaya giriyor. 

Genç kadmla benim aramda şid
detli bir aşk başladı. Bir fırtına gibi 
kopıt verdi. Bu aşkın ~deti beni 
korlcutuyor. Ne yapacağımızı her 
ikimiz d6 şaşırdık. Ağabeyim henü~ 
hiçbir şeyden şüphelenmedi. Ne ya
'[Xlyım1 Kar~mi müth~ .!eviyo
rum. O da karı,,ını çok .!eviyor. Pek 
za~llıyım .•. Çıldıracağım. Bazı gitn
ler ıntıhar etmeği diişfinüyorıım. Bu 
~i~ başka bir halli yok. Siz ne der
sımz 1 " 

Mektubunuzu bilyük alaka ile oku 
dum. Vaziyetiniz çok müşkül. Fakat 
böyle intihar gibi saçma şeyler dü
şünmeyin. Kendini bilen bir erkeğe 
yakışacak fikirler değil. Sizin yapa
cağınız şey, bu aşki öldürmeğe çalı§
maktır. Mademki zenginsiniz, uzun 
bir seyahate çıkınız. Geziniz, eğle
niniz, her halde yaşadığınız muhit
ten muhakkak suretle uzaklaşmanız 
lazımdır. Sevdiğiniz kadınla görU
şüp, bu aşkm hiç bir çıkar yolu ol
madığını, buna nihayet vermek za
manı geldiğini anlatınız. Göreceksi
niz, hayatta her şey unutulur, en 
bi.iyük aşklar, bir gün sönüp kaybo-
lur, ve gülünç görünilr. Zaman en bü
yük acıyı unutturuyor. Metin olu
nuz. Ciddl kararınızı verdikten son
ra unutmak için her şeyi yapınız. 

Göreceksiniz ki muvaffak olacaksı

nız. 

Bakırköyünden Ahmet imzaaile: 
' '30 y~ndcı!J1m. Hiç bir ~ yap

mıyorum. Anam ve babam zengin, 
onun için çal~mak ihtiyacında deği
lim. Bir rmn kızını .!eviyorum. Bir 
senedir beraber oturuyoruz. Annem 
babam o zamandan beri benimle ko
nuşmuyorlar. Ben km .!eviyorum. 
Kız pek /akir bir aileden, babası a
rabacı. Ne ya'[Xlyım. Ailem kattiye
co evlenmemize razı değil. Evlcnir
aem beni redeceklermi§. Kız beni 
Mtıiyor. Ben de onu . .A.yrılınam o
ntm hali ne olacak, ayrılmazsam be
nim biıtün i.!tikbalim mahvolmıt§
tur, çünkü biliyorum ki babam bir 
defa söylediği şeyi yapan takımın-

Buca, Dedebatı, Balcova, Narlıdere, 
ve Cumaovuı kooperatifleri ortak -
lan_n~an teşekkül eden eatı, koope
ratifı bu sene çok kuvvetli bir vazi-
yettedir. ihracat işleri bakında lk
tısat Veklletl ile temas etmek Uıe
re kooperatif idare meclisi reisi Nl
zmı Ankaraya gidecektir. 

mi§ değildim. Bu olsa olsa o ıırada 
gene moda olan devridaim zinciri i-
di. Arkadaalardan biri muıiplik et
mig olacaktı. 

Fakat zarfı açınca. i§i anladım. 
Küçük bir kart: 
Alis Tanger. 
"On gündUr rahatsızım. Aziz dos· 

tum. Kitabınızı almak için olsun uğ
ramaz mısınız?,, 

Zavallı kız. Sahiden kaç zaman
dır göründüğü yok. Beni en kederli 
zamanımda teselli eden Alisi unutmı
y~ imkln yok. Onun iri siyah gözle-
n unutulur mu? Ya, ne temiz kalbi 
var. 

Gitmeliyim. . 

Fakat ne zaman. A~~a.nılan imkln 
yok. Yarın sabah? 

~klıma ?aşka bir teY seldi. Alille 
münasebetım samimt bir arka.dq -
lıktan ibarettir . Madem ki bastay -
mı§, bunu Hayale anlatı.P onun da 
~uvaf~ka.ti ile gitmek daha iyi de -
gıl mi . Belki Hayal kendi de gelir. 

Bu ~ikrimi pek sağlam bulmadım. 
Hayalı son defa bana daha az inan -
mı§ buldum. Beraber gelişimizi haz
metmedi. Annemin kara haberi olma 
saydı ... 

Durgun suyu bulandırmağa lilzum 
yok. Kadmlarm en akıllısı kıskanç-

dandır. Olse benimle bir daha göri14" 
mcz. Siz ne dersinizt 

Bizce ayrılmanız daha hayırlıdır. 
Bu sevginin sonu olamaz. 

Bugün sevişiyorsunuz, fakat za· 
man geçtikçe ailenizi arayacaksınız, 
ve pişman olacaksınız daha şimdiden 
her şeye nihayet vermek daha eyi. 
Seviye itibarile sizden aşağı bir ka· 
dmla anlaşmanız imkan.sızdır. Insan 
evlendiği kadın da - bilhassa vakit 
geçtikçe - güzellikten daha başka. 
şeyler aramağa başlar. Zeka, terbi· 
ye, malumat, kibarlık. Bütün bun· 
lar hakiki ve çok ehemmiyetli kıY,• 

metlerdir, buna emin olunuz. 
Ayrılınız. Her ikiniz de çabuk u• 

nutursunuz. Bu işin başka çıkar y_o-
~ Y~~~ -

• 
Evlenmek lstlyor 

Şişliden Melek imzaslle : 
" Evlenmek i.!tiyorum. 30 y~n .. 

dayım. Karşıma eyi ve istediğim gi.
bi bir adam çıkmadı. Y<l§lm da $.; 
lerliyor. Ne yapayım t ,, 

Her halde bir gün karşınıza i!te
diğiniz gibi bir adam çıkacaktm 
Ya§ınız bahsine gelince. Bu asırda. 

otuz yaşında bir kadın henUz kadın 
sa.yılabilir. Daha gençsiniz. OnünUz· 
de mes'ut ve güzel günler vardırı 

Geziniz dolaşınız. Sonra neden acele 
evlenmek istiyorsunuz? 

Elbet karşınıza istediğiniz gibi 
bir erkek çıkacaktır, ve evleneceksi· 
niz. Hiç Umidinizi kaybetmeyin.is. 

• 
Evli bir adamla sevi§iyor 
Sultan Ahmetten Raife imz.asile : 
" Be~ seneden beri dulum. Uç ta· 

ne çocuğum var, en büyiiğii 15 ya· 
~nda. Ben 33 yaşrndayım. Gilzelim• 
iki senedenberi evli t'e çocuklu bit 
adamı seviyorum. O da beni sevi· 
yor. Karuımdan ayrılıp benimle ev-
1--s• :tokU/ odtyo.-. Onun 09 !t~ 
cu§il var. Acaba >ıo yapayımt Tıik· 
lifini kabul edeyim mit 

Vaziyetiniz bir hayli müşkül. Siı 
genç bir kadınsınız. Tabii evlenmek 
sizin hakkınızdır. Fakat evli bir a· 
damı karısından ayırtıp onunla ev· 
lenmek eyi değildir. O çocukları ba· 
balarından ayırmak doğru mudur! 
Her halde karşınıza genç ve bekar 
bir adam çıkacaktır. Oyle bir adalll· 
la evlenseniz daha hayırlı olur. 

• 
ılk a§l<I 

Aksa raydan U. M. iınza~lle : 
" Amcamın 16 y<J.§larmda güıc1 

bir kızı ı·ar. Onıt miithiş scviyorunı· 
Bu .!evgim iki iiç senedir devam e
diyor. Fakat şimdiye kadar hiç bif 
kaaın veya bir kızla. münasebctt~ 
bulıwmadığımdan sevgimi açamı· 
yomm. Sıkılıyorum. Kendisini botıtl 
ka.rşı bazan meyyal, bazan durgu" 
ve bazan ela çocuk 1"1lh1u görii:yO' 
rum. Ne yapayım dersiniz 1 

Aileniz efradından birisine karfl 
duyduğunuz bu hissi, ebeveyniııil 
vasıta.siyle halletmek münasip yol ' 
dur. Afk ve sevda gibi Deylere yaba!l' 
cı oluşunuz birisini ıevmenize ınlııf 
değildir. Bu akmızdan annenize balı' 
sedlniz. O size en iyi yolu gösterlt· 

hk başlayınca muvazenelerini kat• 
bediyorlar. En iyisi yarın saball 
mektebi asmak ve bir çiçek yaptı " 
rıp Razakizade Tarçın bey gibi Ali• 
sin evine gitmek. Zaten yarın rrıa " 
dencilik tarihi var. Boş, mana.sıf 
eey. 

• Alis hastalığını geçirmiş. Beni V 
yakta kar§ıladı. Arkasında nar çi ~ 
çeği renginde bir pijama var. sıı 
parlak kırmızı içinde esmer yUzU 'i 
ri siyah gözleri o kadar gü:r.el ııi 
Fakat biraz zayrflamıf. Sesinde hf.• 
li. bir kırıklık var. 

Annesi nazik bir kadm. Kızını d• 
çok seviyor. 1' 

- Geçen yağmurlarda ıokafa çı 
ma, dedim. Dinletemedim. Mekt~~ 
lerin birinde bir çocuğun ditleflP' 
tedaviye b&flamıf. Yar rda kal~ 
diye çıktı. Terlemif. Sonra da Uf 
müı. -ııl• 

Annesinin bu tiklyeti Alisi , .... 
dürUyor: 

- Hasta olmadan ya.,anır mı ,p• 
ne? diyor. Ufak, büyük her 111,.SS 
bir hastalık geçirir. Elinde mi b..,ı• 
olmamak! 

Ana kızın münakaşasma nfhS~ 
vermek için~ 
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. Hediye büyülü eşyadır. Rüşvet gibi namusa 
dokunmaz, ve para gibi kıymeti mahdut değildir 
Bekarın fıkaralığı kolaydı. Fakat 

"-'li adamın parasızlığı başkasının 
hUdiği bir rezaletti; karısından uta
bıJ>ordu. 
ı... ~dnam Arap t z z et P a ş anı n 
"lU'tardığıru bilmiyen sakallı Vasfi 
Onu üç günde hapisten ıçkaran zapti
~e nazırım nihayet saraya cürnal et
~: _ve bir hafta. sonra Taife kayma
"'1Ill oldu. 

Vasfi artık namusunu bol bol sa
~ yer bulmuş, seviniyordu: 
~aite sürgün giden Habibullaha Hi
ta.ı valisi yüz veriyordu. Vasfi, he -
lhen valiyi cürnal etti, ve hemen Si
"asta bir sancağa mutasarrıf oldu. 
llu sefer Vasfinin cebinde saraydan 
aif.re kitabı vardı... Sıvasın namuslu 
'l~isi (1) bü şifreli mutasa.rl"ıfa si
llırıendi. ama herife dokunamıyordu: 
Sitte korkunç geydir. 

Ancak insanın rızkına utanmanın 
~i olduğunu anlıyacak kadar yaş
.~ıı.n sakallı Vasfi alenen hırsızlığa 

a.şıaymca, vali kuş yuvalı fesini (2) 
üne eğdi, seyyar püskülü (3) te
inden yüzüne sarkarak dakika -

tca düşündü. 
A.bdülhamide "mürtekipleri sevmi
~n padişah olduğunu,, yazdı ve Ab-

qlilhamit kendisinin mürtekipleri sev 
lı:ıiyen padişah olduğuna inanarak 
tlı.utasarrıf Vasfiyi hırsız diye azletti. 
~akallı Vasfi buna tasalanmadı: dört 
'-Yhk mutasarnfhktan lstanbula tiç 
~Ik refahla dönmüştü. Sofulardaki 

?na, komisere Sivas şalları getirdi. 
İlı.t şalları gibi nakışları olan bu ku
a.şıar Sofular mahallesinin küçük 

~"lerini sanki sokak kapısından ta -
~~ arasına kada?' doldurdu. Ve bir 
:-:ft şalı sanki bütün ev halkı bir anda 
~nmüşler gibi bütün kadınlar sa
f allı Vasfiyi şirin buluyorlardı. Vas
lllin kıymetini bilmediği için hükU -

mahalle halkı kızıyordu. 
'Vasfi mahalle bakkalına "kangal,, 

. kürt 'perdeliklerinden bir top ge -
ll'di. Bununla hem borcunu ödemiş, 
etn de hediye vermiş oldu. Ehemmi
et:aiz komşulara Niksar patlıcanın • 

turşular, Darende eriğinden re-
01Ier getirmişti. 
\r asfinin karısı Seniha, iyi beslen -
· hayvan hUcumile, bohçacı Hayri
~hı evindeki dişilere 8.sabında ıslık
. Çalan yılanlarla saldırıyordu. Es-
sevgilisi Mela.hate Felemenk taşın

. il Ylirek biçiminde, bir göğüs iğne
hediye etti. Hediye, büyülü eşya-

1l'ı rüşvet gibi namusa dokunmaz, 
~ l>a.ra gibi kıymeti mahdut değil
l', ve sa.kallı Vasfinin hediyeleıri 
tuıar mahallesini fethetti. 
liediyelere sevinenlerin içinde pat
~ ve erik getirilenlerin saadetleri 
. ~llk eskimişti; bir taraftan da. Vas 
!?tın kanar Senihanm çarşafları, is
at-plılleri mahalle halkından bir kıs
litı t rhatsız ediyordu: Seniha daha 

lrla.halleyi dolandıran aç adamın 
t'tsrydı; ona birbenbire gelen refa-
~ ltendilerine hediye diye Sivas zer
"atıarı getirilenler affetmediler. 
\raafiniıı hırsız olduğunu sade on-
~ biliyorlar, kıymetli hediye alanlar 
~allı Vasfinin namusunu sarayın 
~ennıediğinde ittifak ediyorlardı. 
Sakallı Vasfi de Sofular kahvesin-

~elini eallıyara.k Ziya Paşanın bey
okuyordu: 

ttd 1 , . e uğrar kim sadakat etse elbet dev ete; 
liltilrnet mahzı cennettir bu mülk ve mil-

1ete1 

~akaUı Vasfi mahalledeki ala.cakh
l'trıa bütün borçlarını ödedi. Yalnız 
.. ~tıs lia.sana borcunu vermiyordu. 
·ır kü bir defa Prense mahalle halkı 

1 her gün rast gelmiyecekti; sonra 
eline büyük para geçtiği için, bu 

~l'~ tediyesi imkanı içinde, borcu-
. ense her dakika ödüyormuş gibi 
t'abattı. 

Manalı göz ya§• 

lı!~u. yine bugUn mermer ya
) gidecek. 
~t ıı.ttat bugün müstesna. bir va.zi
;ar: Belkisin hemşiresi bu haf

~~t\>tupadan dönüyordu. Geçen 
e, Belkis: 

~ \(~) :eşit Akif Paşa. 
u~ Yuvalı = Tepesi çukur demek-

<a) SeYnr = Fese dikili olmayan püs-

''Babam sızden onun da ders al
masını istiyor Adnan Bey," demiş, 
sonra kocasına bakarak Adnana an
latmıştı: 
''Kardeşimi çok beğeneceksiniz, 

benim gibi değil, o hem güzeldir, 
hem başkadır!" •it 

Belkisin bu lafı kocası Husreve 
taştı: O, Husrevin kendinden fazla 
hemşiresini beğendiğini sanıyordu. 
Halbuki Husrev ne Belkisi beğeni
yordu, ne hemşiresini, ne de bir baş
ka kadını ... 

Adnan da bu lakırdıyı kendisi 

içtn söylendi sanmış, boş yere içlen
mişti: Demek ki Belkis, başka kadı
nın güzelliğinden bahsedecek kadar 
Adnana ehemmiyet vermiyordu! 

Belkis hemşiresinin güzel olduğu
nu söylemese bile, Adnan Belkisin 
güzelliğinden duyduğu ıstırap için
de onun görmediği hemşiresini de 
güzel ve kibar bulmağa hazırlan

mıştı. Yalnız bu yeni vak'anın yeni 
bi rf elaketi vardı: Derslerde Belkis
le yalnız kalmak saadeti ortadan 
kalkıyordu. 

[Arkası v.ar] 

Romen milli takımı Bulgarları 4 -1 
yenerek Balkan kupasını kazandı 

Geçen hafta Bükreşin Onef stadın 
da Romanya, Bulgaristan, Yunanis
tanm iştirakile başlanan Balkan ku
pası maçlarının finali, dün, 40,000 
kişiyi mütecaviz bir seyirci kalabalı
ğı önünde Romanya ile Bulgaristan 
arasında yapılmıştır. Galibinin Bal
kan şampiyonu olacağı bu müsaba
kayı beynelmilel hakem federasyo
nu kaideler encümeni reisi Alman 
Doktor Bavens büyük bir meharetle, 
hiç bir sıztltıya meydan vermeden 
idare etmiştir. Maç çok heyecanlı 
olmuş ve Bulgarların sert tabiyeleri
ne 7 oyuncusu Macar olan Romen
ler kaçak ve seri bir oyunla muka
bele ederek neticeyi 4 - 1 kazanmış
lardır. Bu vaziyet karşısında Roman 
ya 2 galibiyetle Balkan şampiyonu, 
Bulgaristan 1galibiyet1 mağlubiyet 
le ikinci, Yunanistan 2 mağlubiyetle 
üçüncü olmuşlardır. !stenen tazmi
natın kalkması yolundaki teşebbüs -
ter üzerine gelecek sene bzim de işti
rak edeceğimiz kupa maçlarına bir 
ihtilaf yüzünden turnuvadan çekilen 
Yugoslavvyanın da tekrar iştiraki i
cin çalışılmaktadır. 

Fener&ahçenin senei 
devriyesi 5 Temmuza 
bırakıldı 
Kuruluş yıldönlimUnü her sene 7 

Haziranda büyük merasimle kutlu
layan Fenerbahçe kulUbU, Futbol Fe 
derasyonu tarafından olimpiyatlara 
gidecek takım oyuncularının seçimi 
için First Viyana takımı ile tertip 
edilen karşılaşmalar dolayısile, kut
lulama gününü 5 Temmuza tehir et
miştir. İstanbul halkına Avrupanın 
en kuvvetli ekiplerinin oyunlarını 

seyretmek imkanını vermek için bü
yük fedakarlıklara katlanan Fener
bahçeliler, bu seneki yıldönümleri 
için Çekoslovak veya Viyana takmı
larmdan birisini getirtmek üzere mu 
babereye girişmişlerdir. Haber e.ldı
ğrmıza göre Avusturya futbol dikta
törü Hugu Mayzel'le yaptıkları mu
habere müsbet bir şekilde nihayet
lenmek üzeredir. Gösterilen son şe
raitte uyuşulduğu takdirde geçen 
hafta yapılan İngiltere - Avusturya 
milli maçına beş oyuncu veren, kad
rosunda Sindalar gibi tanınmış oyun 
cular bulunan Avusturya takımının 

şehrimize gelmesi kuvvetli bir ihti -
mal dahilindedir. 

Almanya milli fuf bol fakımı 
Olimpiyat için hazırlanmakta olan 

Alman milli takımı lngiltereden da
vet edilen profesyonel İngiliz takımı 
nı 4 - 1 mağlup etmiştir. Birinci dev 
re 1 - O İngilizlerin lehine bitmiş i
ken ikinci devrede çok haklın oyna
yan Almanlar üst üste yaptıkları 4 
golle galip gelmişlerdir. 

Olimpiyat seçmeleri 
nasll yapllacak ? 

Tokat saylavı Süreyyanın 

gazetemize verdiği beyanat 

Olimpiyada iştirak edecek millet
lerin ikametine tahsis edilmek üze
er Berlinde inşa edilen olimpiyat kö
yünde Türkiyeye ayrılan yerleri 
tesbit etmek ve olimpiyat komitesi 
hazırlık servisiyle temaslarda bu
lunmak üzere Berline giden Türki
ye olimpiyat icra komitesi azasın • 
dan Tokat saylavı Süreyya, dün 
kendisiyle görüşen bir muharririmi-
ze tetkikleri etrafında şunları söy -
!emiştir: 

"- Sporcularımızın olimpiyada 
iştiraki hükiimetimizce kararlaştı -
ğmdan Haziran içinde Kadıköy li -
sesinde bütün spor şubelerimizin iş
tirakiyle bir kamp kurulacaktır. 
Hiçbir istisnai muamele yapılmamak 
şartiyle bir ay sürecek olan kamp
ta, sporcularımız kendi şubelerinde 
gerek Balkanlarla, gerek A vrupanm 
bazı devletleriyle karşılaşacaklardır. 
Bu temaslar bize olimpiyat kafile -
sinin kat'i şeklini tesbit ettirecektir. 
Berlinde yaptığım tetkiklerde, mü
sabaka mahallerinin nekadar titiz -
tik içinde hazırlandığım yakından 
gördüm. Sporcuların ikam.etine tah
sis edilen olimpiyat köyünü geı.dim. 
Edindiğim intibah tasavvurun fev
kindedir. Almanya hükumeti, olim
piyadın kusursuz devamını temiıı 

için 18.zımgelen biltün tertibatı ala -
rak büyük bir faaliyetle çalışmakta
dır. 

Sporcularnmzm :A.lmanyada bu • 

' J FAYDALI - -~ --- -e (Her ... n .. bir ~.JV~ ftU.U 

lliki.ye Cç har~ hDkayesı 

~~ BiLGiLER \.:...------.. --- Fikret ADIL 

Bugünkü Program 
lstanbul 

18,- Hafif musiki (plak), 19,- Haberler 
19,15. Muhtelif plaklar ve ıes musikisi 
20,- Keman solo: Bayan Pakize İzzet Ne
zih tarafından (Piyano refakatile), 20,30 
Stüdyo orkestralarL 21,30 Son haberler, 

Saat 22 den sonra Anadolu ajansmm ga
zttclere mahsus havadis ıervisi verilecek· 
tir. 

Ankara.: 

12,30: Plak yayımı ve ajans haberleri; 
19,30: Ktisik plik yayımı; 19,50: Doktor 
konuşuyor; 20,10: Karpiç şehir lokantasm
dan nakil; 20,30: Ajans haberleri; 20,40: 
Karpiç şehir olkanasmdan nakil. , 

RUKREŞ 

18: Plak; 20: Piyano konseri: 21,15: 
List'in eserlerinden konser; 22,45: Şarkılı 
orkestra; 23,30: Plik; 23,45: Almanca, 
Fransızca ha berter; 

Berlln 
Çalqma aaatleri: Saat 10.4S - 14.20 : 

ı 74 m. •e 31, 4.5 m Saat 15.00 - 18.35: 
31,SS m. Sut 10 - 23.3.5: 2.5, 40 m. •• 
•9 81 m. 

Londra 
Çı.qmı aaatlerl: 10 - 12,20 ı 25,SS m 

•e lll . 5.5 m Saat lS - 15.45 ı 16. 86 m 
•e 1\., 82 m. Saat 16 - ıa : Göıterilen 
ooıtalardan ilıciıi. 10.82 m. 2.5. 20 m. n 
31 • .55 ın. 

S at t.ı,1.5 - Zll.llO : Ginterilen 2 •eya 
L poıta 10. 6t m. 2.5. 5S aı., Sl, 5.5 n 49. 
10 m .. 

~tnemalar, Tiyatl'olar 

• TEPEBAŞI ANFİ TİYATROSU : 
Bu akşam saat 20,30 da (Süt Kardeş
ler}. Komedi 3 perde. Her yer elti ku
ruştur. 

• FRANSIZ TİYATROSU : Saat 21 de 
Prof. Zati Sungur, Manyatizma, Spiri-

tizma, Fakirizm ve İpnotizma numara
larL 

• MELEK : (Broadvay Melodi) •e 
(Monte Kristo). 

• ELHAMRA : (Adalar Şarkısı) ve 
(Sevda Gecesi). 

• lPEK : (Klo-Klo) ve (Kaplan Kız). 
• TÜRK : (Saadet) ve (İki Gönül Bir 

Olunca). 
• tJSKÜDAR HALE : (Mariyetta). 
• SUMER : (Kızıl Alev) çe (Kadmlar 

Gölü). 
• ALEMDAR : (Köniksmark) ve (Su

ııan Banyoda). 
• AZAK : (Wonder Bar) ve (Vahşi At

lar Kralı). 
• MİLLl : (Sevmek Yasak Mı) •e (Ö

lüm Kasırıııası). 
• HİLAL : (Hücum Filoıu) ve (Sevda 

Maceraları). 

• KADIKÖY SÜREYYA: (Ap Bando
sıı). 

Davetler. Toplantılar 

KONFERANS 
Eminönü Halkevinden : 
19. 5. 1936 cuma cünü saat 18 de Evi-

miz Cağaloğlu mtrkez • salonunda Univer
site Doçentlerinden Dr. Süheyl Ünver tara
fından (Epidor) mevzulu ve projeksiyon
lu bir konferans veriltcektir. Bu konferans 
bütün yurtda§lara açıktır. 

TEŞEKKÜR 

l.tanbul Verem Mücadele Cemiyetinden: 
Sandoz: Müstahzaratı (İstanbul) vekili 

kimyager Bay Mehmed Fuadm Eren.köy 
Sanatoryomu için hediye ettiği Müstahza
rattan dolayi İstanbul Verem Mücadele 
Cemiyeti kendilerine derin teşekkürlerini 
sunar. 

IV Beyefendi müsaade buyururlarsa şim-
Şimdi o önde, ben '\rkada ilerliyor- di de o anlats:ı.:ı! 

duk. Aliço hakikaten iri yan bir a- - Hay, hay .. Liitfen Kadri Bey, 
damdı, emindim ki, tam karşı- siz ... 
mızdan birisi bizi görse, yalnız onu - Efendim, reisin yanma döndü .. 
görürdü, onun dev gibi vücudü, be - ğümüz zaman, demiştim, onu kahka
nim, o zamanda böyle ufak, tefek o- halarla gülerken bulduk. Hadise şu 
lan vücudümü örtüyordu. Ve Aliço, imiş .. Şakiler, sahile çıkıp yalvara 
bir kaplan gibi, sessiz, yaylı adım- yalvara sürünürken Mustafanm attı
larla yürüyordu. Ben, adım.lan ona ğı kurşunlarla ölmüşler ve orada kal 
uyduruyordum, ve mütemadiyen göz- mışlar. 
!erim onda olduğu için, sanki benim Fakat bulundukları yer bir kum
adımlarımı da o atıyormuş gibi geli- sal olduğundan, ölü dalgalar sahile 
yor, bir yorgunluk duymuyordum. vurdukça, cesetleri sürüyerek biribir-

Iki saat kadar böyle yürüdük. Ha· lerine yaklaştırıyor, çekilirken eski 
va, şimdi iyiden iyiye aydmlamağa vaziyetlerine getirip bırakıyormuş. 
başlamıştı. Alico: Bir makine ittıradı ve intizam1 bu ha 

- Bey, dedi, köyde fazlaca oyalan- reketi tekrarladığı için, alaca karan
dtk diye bu kestirmeyi aldım ama, yi lık içinde, biz, onların konuştuklarını 
ne varmadan evvel gün doğacak... 'bizi görünce eski yerlerine çekildik· 

- Ne yapalım Alico? !erini sanıyormuşuz ... 
- Hiç beyim... Her iki hikayenin sonunun umul • 
Bir dakika durdu, sonra sordu: madık bir şekilde bitişi gençlerin yüz 
- Bey üzerinde sila.Iı var mı? !erinde birer inkisar uyandırıyordu, 
_Yok. Cemil Beyin de hikayesinin böyle bir 
tçime müthiş bir şüphe düşmüştü şe~il?e biteceğini tahmin e~erek ses .. 

A1ico, ne diye silahım olup olmadığı- lennı çık~rmadılar, ve Cemil Bey bu• 
nı soruyordu. Hakikaten silahım yok- nu anladı, . 
tu. KöylU kıyafetine girerken, silah - Ne ~apayım. çoc.uklar, dedı, mu 
almağı düşünmüş, fakat yakalandığı hakkak hıkayelerın bırer sonu .. olur. 
mız takdirde. bunun şUphe uyandıra- ~~ar b_azen. f~ci, b:ı-zen de gUlünç ... 
cağını bildiğimiz için almamıştım. tur. Benı.m. hıka~emın son.~~· hıg 
H silah neye yarardı? Şimdi birer olmazsa ıstıfadelı olmak gıbı hır de .. 1 

bı!r, Aliçonun karısile konuştukları ~ir de .... Ha~di buna. meziy~t d~ye ... 
aklıma geliyordu: "Buraya döndüğü hm~. mezıyetı var. Alı~o be~ıI? Uzerı• 
mü kimseye söyleme .... Beyi geçire _ me atlar atlamaz elbıs.elenmı parça .. 
yim yarın gelirim ... ,, Üzerimde, o za- !arca.sına yırtarak hem soydu, cen .. 
man için mühim bir para vardı. He- netten kovulmuş .A~em baba gi~~ hı .. 
le bir köylü için bu, muazzam bir ser raktı. So~ra aynı silratle ke"?~ısı de 

t ·d· soyunmaga başladı. Daha bıtırme .. 
ve~ ı. . . de idik. Bulgarlar arasın mişt~ ki: üç iri çoban. köpeği hendek• 

arp ıçın . ten ıçerı atıldılar Ahço· 
da idik. Aliço beni orada temızlese, A b . ' k d' , 

. d .. h b'l d mezeli - man eyım ıpır ama. 
kimse on an şup e ı e e e . Ded' "}'' 'b' d B d .. 

· · kil kal d k d 1 r ı ve o u gı ı uzan ı . en e oy .. Bızım er ya an ı zanne ere - 1 t K'" ki b .. k kl ~ 
di Bulgarların ise, bizi ~örmedikleri ealyap ~m. b 0

1
Ped 

1
er Gı~~ 0.

1 
amAl~ga, 

· . . d Al' Y amaga aş a ı ar. ozucı e ıço-ı 
için haberlen bıle olmaz ı, ve ıço b k d H. edil b' h . .. .. ya a ıyor um. ıss mez ır are• 
bu para ile pekala .. :. .. ketle iri elini köpeklerden birinin 

Uzaktan gelen bır kopek ulum~sı boynuna uzattı ve bir ham.lede onu 
d~şüncelerimi durd~rdu.. Bun.u .bır. ~ırtlakladı. Biraz sonra köpek boy
bır uluma daha ~akıp ettı ve gıttıkçe lu boyuna yanma uzanmıştı. öteki 
sesler yaklaşmaga başladı. iki köpek ayni akibete uğradilar. Biz 

Aliço, bana dönerek ve elile sus - de kalkrp, giyindik ve yola düzülerek 
mamı işaret ederek yolun kenarında- sağ, salim karargaha geldik .. 

lundukları müddetçe ikametlerine ki hendeğe atladı, beni de kolumdan Aliço sonra anlattı: Meğer köpek 
tahsis edilecek yerler temin edilmiş tuttuğu gibi içeri çekti. Bir an, mu- çıplak insana dokunmazmış, bunu ba .. 
ve bu hussuta hazırlık servisiyle mu kavemet etmeği düşlinmliştilm, fa - na anlatmağa hem vakti olmadığı 
tabık kalınmıştır. kat bileğime yapışan elin mengene - için hem de sesler duyulur endişesile 

Olimpiyatlara iştirakte gayemiz sinden kurtulmak imkanı yoktu ve beni yatırıp soymuş idi. Böylece be. 
Y3.lnız spor değil, belki ondan mü - Aliço beni bir çocuk gibi kucağına a- ni para için öldürecek zannettiğim 
hitn olan Türkün centilmenliği, fa - tarak hendeğin içine a1mıs ve muka- bu erkek adam hayatımı kurtarmış
zileti, kibarlığı ve disiplin noktasın- vemet imkansız bir kuvvetle ilzerime tı. 
dan tekemmül etmiş Kemalist genç- 'ittlarak ...... 
lik kütl · · tı·ştı·gını-· · harı'ce g " Hizmetçi, elinde tepsi içerl gır· iyor~ esının ye os- Cemil Bey hikayesinin burasına ge 

(Son) 
termektir. Binaenaleyh bir genç, lince sustu. Oğlunun bütiln arkadaş- du. 
beliti bir sporda en ön planda gele- lan. dudaklarmdan çıkacak sözlere. 
bilir. Fakat disiplin, hüsnü imtizaç, sanki gözlerile takılmışlar gibi, bek
intizaınperverlik bakımlarından ikin liyorlardı. Fakat o, zile basarak, biz- --=-===-===========

Fikref 'ADI( 
ci planda gelen sporcu bizim için 
her halde şayanı tercih olacaktır. metçiyi çağırdı ve gelince: 
Bütün hislerimize disiplin haklın 0 • - Sabah oldu, dedi. Görmüyor mu 
lacağmdan mutlaka kalabalık bir sun? Bize kahvaltı hazırla! 
kütle götürmek için şöhretlere bağ- Hakikaten sabah olmuştu, hizmet
lanmış bir vaziyette olmadığımızı çi gidip perdeleri acmca dısardan. 
efkarı umumiyenin bilmesi lazım - bol bir güneş içeri doldu ve elektrik 
dır. Kafilenin temmuzun son hafta- lambalarınm ışıklan birer acınacak 
!arma doğru hareket etmesi takar - hal aldılar. 
rür etmiş vaziyettedir. Cemil Bey Saide dönerek: 

Olimpiyatları görmek, kendi mil- - Söz, dedi, sizin. Hikayenizin so-
letlerinin müsabıklarmı alkışlamak nunu anlatınız. 
gayesiyle Finlandiya.dan 3000, Bul- Herkes 0 tarafa döndü. Sait otur
garistandan da 2000 seyirci müra - duğu yerde ve ellerile işaret etmeder 
caat etmiştir. Gönül çok arzu eder- bir şey anlatamıyacağı için ayağs 
ki, bizim çocukların da kendilerini kalktı ve: 
teşci edecek bir kütlesi bulunabil - _ Hep, dedi, güleceksiniz. Olilleri 
sin. ilstüste, tramvaya müşteri doldurur 

Seyahatimde Almanya spor teş - ~bi, istif bile etmeğe ltizum görme
kilatı rüesası tarafından gördüğüm den atmışlar. içlerinden birisi kolu 
hüsnükabulden ve eporculuımız için havada donmuş, kalmış. Kamyon 
yapılan hususi anlaşma.laradan çok sarsıla sarsıla giderken, kendilikle -
memnun ve mütehassis olduğumu rinden istif olmuşlar ve sırtıma do
da aynca ilave ederim.,, kunnıağa başlamış. Ben de dirildi de 

JJarisfe Hokey maçları 

YENı ENSRiYAT 

Yeni Hayat 
Beyoğlunda haftalardanberi dil .. 

lere destan olan ve binlerce halkı 
hayretten hayrete düşüren hokka • 
baz Zati Sungurun kızı nasıl kesti
ğini, iğneleri nasil yuttuğunu ve di· 
ğer hünerlerini başka hokkabazların 
dilınden öğrenmek isterseniz bu haf· 
ta çıkan Yeni Hayat'ı okuyunuz. 
Yeni Hayat'm bu hafta çıkan sayı. 
sı bunlardan başka birçok kıymetli 
muharrirlerimizin yazılariyle sayısız 
tablolar ve canlı mevzuları ihtiva et
mektedir. 

~ .................. ..:ı- ~ 

DOKTOR 

Kemal N. imre 
CİLT VE ZU'1~tı:vt 

HASTALIKLAR MüT..:;H.~srsı 
Paris, 25. (A.A.) - Pek ziyade 

çekişilen bir hokey maçında, Fran
sız takımı Afgan takımını bire kar
şı iki sayı ile yenmiştir. 

dokunuyor diye Urkmüşüm .. Ve ken
dime geldiğim zaman, etrafımda ar
l(adaşlan buldum. Silah sesine koş . ı Adres: Beyo~:u lı;t1~!!il rutl~~~ı 
'l'luşlar ve beni orada baygın bulmuş Rumeli Han No. 16 

Bertin olimpiyatlarına iştirak e
decek olan Afgan takımı, şimdi Av
ıııpa' da bir turne Y.apmaktadır. 

!ar ... 
lşte mesele bundan ibaret.. Zaten 

çoğunuz anlamışsınızdır... Benim 
asıl merak ettiğim Kadrinin hikaye -
sinin sonn.- <Cemil Beyi östererekl 

Hergün öğleden sonra hal!ltaJa. 
rmı kabul eder. 

Telefon: 4 01 !'>~ -
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Bütce müzakeresi Sol partiler 
. [Başı 1 incide] 

lan ihtiyarlardan biri taşıyordu. 

,-----------------------------~-

[Başı 7 incide] liralık bir tasarruf temin etmiş ol • nispet edilmesi rid' F k t b 
b' h · ti k .. k 1 zaru ır. a a u 
ır ~ıye e orunduğunu anlata mMı~ı şu ran a kaydederek demiş- nisbet iki para arasındaki nispet • 

Bunlan takiben sosyalist ve ko
münist şefleri geliyordu. Bunların 
arasında bulunan bilhassa B. Blum, 
hararetle alkışlanmıştır. Arkaların -
dan iki partinin mensupları sendika
lar, cüınhuriyetçi eski muharipler 
ve münevverler gelmişlerdir. 

l __ , _ Gilrieş - D il J 
Sayı an lamlı kelimeler rak Fi~aı;ıs Bakanına teşekkür etti tir kı: . .. tir. Bu nispet Türk parasını filan 

ve dedı kı: - Kürsuye gelmem bir arkadaşı- paranın va.c;ayeti altında bulundurul-
."- l!te anlıyoruz ki, hükumeti - mızın miltaleasrna iştirak etmemek masını icap ettirmez. Bu kürsüden 0 

~ıız bu ışlerde lazımgelen ehemmlye ve ona cevap vermek içindir. Bence sözlerini kendilerine reddederim. 
111. 

ti vermiş ve biltUn kanı.rla~ı anlat- bu memleketin iman inkişafı 200 - 931 tarihine kadar Türk parası
mıştır. -~a.ten me~eketin her tara- ~00 ~il~on lira n_e yapılabilecek bir nın kıymetinin tayini için İngiliz li
fında gorlilen büyuk eserler, yapılan ış degıldır. 500 mılyon lira ile 20 se- rası ele alınarak 10,30 üzerinden ya
ve yapılmakta olan işler, tsmet tnö- nede azami bir gayretle belki isteni- pılıyordu. O vakit de Türk parası 
nü~nUn bu işi ve vazifc~i nasıl kavrn le? neticeye varabiliriz. Bu itibarla İngiliz lirasının vesayeti altında mı 
dı~nı v~. nasıl muvaffakıyetle başar bütçemizin masraf kısımlarında ba- idi? Hayır, Türk parası İngiliz pa • 
drgını gostermektedir. Bizim de ya- zı rakamların indirilmesi gerek imar rası düşünce kendi kalitesini muha
pacağımız iş, büyüklerin gittikleri hususunda ve gerekse zirai, iktısadi faza etti. 

Paris, 25 (A. A.) - Sosyalistler
le komünistlerin dün "Federler du
varı" nda yapmış oldukları nüma -
yiş, saat 21 de sona ermiştir. Bu 
saatte son alaylar, mezarlığı terket
mişlerdir. Bu sırada da ortalık ka • 
rarryor ve bandolar hiç durmadan 
"enternasyonal" marşını çalıyordu. 

Sayı sözü ve anlamıyle ilgili daha 
birçok kelimeler vardır. (Hisse) ve 
(Hazz) da bunlardan biridir. 

(Hisse): bir adama eayılrp verilen 
parça demektir. Arap sözIUklerinde 
bu kelime, sayı anlamına geldiğini 
yukarda yazdığım (Hasis) ve aydın
lık anlamında (ahass) sözleriyle ol· 
duğu gibi saymak anlamında Yakut
ça (ahsa) ve arapça (ihsa) ile eti • 
molojik şekilleri biribirinin ayni o • 
lan (ihsas) da bir adama hissesini 
vermek anlamında kökle birleşik 
gösterilmektedir. 

parayı, malı israf etmek, bitirmek • 
tir. 

Sarf ve israf edilen şey, biter, ı:a• 
yl olur. 

!şte ziyi anlanu ve slSzleri de bun· 
dan çıkmıştır. 

Kırgızcada (zaya) (39) ve Çuvaş· 
ça (saya) (40) bir şeyi zayi etmek· 
tüketmek demektir. Arap dilinde de 
kelimenin doğru söylenen şekli (ı:ı-
ya) değil (zayii.) dır. 

yollarda yürümek ve onlara azçok a- s~hada bunların azaltılması ve tcd- ~ransız frangı da düşünce, ondan 
yak uydurmaktır. rıci bir surette yürUtlilmesi noktai da ayrılacaktır. Vasayet asla mevzu 

CUmhuriyet hük\imetinin en bU - nazanna asla iştirak etmem. Bilakis bahs değildir. 
.. Halkçılar cephesi,. mensuptan 

ile meb'us Doriot'nun komlinist 
~·Uk vasıflarından birinin başladığı kendileri de itiraf ettiler ki Avrupa Hatta şunu arzederim, uzun vade
lşi tamamlamak olduğuna işaret e - ufuklarında dola~an karabulutlar li taahhütlerde müteahhitler ecnebi 
den Hüsnü Kitapçı, umumi prensi- her devletten ziyade bizi alakadar parasiyle değil, Türk par~iyle ga _ 
bin dışında kalan bir iki şeyin UzUn eder. A vrupamn bu karışık zaman- ranti istemektedirler. Türk param 
tü verdiğini, mesela fasılları arasına lannda biz memleketimizi ne kadar bütçe ve tediye muvazenesine daya
konan ve memlekete sokulacak şeke imar edersek azami feragat ve e;ay- narak kendi başına en kuvvetli bır 
re aft olan rakamın mantıksız bulun retle demir leblebi haline getirirsek para olmak vasfını muhafaza etmek 
duğunu, çünkü fabrikalanmızm ihti o kadar istifade etmiş oluruz. tedir. 
yacı karşılayacak kadar şeker çıkar İmar noktasından memleketimizin Ne Fransız frangının, ne de tn -
dığını, geçen ~ene şeker getirtilmesi arzu ettiğimiz seviyeye gelebilmesi giliz lirasının vesayeti altında de • 
ic:;in karar verilmesine sebep, bUtçe- için 200 milyonun dahi ki.fi gelmiye ğildir (Alkışlar). 
nin tanziminden sonra şeker fiyatla- ceğini arzetmiştim. Bunun idn baş- Paranın hassasiyetle takibi!li 
rının ucuzlatılması olduğunu, yalnız ka membalar aramalıdır. Dahil ve ha tavsiye ettiler. Emin olsunlar, ge
bu çeker ithalinin devam ettirilme • ric:;ten zirai ve iktısadi teşebbüsleri- rek hükumet, gerek Maliye vekfı.leti 
mesi lAzımgeldlğini ve açılan fabri- mizi vaptıracak muhataplar aramalı- ve gerekse Ma·kez Bankası bunu 
katarın memleket içinde yaratacak- yız. Bence istikrazdan korkmak doğ kendi düşünüşlerinden çok ve daha 
lan hayat ve hareketin, gümrük fe- ru değildir. Ancak bu istikraz Bayın fazla bir hassasiyetle takip etme)c -
dakarbklarmı tabii kılacaklarını. şe- dırlık işlerine tahsis edilmek şartile tedir. Ancak açık olarak arzederim 
ker endüstrisi ıııayesinde de memle- havırh olur. ki, Tilrkiyenin milli Türk parası U
kette verimli ziraatin başladığını, is- Bundan sonra Yahya Calin Kargı zerinde bir taraftan istikrarını tav
tihsal ucuzladıkça istihUıkfn de art- <Ankara) söz almış ve müzakere u- siye etmesi, diğer taraftan turistler 
mı, olduğundan fabrikaları durdura sulüne temaııı ederek: için bir kambiyo yapılması teklifini 
rak değil, yeni fabrikalar açarak işi "- Burası kürsUi muallayi millet- bir tUrlü anlıyamadım. 
önlemek 18.zımgeldiğini söyledi. tir. Bur:ıda her arkadasrmrz istedi~i Bir paranın üzerinde iki kıymet 

Devlet Denizyollannın Mısır sefer- sözü söyler ve hangi vekili isterse is- yapılmasını tavsiye etmek bir tena
lerini kesmesini doğru bulmadığını tediği gibi tenkit eder. Cevap vermek kus değil midir? Bu tenakus k&rşı
söyliyerek ziyan da etmiş olsa, baş- hakkı do~rudan doğruya vekile ait· smda itiraz ederim ki Türkerin fikir 
lanmış bir iş olması, kardeş bir mem tir. Şimdi herseyi bırakıp biribirimb:i lerine iştirak edemiyeceğim.,, 
leketle ekonomi birliği temin etmesi tenkit mi edeceğiz? Yoksa bütc:eyi Fasılların müzakeresi 
bakımından da faydalı olan bu işe mi tenkit edece,?i:r.? Doğru ı!ÖrmUyo 
devam edilmesini söyledi. rum yapılan muameleyi . ., demiş vı:: 

HUsnU kitapçıdan sonra Ziraat alkışlanmıştır. 
Vekaleti büt~esine verilen paranın 
doğrudan doğruya köylü ile ali.kalı 
l~lere harcanmasını teklif eden HUs 
nü Kitapçı, herşeyden evvel silo ve 
depo yapılmasının lRzımgeldiğini ve 
gerive kalan parayı da muntazam bir 
~ekilde ve toplu olarak su işine har
camak icap ettiğini. bunun için Ba
yındırlık, Ziraat ve Sıhhat 00.kanlık
lan bütçelerine konulan paran~r 
leştirı.ilerek bu işe harcanmasm~k 
faydalı olacağını anlattı. Nüfu$umu 
zun artması bakımından fazla çocuk 
lu ailelere vergi muafiyetinin veril
mesinin yerinde bir iş olacağını, ka
zalardaki doktorlar meselesinin hal
ledilmesini, tasarruf hesaplarında 
biriken parada olduğu gibi, birikti
renlerin de sayısının artmasmm te
menniye değer olduğunu söyledi. 

Ser~ Türker'in sözlerf 

Maliye Vekilinin cevabı 
BUtçenin heyeti umumtyesi hak -

kında son sözü Malive Vekili Fuat 
Ağralı ileriye sürülen mtltalealara 
ka~ı şu izahatı vermiştir: 

11
- Söz alan arkadaşlarımızın ten 

kitleri içerisinden bendenizi alake.dar 
eden kısımlan toplamaya çalışıyo -
rum Şeker haıtkmda. orman keres
teleri hakkıffi!a, sulara taall\ik eden 
kısımlar hakkında tabii alakadar vP. 
Kil arkadaşlarım cevap verccklerdir 
En ziyade bendenizi alakadar eden 
nokta. Türkerin söylediği sözlerdir. 
Ona. cevap vermek mecburiyetinde -
ylm. 

Biraz evvel. kUrsUdeki arkadaştan 
mm sözleri. oldukça cevap teşkil et
mekte idi. Eğer Yahya Galip arkada
tımızın mutlaka vekil, cevap versin 
şeklindeki sözleri olmasaydı, belki 
sarfınazar edecektim. Ama vekil ağ
zından olmak üzere bir daha lazım 
gelen mütaleala.n söylemek isterim: 

Bundan sonra vekillerin kendi ve
kaletlehl"1i alakadar eden suallere 
kendi bütçeleri görüşUIUrken cevap 
vurmeleri karar altına alındı ve büt-
çe fasıllarının mlizakeresine geçildi. 

Kamutay bütçesi 2.901.480, Riya
seticümhur bütçesi 400.100, Divanı 

muhasebat bütçesi 589.590, Başve -
kalet bütçesi 1,246,240, Şürayı Dev
let bütçesi 220,900, İstatistik Umum 
Müdürlüğü biltçesi 312,200 ve diya
net işleri reisliği bütçesi de 607,630 
lira olarak kabul edildi. 

Kamutay bugünkü toplantısında 
aldığı bir kararla bütçe müzakeratı
nm devamı müddetince her gün sa
at 14 te toplanacaktır. 

Necaşinin seyahati 
dolayısiyle 

grupları, siyah bayrak taşıyan a -
narşistler ve Troçkinin dördüncü 
enternasyonali mensupları arasmda 
ufak tef ek hadiseler olmu§tur. 
Doriot'nun grupları Moskovamn 
Fransız siyasetine müdahalesine 
düşman olan Doriot'yu takip edi
yorlardı. 

Troçkinin dördüncü entemasyo -
nali mensuplarına asıl komünistler 
yuha diye bağırmışlar ve Pere La
chaise mezarlığına girmelerine ma
ni olmuşlard:r. 

Herriot'nun nutku 
Liyon, 25 (A. A.) - Herriot, bir 

milyon eski muharibin dahil bulun
duğu MaliUler ve eski federal birli--· . . 
gının senelik kongresinde bir nutuk 
söyliyerek demiştir ki: 

Bu Uç kelimenin etimolojik tahlili 
şöyledir: 

(1) (2) (3) 

Ahsa : (ah + 8.8 + ağ) 
thsa : (ih + ıs + ağ) 
thsas : (ih + ıs + as= ağ) 

ÜçUncü kelimenin Uçtincü unsuru 
olan (as) taki (s) harfi (ğ) nin de
ğişimidir. Burada (s) nin değişmiş 
o!~uğunu gösteren bir tanık ta: arap 
dıhnde son iki harfi aynı cinsten o
lan kelimelerdeki son harfin çok ke
re (ı - y) değişmesine uğramuıı -
dır. 

Yukarda sayı anlamiyle birleışik 
olarak anlamak, duymak yerinde 
kullanıldığını gösterdiğim (ihsas = 
ihsa) gibi bunun kural altına. alın • 

"Yaşasın sulh demek 
Fransa demektir.,, 

yaşasın mış birç~k örnekleri vardır. AM.p 
gramercıleri bunu, mahiyetini iyice 
anlamadıklarından, söylemeyi kolay
Jaşt?"mak için yapılan bir 11es değiş
mesı sayarlar. 

Kongıre reisi Henri Pichot, fede -
ral birliğin partiler haricinde ol • 
ınakla beraber, meclisin yeni ekseri
yetinden ilham alarak "iktidar mev
kiini eline alacak olan htik\imetin 
zafa kapılmaksızın ve dahili harb 
ve nifak tahrikçilerine karşı asla mu 
maşat göstermeksizin hareket etme
si 18.zım geleceği mütaleasında oldu
ğunu ve bunu Umit etmekte bulun
duğunu, zira bütUn memleketin ken
disine müzaheret edeceğini söylemiş
tir. Federal birlik, Fransanrn her 
ne sahasına olursa olsun kat'iyyen 
istememekte olduğu faşizm ve Hit
lerizm hulyaları peşinde koşanların 
boş nUmaytşlerlne nihayet v recek 

bir cilmhuriyketçi zaferi i:otemekte
dir. 

1- d1sababada 
[ Başı 1 incide] 

ma \'ermekte olduğu mana, her hU
kfımetin, süel ve coğrafi durumu ile 
kabili telif oldukça, her türlü taarru 
za karşı durmak mecburiyetinde bu
lunduğu merkezindedir. 

Arapçada (Hazz) kelimesi de hil!
se gibi nasip anlamındadrr. 

Bu kelimenin cemi olarak (ahuzz) 
ve (ahzi) sözlerini görüyoruz. A
rapça mükesser cemilerin bir takımı 
Türkçemizin aynı anlamdaki müfret 
!leklinden başka bir şey değildir. Ke
limelerimiz arap diline geçerken an
lamlarında genellik bulunanlar cemi 
saytlarak bunlardan ayrıca bir de 
müfret şekli çıkarılmıştır. Müfret 
diye alınan kelimeler de sonradan a
nalojik bir şekilde cemi sanılan öl -
<:illere sokulmuştur. Arapçada mU -
kesser cemi vezinlerinin bir kural al
tına alınamıyacak kadar çokluğu, 

-biribirlni t~nuı.zlığ%, bir kelimenin 

dört. beş tlirlil cemi kılığına girebil
mesi. kelime cemi iken bunun mUf -
ret gibi bir veya birkaç daha cemi 
vapılması, cemilerden bir takımının 
müfredi nedir, bilinmemesi, ve mU-
ke~ser cemilerin eski devirlerde gü
ney araplarmda kullanılmamış ve 
bilinmemiş olması bunun en büyük 
tanıklarındand1r. Doğu . dil bil<tinle
ri gibi batı dilcileri de mUkesser 
cemilerin nereden ve nasıl çıktığını 
bir türlti anlıyamamışlardır. 

(Saya - zaya) sözleriyle (eksil· 
mek) aynı unsurlardan ibarettir, yal 
nız ilk iki şekilden ana kökün yeri· 
ni tutan ek düşmüştür. Nasıl kl 
Türkçede de (ahsa - agıs) gene anB 
kök düşerek (say - sa) kılıklarmıı. 
girmiştir saymak gibi (samak) tB 
aynı anlamda kullanılan bir kelime· 
dir. (41). 

Arapça sandığımız (zaya) s8z0 • 
nün (ağ + az) kayna.şmış unsurla• 
riyle söylenen şekli olarak bir de (ı· 
zaa) (mazisi azla) sözü vardır ki 
parayı boş yere sarf ve israf etmeli 
demektir. ( 42) 

TUrkcede de bunun eibi (aı:rt· 
mak) ve (azıkmak) (43) sözleri de 
bir şeyi kaybetmek, zayi etmek an • 
lamına gelir. 

Gene arapçada (saya) gibi Çuvs~. 
lehçesindeki fonetik şekliyle (say') 
( ntaır.isi saa) söylenişi de vardır ıtı 
aynı anlamdadır. Bütün bu kelimeler 
"Güneş-Dil,, teorisinin analiz yoltıY• 
la incelenince hepsinin de aynı unsut 
lardan birleşmiş ve aynı anlalJ'I& 
bağlı kelimeler olduklan pek açıl< 
olarak görülebilir. llim, bize n&sıl 
başka başka görünen sayısız hadi • 
seleri belli kanunlara bağlıyars1' 
anlatıyor.ıa büyUk teori de ayrı ay• 
n birer kök ve kelime ı,eklinde ki\ -
muslar dolduran sözlerin biribirfyJe 
bağlılığını gözlerimizin önUnde bit' 
güneş gibi bellrtivermektedir. 

Naim OXA'f 

(36) Divınü 1Qgat-it-Tilrk. 
(37) Divıınü JQcat-it-Türk. 
(38) Radlof Çıiatıy lehçeai. 
(39) Radlof. 

( 40) Zelatinıkiy: Çuva~ eöztükteri 14 

ııti. 
(~1) Dl,,-enU lGget ıt -TUrh, 
( 42) Liaanülarap C. ıo. S. 100. 
(43) Pavet d~ Courtcille. 

Bağcıhk ilerliyor 
Aydın ve havalisinde 
yeni bağlar kuruldll 
Aydın, (Tan) - On yıldır bağlıı~ 

da büyük ilerleme ve yayılma vnf t 
dır. Tarım dairesi Burnuva Zir88 

EenstitUsUne toprak göndererek ~ 
lil ettirmiş ve uygun Amerikan 
ma cinsini tayin ettirmiştir. 
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Bundan sonra söz alan Berç Tür
ker dünyada haTp bulutlannın dolaş 
tığı bir sırada Millü Müdafaaya veri
len allka ve ehemmiyetin takdire 
hak kazandığını söyledi. Kabine ve 
bütçede azami tasarrufa riayet husu 
ıunda fikirlerini anlattı. Tediye ve 
para işlerini kontrol için salahiyet 
sahibi mUtehassıslardan mtiteşekkil 
bir ali tetkik heyeti kurulmasını tek 
lif eden Türker dedi ki: 

Masraf fasıllarının artmasından 
kendileri endişeye düşüyor. Vergi mü 
kellefiyetleri ağırlaşıyor, masraflar 
çoğalıyor. Müsmir masrafların art
ması lazımdır. diyor. 936 senesinde 
fazla görUlen masraflarımız. müda
faai milliye, Ziraat ve !ktısadi saha
lara verilen masraflardır. Bunlar ta
mamiyle müsmir masraflardır. fay
dalı masraflardır. 

Bu cevap üzerine Henderson, İtal
yanın mütearrız olduğu sabit olun -
c&. bunun niçin tatbik edilmediğini 
sormu~ ve Eden de Milletler Cemi
yeti konseyinin böyle bir tavsiyede 

1 bulunmamış olduğunu oöylemişÜr. 

İtalyan memurlarından kendisinin 
1 Cibutiye nakledilmesini istemiş idi. 

Araplar yalnız Türkçeden değil, 
başka dillerden aldıklan kelimele U-
7.erinde de böyle yapmışlardn. Gene 
Türk kökünden olduğu aynca ileri
de incelenecek olan ve rumcaya 
Farsçadan geçmiş sanılan (paradis) 
kelimesi arapçaya (fari.dis) kılığın
da cemi olarak girdikten sonra bun
dan bir de (firdevs) şeklinde müfret 
sıyga.sının çıkması. bunun sayılamt
vacak kadar çok örneklerinden biri-, 
dir. 

Bu çubuklardan geçen yıl 7. .p 
tane getirtilerek dağrtılmış, bU ? , 
da bakanlıktan 96.300 tane dahil ~
tenilmiş ve muvafakat cevabı gcıd 
miştir. llimizin dağlık kısmınd118, 
bağlardan kıf sonlarına kadar rt;'et 
ki kesilir, hele Nazillinin Sinekçil it 
köyünde bugün bile tizilm bullll8 11

- Türk ulusu, sulhU seven mil-
1 e t 1 e r i n b a 3 ı n d a d ı r. B o r -
cunu tanıyan. başkasının ziyanını Is 
temlyen bir ulustur. En başta yara· 
tıcı ve kurtancı uluş şefimiz, hük~
metin başında arsıulusal bir şöhreti 
olan lsmet İnönU ve memleketin bek 
çisi kahraman ordumuz durdukça 
Türk ulusu daima yükselecek, daima 
bahtiyar olacaktır, dedi. 

Ondan sonra söz alan Emin Sazak 
(Eskişehir) bütçenin denk mi. nok
san mı bir endişemiz kalmadığını, 
denk bütçe ve glinU gUnllne ödeme
nin İsmet tnönU hUkQmetfnln sarih 
hakkı olduğunu, bUtçenln tahdit ve 
tahkikindekl tetkiklerinin· takdire 
değer bulunduğunu, söyleyen Emin 
Sazak yol işlerinin ağır gittiğini, ve 
böyle bırakılırsa :50 sene sonra, ya
~adığımız yolun bozulacağını ve ye
nisine başlanacağını hUk\imet, de . 
mir eliyle bu işe sanlırsa Uc; senede 
herşeyin hallolunacağını, bunun için 
de herkesi 15 gün çalıştıracak, istis 
naf bir kanun ~ıkanlmaıu muvafık 
olacağını anlattı. 

Buğday vergisi 
Düyunu umumiye ve döviz işleri. 

seyyah işleri. yüksek tahsll ve lhti· 
sas işleri üzerinde temennilerini söy 
leyen Emin Sazak buğday vergisi U· 
zerindeki dilşilncelerinl anlatarak: 

- Bir milyon lira buğdayı koru -
mak için gayri kafidir. Bilhassa buğ 
dayın 5 kuruştan aşağı dUşUrUlme
mesini ehemmiyetle rica ve arkadaş
larımızın mUzaheretini isterim.,, de
t!. 

Emin Anılan (Denizli) Bütçe en
climeninin bütcede 4 küsur milyon 

Daha. ne istiyorlar, neyi tenkit 
ediyorlar, anlamıyorum. Muvakkat 
tazminat, para kime verilir, diyor -
lar. Kendileri hltfen kanunu müta -
lea ederlerse, muvakkat tazminata 
kimlerin kespi istihkak ettiğini an -
tarlar. Bu bUyilk tesisat masraflan
nı durduralım diyorlar. Buna, Tur
gut arkadaşım gayet güzel cevap 
verdiler. Ben bir şey ilave etmiyece
ğim. İkinci be3 senelik sanayi ve ik
tisat planından bahsederken hesap
lı iş yapalım, dediler. Hesaplı mı, 

hesapsız mı, iş yaptığımızı evvelce 
izah ettim. bakiyesini iktısat baka -
nına bırakıyorum. Yalnız, her halde 
endişelerine ma.hal olmadığına bu 
kürsüden açıkça kendilerini temin 
edebilirim. İstikrazdan elimize para 
geçmiyor, diyorlar. Belli ki, birinci i-
zahatımı dinlemeden evvel hazırlan
mışlar. ÇünkU maruzatımdan istik -
raz yapılmadığını anhyacaklardı. 
Ben bir istikraz yapıldı demedim, 
bir döviz kredisinden bahsettim. 
Borçlarımızın yansını, bizden mal 
mübayaa etmeleri suretiyle ödiye -
ceğiz dedim. İstikraz yoktur. 

Turistleır- için ayn bir kambiyo fi. 
atı tesis etmekten bahsediyorlar 
Kambiyoda fransız frangına bağlı 
bulunuyormuşuz. 12,6 frank, bir Ura 
ediyormuş. Acaba fransız frangının 
da sabit kalacağını maliye vekili ba
na temin edebllir mi? diyor. Büyük 
Millet Meclisi paramızın kanuni istik-
rarını temin ettiği gün bunun para
sının başka bir para. ile nispeti mev
zubah's değildir. 

Kanuni istikrazlar yapılıncaya ka
dar kuvvetli olan sabit bir parayla 

Negüsün son resimlerinden biri 

dradaki Milletler Cemiyetinin hara
retli taraftarları, Necaşiyi parlak bir 
surette istikbal etmeğe hazırlanmak 
ta dırlar. 
Necaşlnin Londrada bulunmasının 

ltalya aleyhinde büyilk nümayişler 
yapılmasına sebebiyet vermesi ihti • 
'llal dahilindedir. 

Tevkif edilip serbest 
bırakılan lnglliı zabiti 

Londra., 25 (A.A. ) - Habeşlııtan
daki İngiliz seyyah sıhhiye heyeti -
nin müdür muavini Bonncrin İtalyan 
lar tarafından serbest bırakılmıştı. 
Kendi~inin tevkif edilmesinin hilvi • 
yet tahkiki işinde yapılan bir yanlış
lıktan ileri gelmiş olduğu söylenmek 
tedir. Bonner, şimdi Cibuttde bulun
maktadır ve kuduz biı köpek tara
fından ısırılmtf olduğundan tedavi 
altındadır. Hatırlardadır ki Bonner, 

! Adisababaya tayyere ile 
asker naklediliyor 

1 
Roma, 25 (A.A.) - Adisababa • 

dan bildirildiğine göre, dün askeri 
kıtaatın hava yolu ile nakli tecrübe
leri yapılmıştır. Uç motörlü bir bom 
bardıman tayyaresi Makalle'den A
disababaya bir Humbereci müfreze
si getirmiştir. Tayyare. iki şehir ara 
smdaki altı yüz. kilometrelik yolu iki 
saatte almıştır. Yakında bütUn mal
zemesi ile beraber bir tabur nakledi
lecektir. Habeşistanm kontrolünü 
süratle temin etmek için bütün uzak 
mıntakalarda askeri mevziler tesisin 
de hava yolundan istifade f'rlilecek
tir. 

ltalyanın dumdum 
kurıunlarından §İkôyeti 

Londra, 25 (A.A.) - SalAhiyettar 
mahafil, İngiltere hükumetinin dum 
dum kurşunlarına müteallik ikinci 
ttalyan notasına cevap vermesinin 
ihtimali olmadığı mütaleasındadır -
!ar. Esasen bu notadaki ithamlar 
doğrudan doğruya İngiltereyi istih
faf etmektedir. Ayni mahafil, Roma
da İtalya ile İngiltere arasında dip
lomasi sahasında faaliyetler sarfedil 
mekte olduğuna da inanmamaktadır 
lar. 

imparator Çar§ambaya 
Londrada olacak 

Londra, 25 (Tan) - Habeş im
paratoru cuma günü Cebelütarik~ 

vasıl olacak ve pazar gününe kadar 
orada kaldıktan sonra bir İngiliz va 
purile Londraya hareket edecektir. 
tmparator gelecek hafta çarşamba 
l?'linU Londraya vasıl olacaktır. 

Şimdi (Hazz) rn cemi sanılan (a
huzz) ve (ahazı) sözleriyle sayı ve 
saymak anlamlarındaki öbtir keli -
meleri kanıılaştrrRlım: 

(1) (2) (3) 
Ahsı : (ah + IS + iğ) 
thsa : (ıh + ıs + ağ) 
Ahuzz : (ah + uz + uz -1- uğ) 
Ahi.zi : (ah + + az +iğ) 

mUmkUndür. sJ 
Dde ancılık ta ileri gitmiştir· 13 ~ 

almağa müsait her türlü çiçek 6, 
otlarla dolu olan Aydın dağların,.~ 
ve ovalarında en nefis bal yetişir ıat 
ihraç olunur. Yalnız eski kovan W 
ilimizde ancılığın yayılma ve ue~ııl' 
mesine engel olduğu için tarım fl1'f 
resi merkez köylerile ilçelere fe J(O' 

örnek kovanlan dağıtmıştır. Btı dl 
vanlann yayılmasile arıcılıkta 
inkişaf baş1ıyacaktır. 

• Filistin hc2diselerı 

Bu dört kelimeyi ören kök ve ek
ler, biribirinin nekadar aynı ise an
lamları da böyledir. (Haz) sözü ilk 
anlamında insana sayılıp verilen 
hisse, nasip demek iken sonradan 
mecaz olarak ana kökün aydınlık ve 
sıcaklık anlamlariyle - zevk ve ne - [Başı 1 incide] 
şe yerinde de kullanılmıştır. na bomba atmışlardır. "{.S' 

Saymak anlamı bir adamın kendi- Dig~ er taraftan Kudüste milli 
1 i . vapıld - .. h' k •et.it• 8 çın • ıgına. gore ı!se,. ço • hudi meclisi bir tamim neşrettnı .. 

luk, zevk ve neşe anlatan kelımeler ' ınlel<eti11 
varattığı gibi başkalanna yapılma .. Bu tamimde bllhassa me . ri , 
• . 1 F"l" i y hudıle sında da, tersine olarak, azlık, ek . ımanna ça ışan ı ıst n a tııı.1' 
ı.:ıiklik, bitip tükenme ve neşesizlik nin sulhperverane niyetlerindeıı·e )., 
bildiren kelimeler de çıkarmıştır. sedilmekte, işlenilen cinayetler ., ıttS 

Sözü daha fazla uzatmamak için pılan katliamlar protesto otun.ırıt tııJ' 
bu anlamla ilgili daha bir iki kelime· ve Araplarla bir anlaşma ;eın~r;ıtt· 
nin incelenmesini yeter göreceğim. lunacağı ümidi izhar edıtıne. ~ıı· 

Arapçaya birçok kök şeklinde gi· "fükUmet, Doarbion ismindel<t ıııilÔ 
ren ve eksilmek anlamında kullanı ielik Yahudi gazetesini beş giiP 
lan bir(eksümek) (36) ve (eksimekl :letle tatiJ etmiştir. 
sözü vardır ki bu da sayı ve saymak s· ' ·ı· k . ··ıdii 
anlamında gördüğümüz agll ve ahsı lr ngı iZ as erı O dll~esı 
sözlerinden başka değildir. Londra, 25 (A.A.) - ~tı ıısl<et" 

"Ben buna bu kadar para say • gelen haberlere göre, tngihZ nsJfldt. 
dım.,. sözUndeki (saymak): sarfet - lcri ile Arap nümayişçileri a~uf·e1' 
mek ve harcamak yerindedir. Para- veni çarpışmalar olmuşturd rı p.rSP 
yı veya herhangi bir şeyi harca - ·ern hapishanesine hücu~ c e ııı~liı 
mak: onu yoğaltmak, bitirip tüket- lar ile Heredahden yetışerı 11cııı lJit' 
mektir. Bunun içindir ki Türkçede askerleri arasındaki çarpışm 
<ıııa.vbamak) (37) (saypamak) (38" lngillz askeri ölmUştUr 

• • 
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~ " TAN " aazeteıinin l 000 liralık sigorta ~ 
Muhammen kıymeti 

Lira K. 

~Y.oğlu : Kurtulu§ Sakızlı sokak eski 15-33 yeni 27-29 
sayılı 135 metre murabbaı arsanın tamamı. 

kamerhatun: Mahallesi Bahçe sokağı 11 yeni 21 sayılı 
52 metre 86 desimetre murabbaı arsanın tamamı 

Se~oğlu: Kurtulug mahallesi Sakızlı sokağı eski 15-33 
yeni 23-25 sayılı 137 metre 66 desimetre mu
rabbaı arsanın tamamı. 

'ltamerhatun : Mahallesi Bahçe sokağı eski 2 M. yeni 
11/1, sayılı 10 metre murabbaı 91 desimetrelik 
arsanın tamamı 

~yoğlu : Yenişehir mahallesi Kaya sokağı eski 129 
yeni 149 sayılı 68 metre ve 95 desimetre mu
rabbaı araaanın tamamı. 

., ,, Yenigehir mahallesi Papas sokağı eski 30 yeni 
t 2 sayılı 80 metre ve 44 desimetre murabbaı 
arsanın tamamı. 

., ,, Kurtulu§ mahallesi Kuyular başı sokağı eski 
yeni 12 sayılı 152 metre 98 desimetre murabbaı 
arsanın tamamı. 

., ,. Kurtuluş mahallesi Kandilli sokağı eski yeni 
24 sayılı 42 metre ve 66 desimetre murabbaı 
arsanın tamamı. 

., n Y enigehir mahallesi Keklik sokağı eski 15 yeni 
84 sayılı 68 metre ve 95 desimetre murabbaı 
&1'88.nın tamamı. 

tıı " Kurtulu§ mahallesi Kürt oğlu sokağı eski 19 
yeni 43 sayılı 145 metre 94 desimetre murab
baı arsanın tamamı. 

.. ,. Kurtuluş mahallesi Değirmen sokağı eski 6 
yeni 18 sayılı 51 metre ve 71 desimetre murab
baı arsanın tamamı. 

ltaaımpap. : Emlncami mahallesi EyyühUm Ahmet so
kağı eski 29 sayılı 45 metre ve 96 desimetre 
murabbaı arsanın tamamı. 

kaaımpap. : EyyühUm Ahmet mahallesi Şerbethane so
kağı eski 16 yeni 111-113 ve 1067 metre ve 

.,.__ 76 desimetre murabbaı arsanın tamamı. 
~pap: EyyUhüm. Ahmet mahallesi Ufak ıiöprü so

kağı eski 19 yeni 17 sayılı 59 metre murabbaı 

135 

31 

137 

5 

34 

40 

152 

42 

34 

72 

155 

22 

800 

18 de&metrelik arasa tamamı. ~9 
8ehremlnl: Fatma Sultan mahallesi Etem efendi sokağı 

e!ki yeni 17 sayılı hane 200 
:taksim : Büyük Pangalti mahallesi Dolapdere sokağı 
~ 116 eski 114 yeni sayılı arsanın tamamı. 30 

eriköY. : Birinci kısım ermeni kilisesi sokağı eski 144 
yeni 98 sayılı hanenin tamamı. 100 

~Y.oğlu : Kurtuluş mahallesi Kandilli sokağı eski yeni 
26 sayılı 51 metre 91 desimetre murabbaı ar-

~ sanın tamamı. 
Yoğlu : Yenişehir mahallesi Akarca sokağı eski 25 

yeni 33 sayılı 86 metre ve 19 desimetre mu· 
rabbaı arsanın 1/ 2 payı. 

~Yoğlu : Kurtuluşta da Bostan sokağında 20 eski 40 
yeni sayılı 45 metre ve 96 desimetre murabbaı 

~ arsanın tamamı. 
Yoğlu : Kamerhatun mahallesi Bahçe sokağı eski 2 

M. yeni 11/ 2 sayılı 12 metre murabbaı arsanın 
~ tamamı. 
Yoğlu : Yenişehir mahallesi Kavak sokağı eski yeni 

4 sayılı 51 metre ve 71 desimetre murabbaı ar-
~ sanın tamamı. 
Yoğlu : Kurtuluş Kurtoğlu sokağı eski 21 yeni 45 

sayılı 107 metre 24 desimetre murabbaı arsa-
~ w nın t~ma.mı. . 

Yoglu : Yenışehır mahallesı Paçacı sokağı eski yeni 31 
sayılı 57 metre ve 46 desimetre arsa. 

't ,, Yeni§ehir mahallesi Mangasar sokağı eski 7 
yeni 9 sayılı 56 metre ve 31 desimetre murab-

lL baı arsa. 
~oğlu : Kamerhatun mahallesi Fesliğen sokağı eski 15 
~ yeni 17 sayılı 39 metre murabbaı arsa. 
Yoğlu : Kurtuluş mahallesi Kandilli sokağı eski 12 

sayılı 61 metre 19 desimetre murabbaı ar-
~ sanın 1/ 2 payı. 
Yoğıu : Kurtuluş mahallesi Kostantin sokağı eski 46 

mükerrer yeni 184 &ayılı 86 metre 19 desimetre 
~ murabbaı arsanın tamamı. 

l'ofıu : Yenişehir mahal.lesi Papas sokağı eski 28 yeni 
40 sayılı 87 metre ve 91 desimetre muraobaı 

~ arMnın tamamı. 

"11köY. : Ümraniye mahallesi Halkalı caddesi eski 16 
sayılı 62 metre ve 63 desimetre murabbaı arsa-

)t., nın tamamı. 

~köy : Zeytinlik mahallesi eski Bostan yeni 4 tincU 
sokak eski 51 yeni 24 sayılı 140 metre ve 77 
desimetre murabbaı arsa tamamı. 
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38 
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Muhammen kıymeti 

Beyoğlu: Kurtuluş mahallesi Bahçe sokak eski 28-30 
yeni 28 ııayılı 166 metre ve 63 desimetre mu-

Lira K. 

rabbaı arsanın tamamı. 124 97 
Beyoğlu: Kurtulu§ mahallesi Sandalcı sokak eski 8 yeni 

10 sayılı 44 metre murabbaı 81 desimetre mu· 
rabbaı arsa. 44 81 

Beyoğlu: Kurtuluş mahallesi Korenti sokak eski 27 yeni 
31 sayılı 22 metre murabbaı 98 desimetre mu-
rabbaı arsa. 45 96 

Beyoğlu : Kurtuluş mahallesi Tuzcu sokağı eski 8 yeni 
20 sayılı 117 metre ve 21 desimetre murabbaı 
arsanın 1/ 2 payı. 29 30 

Beyoğlu : Yenişehir mahallesi Kaytancı sokağı eski 17 
yeni 19 sayılı 70 metre murabbaı 67 desimetre 
arsa tamamı. 106 

Beyoğlu : Yeni§chir mahallesi Kaytancı sokağı eski 
21 yeni 21 sayılı 120 metre ve 66 desimetre 
murabbaı arsanın tamamı. 180 99 

Beyoğlu : Yenişehir mahallesi Kaytancı sokağı eski 
yeni 23 sayılı 114 metre ve 92 desimetre mu-
rabbaı arsanın tamamı. 172 38 

Beyoğlu : Yenişehir mahallesi Kaytancı sokağı eski 
yeni 25 sayılı 89 metre ve 63 desimetre murab· 
baı arsanın tamamı. 134 44. 

Bilyükçar§ı : da Kazazlar orta sokak eski yeni 5 sayılı 
dükkan tamamı 200 

Balat : Karabaş mahallesi Balat caddesi eski 82-82 M. 
yeni 84-86 sayılı hanenin 1/5 payı. 700 

Kasımpaşa : Süruru mahallesi Kızılcık sokağı eski 57 
yeni 76 sayılı 54 metre ve 97 desimetre mu-
rabbaı arsanın tamamı. 109 94 

Kadıköy : Cafer ağa mahallesi Divardibi sokağı eski 4, 
6, 8 yeni 55-57 sayılı evin 3/ 16 payı. 375 

Feriköy : Birinci Kısım Çoban ve Dabağhane sokakları 
eski 36/ 7 yeni 34 sayılı 1436 metre 50 desimet-
re murabbaı arsanın tamamı. 1149 20 

Aksaray : Katipkasım mahallesi Değirmen sokağı eski 
13 yeni 15 sayılı arsanın tamamı 42 metre mu-
rabbaı 105 

Feriköy : İkinci kısım mahallesi Çifte Cevizler sokağı es-
ki 84 166 m. m. 82 desi. m. arsa tamamı 83 41 

Ferlköy : İkinci Kısım Hanım oğlu sokağı eski 4. yeni 
10 sayılı 341 metre murabbaı arsanın tamamı. 1023 

Feriköy : Birinci kısım mahallesi Kağıthane caddesi 
eski 81-81 mükerrer 347 m. m. 71 desimetre 
murabbaı arsanın tamamı. 1564 70 

Beyoğlu : Kurtuluş mahallesi Değirmen sokağı eski 27 
sayılı 252 metre 23 desimep-e murabbaı ar-
sanın 6/ 7 payı. 648 62 

Kasımpaşa : Büyük piyale dereboyu caddesi eski 4 yeni 
32 sayılı 94 metre ve 80 desimetre murabbaı 
arsanın tamamı. 37 92 

Taksim : BUyük Pangaltı mahallesi Dolapdere caddesi 
eski 276,276 mükerrer sayılı arsanın 1 2 payı. 40 

Taksim : Pangalu mahallesi Dolapdere caddesi eski 
256, 262 sayılı arsa tamamı. 85 

Kasımpa§a : Süruru mahallesi lnce ka§ sokağı eski 
19 · 21 • 23 yeni 29 - 31 - 33 Rayılı 156 met-
re ve 28 desimetre murabbaı arsanın tamamı. 390 70 

Feriköy : İkinci kısım mahallesi Çifte Cevizler sokağı 
eski 30 mükerrer sayılı 146 metre ve 60 
desimetre murabbaı arsanın tamamı. 439 80 

Feriköy : İkinci kısım Rum kilisesi arkası sokağı es-
ki 61 sayılı 241 metre ve 33 desimetre arsanın 
tamamı. 482 66 

Yukarıda yazılı mallar 2-6.936 sah gUnü saat 14 de peşin para ve açık 
artırma ile satılacaktır. Satış bedeline Istikrazi dahili ve % de beş faizli 
hazine tahvili de kabul olunur. İsteklilerin % de yedibuçuk pey akçelerini 
vaktı muayyeninden evvel yatırmaları. (F) (2873) 
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lSTANBUL BELEDlYESr 

Merkez Hal Müdürlüğünden: 
Halde 53 No.lu yazıhanede icrayı Ticaret etmekte iken 

8-10-9 3 5 tarihinde vefat eden Sadığın hesapları tasfiye 
edilip İdaremizde bulunan 1500 liralık teminatı iade 
edileceğinden alacağı bulunan müstahsillerin 20-6-936 
tarihine kadar İdaremize müracaatları ve bu tarihden 
sonra yapılacak müracaatların kabul edilmeyeceği ilan 
olunur. (2872) 
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§ No... • Tarih : 26/ 5/ 1936 § 
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Nekadar zaman 
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__ yatmazdın evvel PERLOOENT dı' 

macununu kullanmak suratlla a~ızınıı• 

yıkılmayı kendtnıze bir vazife biliniz. 

PERLOOENT kıyas kabul etmez bir 

muzaddı taaffOndOr. -·-.A'~ ~ .tt1~. ~~·~ -.ce • ..,.c1_. ~ "24_·. 

)"14 4/44 ~ cU;s~ 04..c. ~,.~ .u..r... ~..G..t. 

PERLDDENT 
~ ınhisarıar Umum Müdürlüğünden: 

Şartname ve nümuneleri mucibince 5 2 kalem kırtasiye 
pazarlıkla satın alınacaktır. Vermek isteyenlerin şartna
me ve nümuneleri görmek üzere her gün ve pazarlık 
için de 8 - VI - 936 Pazartesi günü saat 14 de yüzde 
7,5 güvenme paralariyle birlikte Kabataşda Levazım ve 
Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonuna müracaat
ları. (2837) 

Göz Hekimi 

Dr. ŞOKRO ERTAN 
Catalotla Nanı Oımaniye cad. No.SO 

(Catak tla ltc:zıneıl bitlıiii). 

Tel. 22566 

Dr. Hafız Cemal 
'>AHILIYE MUTEHASSISJ 

Paıardan ba,kı ıilnlerde ( 2.30 
dan 6) vı tıtanbul Dinnyolu ( ı 04) 
veni numaralı huıuıf kabinesinde hH 
talara bakar. Sah. Cumartnl sabah 
(9,30 - 12) saıt1eri hakllı:t fılılravı 
mahsuıtur. Herkesin hıllne ıtsre mu· 
ame1e olunur. Muayenehane n ev te
lıof""" 2nQ" Krıhk trlrfnrı ,, nu 

ı::iatııbı, Manmut ı::;u:nJ~ - Umww Nevıyatı 14ar9 eaeo; ö. ~WM 

Guetectlik ve MatbaactltJr T. A.. S. - Butldıfl yer: TAN Matbaam 
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Fareleri FAR ile Hasaratı FA VDA ile öldürünüz 
K .AŞ E 

EOK Mi NA 
Muallimler, 
Avukatlar, 
Hatipler! 

Pastil For 

Sıhhat ve güzellik 
Sağlam ve güzel 

dişlerle 

Grip • nevralji • Baş ve Diş Ağrlları • Artritizm • Romatizma 
sağlam ve güzel dişlerde 

RADYOLiN 

il-·~ 

!:f. -

- ----- ------------

. . 
~ • 

[L.....::::;...~~~-------------'--r-------

SATİ E ,,_ ~f" • 

Tarsus Belediyesinden: 
300 lira aylık ücretle Belediye Mühendisliği açıktır. 

Talip olanların tastikli diploma örneği ve sair resmi ka
ğıtlariyle beraber 29 Haziran 936 gününe kadar Beledi
yemize müracaat etmeleri ilan olunur. (2853) 

c . ..ı. 

Mühim bir tavsiye 
Kuştüyüniln kilo.'1.ı 75 kııru§tur. 
Ku.ştiiyü ya$tık 100 kım~tur. 

Sizin en ıyı 

dostunuzdur 

Pastil For 
MUtemadt faaliyetle 

yorulan, so§uk algın· 

hğından, göğUs nezle· 
a I n d e n, öksUrUkten 
mustarib olan han~ere· 
lerl, bo§az guddeleri· 
nl, nefes borular1nı te-
davi ve vikaye eder. 

Pastil For 

Yaz mevsimi . . 
ıçın 

En zengin ve 
mUtenevvl bir 
kollekslyonda 
en aon moda 
kumaflarını 

size: 

Terzi 

J. iTKiN 
Takdim eder 

Beyo§lu istik· 
111 caddesi 

405 Tel. 40450 ~-....._ ___ 
8808 

ile temin edilir 

Dişlerinize çok dikkat ediniz 
Bazan en üstad doktorların bile sebeb 
ve menşeini bulamadıkları bir hasta
hğm dit iltihabından ileri geldiği 

pek çok tecrübelerle anlaşılmıttır. 

Günde iki defa dişlerinizi fırçalıyarak ve daima 

Kullanarak Dişlerinizi koruyabilirsiniz 

Mühendis aranıyor 
inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 

İnhisarlar İdaresi Merkez ve mülhakat teşkilatında 
çalıştırılmak üzere Mühendis ve Fen Memuru alınacak
tır. 

Mühendis: 

1 .....- Makine, Maden ve Nafıa Mühendisi olmak üzere 
dokuz Mühendis alınacaktır. 

2 - Taliplerin diplomalı mühendis olmaları. 
3 - Askerliklerini ifa etmis bulunmaları. 

~-4~· -Memur olabilmek için lazımgelen evsaf ve vesaiki 
haiz bulunmaları şarttır 

Fen Memurlan : 

1 - Nafıya Fen Mektebinden veya buna muadil A'1" 
rupa fen mektebinden mezun olmak. 

2 - Askerliğini yapmış bulunmak. 
3 - Asgari üç sene inşaat ve su işlerinde tecrübe göt., 

müş olmak şarttır. 
İsteklilerden Mühendislere tecrübelerine ve tayin edi.., 

lecekleri mahalle göre 15 O - 2 5 O lira arasında ve fet1 
memurlarına 100 - 150 lira arasında ücret verilecelc .. 
tir . 

Taliplerin nihayet 5-6-936 tarihine kadar bir istida .;e 
vesikaları ile birlikte bizzat, bu kat'iyen mümkün olarrıa" 
dığı takdirde yazı ile Galata Ömer A\ıit han üçüncü kat" 
ta İnhisarlar Umum Müdürlüğü Hususi Kalem Müdil!" 
lüğiine müracaat etmeleri lazımdır. (2700) 

Hayatta çok yaşamak ve rahat u
yumak isterseniz bütün Avrupa 

milletlerinin kullandığı ku§tÜyünden -- Dr. İHSAN SAMI-.. Sandalya ve Mobı'lyanın 
yapılmış yatak, yorgan, yasdıkları G O N O K O K A S I S I ~- .--
kullanınız. Kuştüyü yataklarda ya-

------------------------ Bdro~lli~ n~~u~~~ H 1·· 1 k 1 tanlar hayatlarında katiyyen hiçbir em ucuzunu, hem güze ını a ma için stanbulda Rızapaşa yokuşun· 

Devlet Demiryollar1 ve Limanları iıletme 
Umum idaresi ili.olan 

Şebekemiz üzerinde işleyen sür'at yolcu ve muhtelit 
trenlerin vakti hareket saatleri; Alsancak - Eğirdir kısmı 
hariç ; 

1 Haziran 936 gününden itibaren değiştirilecektir. 
Yeni vakti hareket cetvelleri istasyonlarımıza asılmıştır. 
Daha fazla maliımat için istasyonlara müracaat edilmesi. 

(1145) (2858) 

hastalık görmezler. Kuştüyü yas- pek teıirli ve taze •ııdır. Divanyo- da 66 No. AS R I M O B I L YA mağazasını ziyaret ediniz. 

dıklar kışın sıcak, yazın serindir. ..·.u·S·ul·ta·n·M-ah·m·ut-tü.rb·e·si .• N.o •.• 11.3... A H M E D F E v z ı Tel. 23407 
F~atlarüm~~izin~v~ndeçok ~ ~~~~---~~~----~---~--~-~-
cuzdur. Fabrikası ve satış deposu: 

2
6
29 SELÇUK 

Çakmakçılarda Sandalyeciler soka-

ğında Omer Bali oğlu Ku§ tüyü Fab- -----------• "" 
rikasıdır. Tel: 23027. 

Satış yerleri: Ankarada Sümer 
Bank Yerli Mallar Pazarı, Izmiroe: 
Hisarönünde yorgancı Muharrem us
ta Mahtumlan. 

HALO 1... HALO 1 ... 
Ayol sırtımdaki tuvaleti >:eni mi 

yaı>dz!n sandın ? · 
Vallahi değil ! • ı • 

Fatih istim boya fabrikası 

AKiF LATiF'de 

Modern Alman San'atı 
ve Alman Tezyinatı San'atları 

SERGlSl 
Istanbul'da Fındıklı'da 

Büzel San'atlar Yüksek Okulun
da 30 Mayıs'dan - 8 Haziran'a 

kadar açık bulunacaktır. 
3881 

ZA YI - 2840 nuınerolu araba pla
kamı zayi ettim yenisini çıkaraca
ğımdan hUkmü yoktur. Hasan oğlu 
Hasan, Bakırköy. 

ZA Yl - Istanbul Ithalat Gümrüğü-
temizlettim sonra da boyattım. ne verdiğim 23980 No. 3.5.933 tarih-
Merkezi : Fatih tramvay durağı. 
Şubeleri: Kadıköy, Muvakkithane, li ikinci nüsha beyannameyi zayi et-
Sultan Hamam Mesadet han No. 2. tim. HükmU yoktur. D. A. Çelendis. 

Koz Sanat Mektebi 

ATÖLYELERi 
Gerek dikiş ve biçkinin ve gerek şapkacılığın en mütekamil derecel~ 

varan bu okul atelyelerini bir defa olsun.görmemek zevk sahipleri içi.ll b 
eksikliktir. .ır 

Okulun atelyelerine sipariş edilen dikişlerin yalnrz zaruri masraflal'I 
nır ve yekiina yüzde 1 gibi ehemmlyetsiz bir kir konulur. 

Atelyelerin "!Taptığı işleri ve fiyatlarını lütfen bir defa oıcuyunus. 

Hasır şapkalar 66 kuruştan itibaren 
Linet dimi elbiseler 119 

" " 
Keten elbiseler 556 .. " 
Yünlü etekler 317 

" " !pekli blftzlar 195 
" .. 

Çocuk elbiseleri 46 • .. 
Yapma çiçekler 25 

" " sutyenler 39 
" " Onlük ve başlıklar 45 .. " Kombinezonlar 145 .. 

Killot "büyüklere., 95 .. .. 
Külot 11küçüklere,. 27 ,, • . "e 
(Tan) gazetesinin tertip ettiği Ev Kraliçesi mUsabakasnım d:1ş t>lJ 

biçki imtiha.nmda yapılan elbiseler de dört Ura gibi cUz'I bir fiya. 
3 ct4'f 

atelyelerde satılmaktadır. 


